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Guieiro
A opción preferencial polos pobres non é negociable para o cristianismo. Trátase dun aspecto nuclear da súa visión do mundo.
É unha consecuencia directamente tirada da ensinanza de Xesús
respecto do Reino de Deus. Agora ben, como actualizar axeitadamente esa chamada continua á solidariedade, á misericordia, á
igualdade, á loita contra a marxinación e a miseria a prol da inclusión e a dignidade?
É evidente que non se trata só dun problema persoal que nos
afecte unicamente coma individuos. É tamén unha cuestión social de clara fasquía estrutural que debe interrogar globalmente
ás sociedades do planeta. E ten traducións moi claras nos eidos
da política e tamén da economía. Esta é a gran pregunta: que
modelo económico debe imperar nun país para que os pobres
deixen de selo?
Encrucillada quere ofrecer estudos, achegas e experiencias que
nos fagan reflectir con fundamento verbo de tales cuestións. Nesta
liña van os estudos tanto de Luís González-Carvajal Santabárbara
coma o de Gonzalo Rodríguez. O primeiro expón e analiza os sistemas económicos máis significativos dende a revolución industrial
ata a actualidade. O segundo ilumina ese mesmo problema desde
o maxisterio social dos últimos pontificados.
A achega de Xosé Cuns e Luís Barreiro porá ao lector entre a
espada e a parede: asistencialismo ou cambio de estruturas? Non
só como cuestión teórica, senón como opción de vida con consecuencias prácticas.
O mesmo sucede coa achega de Xosé Manuel Pensado. Dende a
dirección da ONG Égueire estase a promover o desenvolvemento de
cooperativas en Costa de Marfil dando recursos e poder a mulleres
que están sacando adiante proxectos antes dificilmente soñados.
Non é só unha achega informativa, senón tamén interpelante.
Como interpelante e indignante é tamén o rexeitamento da UE
aos refuxiados que chaman ás nosas portas pedindo seguridade e
protección tras fuxir de territorios devastados pola guerra ou pola
fame. Encrucillada que loitar contra o esquecemento mediático de
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tan dramática realidade publicando un manifesto moi elocuente
ao respecto.
Tamén a xeito de crónica queremos evitar que se esqueza a necesidade de repensar os ministerios na Igrexa nos que as mulleres
só aparecen coma receptoras pasivas de sacramentos. Publicamos
un breve resumo das últimas xornadas da ATE (Asociación de Teólogas Españolas) no que se tratou o tema do diaconado feminino.
No apartado de lembranzas especiais temos a triste obriga de
acordarnos de Afonso Zulueta de Haz, notario galeguista e benfeitor, alma entregada a tantos proxectos de cultura e de progreso,
así como de Maquicha García Agudín, enfermeira e relixiosa da
Compañía de María. Manolo Regal e María Carmen Pablos Martín fan o In Memóriam da segunda. Engracia Vidal, Bieito Santos
e Quico Domínguez lembran a Zulueta. Cómpre advertir ao lector
que, por esixencias de impresión, os traballos de Engracia Vidal
e Quico Domínguez poden ser lidos na nosa páxina web: www.
encrucillada.gal. Na versión en papel reproducimos o escrito de
Bieito Santos.
A habitual roldas de política –loxicamente atenta ao que está a
suceder en Catalunya– así coma as de Igrexa e cultura, completan
un número no que tamén hai interesantes recensións, amén dos
sempre suxestivos debuxos de Soedade Pite.
Pedro Castelao

4
360

Encrucillada 204, setembro-outubro 2017

O capitalismo neoliberal

Estudos

O capitalismo neoliberal
Xosé Luís González-Carvajal Santabárbara

É sabido que un texto sen con-texto é un pre-texto. Por iso, antes
de describir os trazos característicos do capitalismo neoliberal, é
necesario lembrar de onde vén.

1.- O capitalismo
O capitalismo, como calquera outro sistema económico, componse de tres elementos:
• Un «espírito», ou conxunto de motivacións predominantes nos
axentes económicos.
• Unha «técnica», ou conxunto de procedementos empregados
para producir os bens económicos.
• E unha «estrutura socio-xurídica» que organiza a actividade
económica.
En opinión de Pirenne, o «espírito» do capitalismo –que non é
outro ca o afán de lucro– desenvolveuse con forza cando as cruzadas abriron o Mediterráneo aos comerciantes. Anteriormente os terratenentes non tiñan interese en obter excedentes das súas terras
e das súas xentes por falta de mercados estranxeiros onde vendelos.
Mais faltaban os outros dous elementos. A «técnica» apareceu
coa revolución industrial no século XVIII, que relegou a produción artesanal a un segundo plano. E a estrutura «socio-xurídica»
empezou a establecerse pouco despois, porque a propia revolución
industrial esixiu modificar o marco xurídico herdado dos gremios
medievais (lembremos que á fronte de cada taller había un mestre,
Encrucillada 204, setembro-outubro 2017
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que non podía ter máis de cinco asalariados, entre aprendices e
oficiais; obviamente, esa norma facía imposible empregar a maquinaria moderna). Podemos dicir, por tanto, que o capitalismo
comezou no século XVIII coa revolución industrial.
Nas tres modalidades deste sistema socioeconómico que se sucederon dende daquela mantivéronse constantes as catro notas
seguintes:
1. Case todos os medios de produción («capital») son de propiedade privada, ben sexa directamente ou a través de sociedades
(no colectivismo, como é obvio, tamén existe «capital», mais
é de propiedade pública).
2. A maior parte da actividade económica diríxese á produción
de bens e servizos para a súa venda nun mercado «libre», entendendo por mercado «libre» aquel no que os prezos están
determinados polas leis da oferta e da demanda, con pouca
ou ningunha interferencia dos poderes públicos.
3. O traballo é unha mercadoría; é dicir, existen poucos traballadores por conta propia, a maioría «venden» o seu traballo
a quen dispón de maquinaria, materias primas e instalacións
onde traballar.
4. A principal motivación dos axentes económicos –empresarios
e traballadores– é o lucro.
Dende que comezou o capitalismo no século XVIII sucedéronse
tres modelos diferentes–o capitalismo liberal, a economía social de
mercado e o capitalismo neoliberal–, aínda que as súas fronteiras
non son netas e superpóñense uns con outros. Por iso, ao describilos a continuación, recorreremos ao que Max Weber chamaba
tipos ideais. Os tipos ideais obtéñense illando mentalmente as tendencias características dun fenómeno coma se elas soas dominasen
en toda a súa pureza, sen verse contrarrestadas por forzas opostas.
Neste sentido, os tipos ideais son unha construción mental; mais
non son unha invención arbitraria, posto que se fundamentan en
algo que se dá na realidade.
6
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Naturalmente, o de tipo «ideal» refírese á súa condición de abstracción mental, e non implica en absoluto a noción de ideal ético;
o cal non exclúe, como poñerán de manifesto os seguintes artigos
deste monográfico, que uns modelos sexan preferibles a outros dende o punto de vista ético.

2.- Capitalismo liberal
Aínda que, segundo acabamos de dicir, as fronteiras entre as tres
modalidades non son netas, podemos considerar que o tempo propio
do capitalismo primitivo, ou «liberal», vai dende a revolución industrial –a mediados do século XVIII– até a Segunda Guerra Mundial.
O seu principal teorizador foi o economista escocés Adam Smith
(1723-1790). Na súa sepultura do cemiterio de Canongate, en
Edimburgo, unha sinxela laxa funeraria di: «Aquí xace Adam Smith,
autor da riqueza das nacións». Ese libro –Investigación sobre a natureza e causas da riqueza das nacións– foi chamado «a Biblia do capitalismo» e é sen dúbida a mellor carta de presentación daquel home.
Xa dixemos que no capitalismo os medios de produción son
maioritariamente de propiedade privada. Polo que a este primeiro
modelo de capitalismo se refire, debemos engadir que se trataba
dun dereito absoluto, practicamente sen límites. O art. 17 da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán, promulgada pola
Asemblea Nacional Francesa o 26 de agosto de 1789, cualificaba a
propiedade privada de «dereito inviolable e sagrado».
Adam Smith estableceu con claridade o «espírito» do capitalismo sostendo que «a procura do propio beneficio é o motor da
actividade económica e da prosperidade xeral». Na súa opinión,
buscar cada un os seus intereses particulares despreocupándose
do interese xeral non é inmoral nin antisocial porque, actuando
así, unha «man invisible» encargaríase de promover o ben común.
Lembremos as súas palabras mil veces citadas:
O home reclama na maior parte das circunstancias a axuda dos seus
semellantes e en balde pode esperala só da súa benevolencia. ConseEncrucillada 204, setembro-outubro 2017
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guiraa con maior seguridade interesando no seu favor o egoísmo dos
outros e facéndolles ver que é vantaxoso para eles facer o que lles
pide (…) Non é a benevolencia do carniceiro, do cervexeiro ou do
panadeiro a que nos procura o alimento, senón a consideración do
seu propio interese. Non invocamos os seus sentimentos humanitarios senón o seu egoísmo; nin lles falamos das nosas necesidades,
senón das súas vantaxes. Ninguén se propón, polo xeral, promover
o interese público (…) mais é conducido por unha man invisible a
promover un fin que non entraba nas súas intencións.

Segundo Adam Smith, o mercado, grazas a un árbitro inapelable
que é a demanda do público, regula tanto as cantidades das mercadorías que fan falta como o seu prezo sen necesidade de que ninguén planifique a produción. Como os panadeiros–un dos tres oficios citados por el– traballan para gañar diñeiro, cando hai poucos
panadeiros a súa escaseza obriga a elevar o salario que gañan, e máis
persoas deciden entrar nese oficio. Se chegase a haber demasiados
panadeiros, os seus salarios volverían baixar, e así até quedar nivelados. Cando os consumidores non compran todas as bicicletas que
saen das fábricas, o exceso de oferta obriga a baixar o seu prezo, o cal
por unha banda aumentará as vendas e por outra banda desincentiva
a produción, desaparecendo así automaticamente os excedentes.
Todo o que fai falta, en definitiva, é que produtores e consumidores
respondan aos sinais dos prezos que emite continuamente o mercado. E farano espontaneamente, porque lles convén facelo.
Evidentemente, a teoría de Smith leva a unha política de laissez
faire igual á reivindicada polos fisiócratas que el coñeceu durante
a súa estancia en París. Para o economista escocés, canto menos
interveña o goberno tanto mellor, porque os gobernos case sempre
son ineficaces, irresponsables e, en definitiva, desbaldidores. «Entre as artes de goberno –di– ningunha se aprende tan presto coma
a de sacar o diñeiro do peto dos contribuíntes» (debía sabelo por
experiencia porque foi director de aduanas en Edimburgo).
Mais, en contra do que moitos neoliberais dos nosos días queren facernos crer, non se opuxo por principio a calquera acción do
goberno para promover o benestar xeral. Chamou a atención, por
8
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exemplo, contra os efectos embrutecedores da produción en cadea:
«Un home que gasta a maior parte da súa vida na execución dunhas
poucas operacións moi sinxelas, case uniformes nos seus efectos,
non ten ocasión de exercitar o seu entendemento (…) e faise todo
o estúpido e ignorante que pode ser unha criatura humana», e
predixo a decadencia das tradicionais virtudes dos traballadores «a
non ser que o Goberno se tome a molestia de evitalo».
Ao que se opoñía Adam Smith é ás interferencias do goberno
nas leis da oferta e da demanda. Era contrario ás restricións á importación e ás primas á exportación, ás leis proteccionistas para
favorecer á industria contra a competencia estranxeira e a que o
goberno realice gastos improdutivos.
Un tema que non abordou nunca é se o goberno fortalecería ou
debilitaría o mecanismo do mercado promulgando leis de benestar
social; seguramente porque no seu tempo non existía ese tipo de
lexislación, exceptuando o socorro aos pobres. Dende logo, o economista escocés consideraba que «a riqueza das nacións» debía ser
a riqueza de todos os seus membros: «Ningunha sociedade pode
ser florecente e feliz se a maior parte dos seus membros son pobres
e miserables. É, por riba, equitativo que quen alimentan, vistan e
albergan ao pobo enteiro participen de tal modo no produto do seu
propio labor que eles tamén se atopen razoablemente alimentados,
vestidos e aloxados». Mais seguramente estaba convencido de que
ese benestar xeral conseguiríao a «man invisible».
Nós non podemos ser tan inxenuos. Se para obter o que desexamos «do carniceiro, do cervexeiro e do panadeiro» non debemos
falarlles da nosa necesidade senón do diñeiro que temos no peto
para adquirir a súa carne, a súa cervexa e o seu pan, levaba razón Gilbert Cesbron cando transformou así o cogito de Descartes:
«Pago, logo existo!». E en tal caso, que pasará con quen non teñan
ben provisto o peto?
De feito, as optimistas previsións de Adam Smith foron desmentidas pola historia posterior. Lembremos como describiu León XIII
en 1891 a situación social xerada por aquel capitalismo primitivo:
Encrucillada 204, setembro-outubro 2017
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Disoltos no pasado século os antigos gremios de artesáns, sen ningún apoio que viñese encher o seu baleiro, desentendéndose as
institucións públicas e as leis da relixión dos nosos antepasados,
o tempo foi insensiblemente entregando aos obreiros, illados e indefensos, á inhumanidade dos empresarios e á desenfreada cobiza
dos competidores (…) Un número sumamente reducido de opulentos e adiñeirados impuxo pouco menos que o xugo da escravitude a un xentío infinito de proletarios (RN, 1).

3.- Economía social de mercado
Nas últimas décadas do século XIX e nas tres primeiras do XX
a situación dos traballadores mellorara algo, mais en 1929 comezou a terrible Gran Depresión que habería durar dez anos. En
1933 había en Estados Unidos 12,8 millóns de parados (o 25 %
da poboación activa), que estaban sentados nas esquinas das rúas,
nos asilos ou deambulaban polo país. A extraordinaria novela de
Steinbeck As uvas da ira e a película homónima de John Ford
(1940) describiron magnificamente aqueles anos. Había persoas
famentas; outras torturábanse co simple pensamento de chegar a
pasar fame. Xeneralizouse en todas as capas da poboación unha
desesperanza total.
No resto do mundo (agás na URSS) as cousas non ían moito
mellor e, como é lóxico, a fe da xente no laissez-faire debilitouse
considerablemente. De feito, moitos pensaron que aquela era a
«crise final» do sistema capitalista predita por Marx. Mais o gran
economista inglés John Maynard Keynes (1883-1946) atopou a
forma de poñer fin á crise, e para iso transformou profundamente
o capitalismo.
Este novo modelo –que se estende dende a Segunda Guerra
Mundial até a crise económica de 1973-1974– recibiu diversos
nomes: neocapitalismo, capitalismo mixto, capitalismo avanzado,
capitalismo tardío, capitalismo keynesiano, etc. Nós chamarémolo
«Economía social de mercado». Foi Alfred Müller-Armack quen
propuxo ese nome (sozialen Marktwirtschaft), no seu escrito Economía dirixida e economía de mercado (1947), como terceira vía
10
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entre a economía dirixida dos países comunistas, que consideraba
ineficaz, e a economía de libre mercado propia do século XIX, que
consideraba obsoleta.
En esencia, o problema da Gran Depresión–que Keynes expuxo
e resolveu correctamente– consistía en que, aínda que resultaba
fácil producir bens, despois non había forma de vendelos, polo cal
as fábricas permanecían pechadas; dándose así o paradoxo de millóns de homes desempregados e famentos á beira dunha enorme
capacidade industrial non utilizada.
Nun programa radiofónico de 1931, Keynes propuxo a través
da BBC un remedio sinxelísimo:
Saíde mañá temperán ás rúas, patrióticas amas de casa, e acudide
a esas marabillosas rebaixas que se anuncian por todas partes. Farédesvos un ben a vós mesmas, porque nunca estiveron as cousas
tan baratas, máis baratas do que nunca soñastes. Comprade todas
as sabas e mantas que necesitedes. E gozade ademais sabendo que
estades a favorecer o emprego e acrecentando a riqueza do país,
porque estaredes a vos dedicar a unha actividade boa e útil e dando unha oportunidade e unha esperanza a Lancashire, Yorkshire
e Belfast.

Mais, como era de esperar, a xente non seguiu o seu consello.
Gastar e endebedarse cando os tempos son malos parecía contrario ao sentido común.
Keynes resumiu daquela a situación cunha expresión moi gráfica: «Temos problemas coa batería». É dicir, o motor está en perfecto estado, mais non arrincará de novo polo seu propio impulso;
necesita un empuxón dende fóra e comprendeu que ese empuxón
só podía dalo o goberno. Isto, naturalmente, implicaba o fin do
laissez faire.
Co fin de estimular a demanda, Keynes recomendou aos gobernos o que antes recomendara sen éxito aos cidadáns: Que gastasen
diñeiro; se é posible en obras de utilidade pública, mais se non… no
que fose. Amigo como era dos paradoxos, escribiu: «Se a Tesourería
se puxese a encher botellas vellas con billetes de banco, se as enteEncrucillada 204, setembro-outubro 2017
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rrase a profundidade conveniente en minas de carbón abandonadas, que logo se cubrisen con cascallos da cidade, e deixase á iniciativa privada, de conformidade cos ben experimentados principios
do laissez faire, o coidado de desenterrar novamente os billetes»,
empezariamos a saír da crise porque os traballadores contratados
para enterrar as botellas comprarían cousas cos seus salarios, quen
atopase as botellas comprarían tamén cos billetes de banco que
había no seu interior; as fábricas terían que repoñer as existencias
e darían traballo aos desempregados, que á súa vez comprarían
máis cousas cos salarios gañados, etc. Está claro –seguía dicindo–
que, no canto de enterrar as botellas, «sería máis sensato construír
casas ou algo semellante; mais se existen dificultades políticas e
prácticas para realizalo, o procedemento anterior sería mellor ca
non facer nada».
A obxección que exporía calquera é: De onde sacará o goberno
o diñeiro necesario para esa xigantesca política de investimentos
públicos? Keynes respondeu que, se o goberno necesitaba durante
algún tempo gastar máis do que ingresaba, debía pedir diñeiro prestado, coma calquera familia que tivese o mesmo problema; é dicir,
debía financiar os investimentos con déficit no orzamento emitindo
débeda pública. Unha vez recuperada a economía aumentarían os
ingresos fiscais e, como ademais o goberno xa non necesitaría gastar tanto, podería amortizar a débeda.
Aínda que Hitler non parecía moi amigo dos libros e case con seguridade non lería a Teoría xeral da ocupación, o interese e o diñeiro,
levou a cabo en Alemaña un ambicioso programa de obras públicas.
Do mesmo xeito, en Estados Unidos Franklin Roosevelt gañou as
eleccións presidenciais cun programa abertamente intervencionista. Con todo, o que ao final puxo fin á Gran Depresión foi –como
di Krugman– outro «gran programa de obras públicas financiado
con déficit, que se coñece como Segunda Guerra Mundial». Keynes contemplara tamén esa posibilidade: «Os terremotos e até as
guerras poden servir para aumentar a riqueza, se a educación dos
nosos estadistas nos principios da economía clásica impide que se
faga algo mellor».
12
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Keynes pediu tamén que os gobernos levasen a cabo unha política redistributiva da renda, e non só por esixencias de xustiza, senón
porque tamén iso estimula a demanda. Os pobres necesitan gastar
case todo o que gañan, mentres que os ricos gastan unha parte e
aforran o resto.
Despois da Segunda Guerra Mundial, a invitación keynesiana a
levar adiante políticas redistributivas e medidas de carácter social
atopou un terreo abonado porque os países capitalistas necesitaban
conxurar o atractivo exercido polo comunismo sobre os traballadores occidentais, dado que o réxime xurdido da revolución bolxevique converteuse nun referente valiosísimo para os movementos
obreiros, a quen prestou dende o principio un gran apoio moral e
posteriormente tamén material e político.
Deste xeito, a intervención do Estado na economía foi medrando
ininterrompidamente até o extremo de que xa en 1976 os gastos
totais das Administracións públicas representaban nos países da
OCDE unha media do 40,6 % de PIB; é dicir, de cada 100 euros
xerados pola actividade económica, o Estado necesitaba apropiarse
de algo máis de 40 para os seus programas de investimentos e de
benestar social.
Isto provocou críticas durísimas dos que máis tarde se chamará
«neoliberais», porque –dicían– está a construírse un híbrido de
capitalismo e colectivismo incapaz de funcionar correctamente, xa
que con esa elevadísima presión fiscal elimina o incentivo para
crear riqueza, que non é outro ca a procura do lucro.
Con todo, poderiamos dicir que durante o período aquí estudado
–o que vai dende a Segunda Guerra Mundial até a crise económica
de 1973-1974– foi case unánime a aceptación das ideas keynesianas (polo menos nos países desenvolvidos) porque a economía
social de mercado produciu deseguido boísimos resultados, tanto
económicos como sociais: económicos, porque os anos cincuenta e
sesenta do pasado século foron os de maior crecemento económico
de toda a historia da humanidade; e sociais, porque o «Estado de
Benestar» foi a «idade de ouro» para a clase traballadora.
14
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4.- Capitalismo neoliberal
Cando comezou a crise económica de 1973-1974 moitos gobernos puxeron en marcha programas expansivos financiados con déficit do orzamento, tal como recomendara Keynes nos anos da Gran
Depresión; mais esta vez, lonxe de acabar coa recesión, agravaron
aínda máis a situación. Isto debeuse a que a crise dos anos setenta,
no canto de ir unida a unha deflación como pasaba nos anos trinta,
viña acompañada de inflación (materias primas polas nubes, salarios disparados e beneficios empresariais insaciables). Era a stagflation (estancamento con inflación); unha enfermidade descoñecida
até daquela. As políticas keynesianas sempre elevan a inflación, o
cal non era perigoso –máis ben todo o contrario– durante a Gran
Depresión porque se partía dunha situación de deflación, mais resultou mortal partindo xa dunha situación inflacionista. Ademais,
nunha economía moito máis globalizada que daquela, aumentar a
capacidade adquisitiva nun país do Norte creará, efectivamente,
postos de traballo… mais quizais en Corea do Sur ou en China.
E así chegou a quenda dos neoliberais que mencionamos ao final
do apartado anterior. Dende os anos corenta do século pasado, un
grupo de economistas coñecidos como «Escola de Viena» –Ludwig
von Mises (1881-1973), Friedrich August von Hayek (1899-1992),
etc.–, e dende os anos sesenta a «Escola de Chicago» (con Milton
Friedman á cabeza), viñan criticando a economía social de mercado
con moita acritude mais con escasa audiencia. O fracaso das medidas keynesianas para curar a nova enfermidade serviu para que
lles prestasen atención e se abrise camiño á terceira modalidade
do sistema capitalista: o neoliberalismo. Así, pois, se unha crise
económica supuxo a hexemonía ao pensamento keynesiano, outra
crise quitoulla.
Quince anos despois, en 1989, chegaron aqueles famosos dez
días que asombraron ao mundo, cando os réximes colectivistas do
Leste de Europa foron arrastrándose uns a outros na súa caída
coma se de pezas de dominou se tratase. Os dirixentes comunistas
retiráronse en silencio –ou retiráronos– como avergoñados de ocupar o centro da vida política dos seus países durante tanto tempo.
Encrucillada 204, setembro-outubro 2017
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E iso aumentou aínda máis o prestixio dos neoliberais. Fukuyama
chegou a dicir que co triunfo do liberalismo (tanto político como
económico) sobre o comunismo chegou o final da historia; non no
sentido de que vaia acabarse o mundo, senón no sentido de que a
historia alcanzou por fin a plenitude que estivera perseguindo ao
longo dos séculos. En cambio Xoán Paulo II, menos entusiasta ca
Fukuyama, denunciou «o risco de que se difunda unha ideoloxía
radical de tipo capitalista».

A diferenza da economía social de mercado, da que un só autor
(Keynes) sentou as bases, as do neoliberalismo son obra de varios,
mais entre todos eles destaca Milton Friedman(1912-2006). Ao ser
o asesor económico do presidente Nixon e sobre todo do presidente
Reagan, así como da Primeira Ministra británica Margaret Thatcher e do xefe de Estado chileno Pinochet, converteuse no economista politicamente máis influente do último cuarto do século XX.
En realidade, o neoliberalismo non é un corpo de doutrinas homoxéneo, con teses ben articuladas e defendidas por cantos se consideran neoliberais, fóra da afirmación xeral e como de principio
de que o mercado libre resolve non só os problemas económicos,
senón tamén os problemas sociais vinculados a eles, mellor ca as
administracións públicas. Non negan que o mercado libre poida ter
16
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fallos, mais consideran que sempre serán menos graves ca os erros
dos gobernos. Ronald Reagan dixo, nunha das súas primeiras e
máis frecuentemente citadas declaracións ao chegar á presidencia,
que en Estados Unidos «o goberno non é a solución dos problemas,
senón o problema»; chegou a ser «demasiado grande e pesado» e
«debe poñerse a dieta».
Hai tres medidas neoliberais nas que coinciden todos: restrinxir
o «Estado impositivo» (diminuíndo as taxas elevadas de impostos);
adelgazar o «Estado de Benestar» (reducindo os gastos sociais) e
acabar co «Estado regulador» (eliminando os controis e a lexislación laboral):
4.1. Redución dos tipos impositivos
Segundo unha coñecida anécdota, ceando o profesor Laffer con
varios asesores da Casa Branca no restaurante Two Continents, de
Washington, debuxou sobre un pano de mesa de papel un gráfico
para explicarlles que, ao principio, incrementando os tipos impositivos aumenta moi rapidamente a recadación fiscal; mais, se segue
incrementándose a presión tributaria, comeza a medrar máis lentamente a recadación porque os contribuíntes teñen cada vez menos
incentivos para gañar diñeiro; e mesmo chega un momento en que
a recadación comeza a descender, de modo que canto máis aumenta a voracidade de Facenda peores resultados obtén. No límite, se
os tipos impositivos chegasen a ser do 100 %, os ingresos fiscais
serían nulos, igual que se o tipo impositivo fose do 0 %. Engadiu
que en Estados Unidos a presión fiscal estaba xa no tramo descendente da curva e, reducíndoa, aumentaría a recadación.
Os argumentos de Laffer conseguiron que Reagan reducise en
1981 o tipo marxinal dos moi ricos dende unha taxa do 70 ao 50 %;
máis tarde, coa reforma fiscal de 1986, baixou novamente o tipo até
o 28 %. Por desgraza, non se cumpriron as previsións do famoso economista e a redución da recadación tributaria foi tan grande que a
Administración norteamericana, malia reducir tamén o gasto público
(sobre todo en materia social), ten o maior déficit de todo o mundo;
o que provocou profundos desequilibrios na economía internacional.
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4.2. Adelgazar o Estado de Benestar
É innegable que os políticos, para compracer aos votantes, tenden a gastar máis do que logran recadar e as contas públicas teñen entrado nunha perigosa espiral de endebedamento. É tamén
innegable que a enorme maquinaria administrativa xerada polo
Estado de benestar resulta cada vez menos eficaz e máis difícil de
controlar, orixinando graves dilapidacións (e non toda a culpa é
dos administradores; boa parte do malgasto débese aos abusos dos
propios asegurados). Mais, como din os xuristas, abusus non tollit
usum (o abuso non elimina o uso).
Con todo, Milton Friedman é rotundo: «A maioría dos actuais
programas de benestar nunca se deberían aprobar. Se así ocorrese,
moitos dos individuos que agora dependen deles volvéronse cidadáns que confían en si mesmos no canto de menores tutelados polo
estado»1. Pensa que o desmantelamento do Estado de Benestar
deberá facerse aos poucos: «Dado que os plans de benestar existen, non poden cancelarse da noite para a mañá. Necesitamos un
camiño para facilitar a transición dende onde estamos ao lugar en
que quixésemos atoparnos»2.
A maioría dos liberais admiten que algunhas persoas, debido
ás súas limitacións, necesitan ser axudadas; mais esa axuda debería prestarse, sempre que sexa posible, a través da familia e da
beneficencia privada («un recurso temos –dirá Friedman–, e en
certo sentido o máis conveniente, e é a caridade»3). Se as axudas privadas non fosen suficientes podería admitirse tamén unha
intervención dos poderes públicos, mais limitándose a atender
os casos de necesidade extrema e sen interferir cos incentivos
do mercado. Cando as axudas son demasiado xenerosas moitas
persoas prefiren instalarse nunha situación de dependencia no
canto de traballar.

1

Friedman, Milton e Rose, Liberdade de elixir, Orbis, Barcelona, 1983, p. 170.

2

Ibidem.

3

Friedman, Milton, Capitalismo e liberdade, Rialp, Madrid, 1966, p. 242.
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4.3. Eliminación dos controis e da lexislación laboral
Isto poderiamos resumilo en volver ao laissez faire e recuperar a
confianza na «man invisible» de Adam Smith. Mais, en realidade,
non se trata dunha mera volta a Adam Smith e aos grandes mestres
de outrora, senón dunha verdadeira radicalización dos seus orzamentos, polo que, no canto de «neoliberais», sería máis preciso
chamarlles «ultraliberales». Polo momento, defender o laissez faire
sen coñecer ese «museo de horrores sociais» (Alphonse Daudet)
que foi o capitalismo primitivo, como lle pasou a Adam Smith, non
ten o mesmo significado ca defendelo hoxe. Mais, en opinión de
Milton Friedman, «un dos obxectivos principais do liberal é o deixar
os problemas éticos ao individuo para que se entenda con eles»4.
De feito, a diferenza do liberalismo clásico, a maioría dos neoliberais non pensan que o capitalismo do laissez faire será capaz
de acabar coa pobreza. Friedrich A. Hayek –que, como dixemos,
non pertence á Escola de Chicago senón á de Viena, aínda que foi
profesor da Universidade de Chicago entre 1950 e 1962–, escribiu un libro co expresivo título de O espellismo da xustiza social5.
Na súa opinión a expresión «xustiza social» carece de sentido no
sistema capitalista. Quen aceptan o sistema capitalista saben que
son as leis da libre concorrencia quen determinarán todo, dende
os prezos até os beneficios empresariais e os salarios. Por tanto, o
que resulta non é nin xusto nin inxusto; simplemente é o resultado
do xogo porque, gústenos ou non, o mundo e a natureza humana
son como son. Unha arma que adoitan utilizar os neoliberais contra quen quere acabar coa pobreza, ou polo menos reducila o máis
posible, é cualificalos de «utópicos», cualificación que –como dicía
Concepción Arenal noutro contexto–, «ao parecer ofende pouco,
mais desacredita moito e non obriga a probar nada»6.
4

Friedman, Milton, Capitalismo e liberdade, p. 27.

5 Hayek, Friedrich A., Dereito, lexislación e liberdade, t. 2 («O espellismo da xustiza social»), Unión Editorial, Madrid, 1979.
6 Arenal, Concepción, O visitador do preso, Librería Xeral de Victoriano Suárez, Madrid,
1946 (orixinal de 1891), p. 27.
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Basta ler os xornais para ver até que punto o modelo neoliberal foi substituíndo aos poucos ao modelo keynesiano nas últimas
décadas: implantouse unha liberdade absoluta de mercados, sen
controis nin regulacións dos poderes públicos (liberalización das
formas de contratación, contención de salarios, abaratamento do
despedimento…); baixaron os impostos directos (moi especialmente os que gravan os beneficios do capital) e diminuíu o gasto público (en particular os gastos sociais).
Certamente, a grave crise financeira que estalou en Estados
Unidos durante o verán de 2007 e se estendeu despois ao resto
do mundo, provocando unha crise económica que se comparou
á Gran Depresión, non se produciu sen a febre desreguladora e a
alerxia aos controis das últimas administracións públicas. Por iso
expúxose a necesidade de «refundar o capitalismo» e os líderes do
G-20 dixeron publicamente antes das reunións de Washington (1511-2008) e Davos (1-2-2009) que ese era o seu obxectivo, mais ao
final todo se reduciu a unha morna declaración de intencións sobre
a cooperación fronte ás adversidades económicas e a necesidade
dunha maior regulación dos sistemas financeiros, sen lograr acordar medidas concretas. Nestes momentos, o neoliberalismo segue
sendo o modelo dominante.
Xosé Luís González-Carvajal Santabárbara
Traduciu Chema Felpeto
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Estudos

O desenvolvemento:
de Paulo VI a Francisco
Gonzalo Rodríguez César

«A Igrexa propón o que ela posúe como propio:
unha visión global do home e da humanidade?»
(Paulo VI, PP 13)

1.- Introdución
O Vaticano II lémbranos a todos que o maior pecado do noso
mundo son as desigualdades, sexan do carácter que sexan. «E engadiu que esas desigualdades teñen unha raíz económica»1. González Faus resalta que se Cristo foi definido como «o home para
os demais», o capitalismo do século XXI parece estruturarse ao
redor da inversión deste título cristolóxico: «os demais para min».
Así, insírenos a todos nunha estrutura anticristiá, apta para sacar
o peor de nós2.
O obxectivo central desta achega, por tanto, céntrase en destacar que non se pode reducir o desenvolvemento á súa dimensión
económica, senón que o fin é integrar a dimensión económica e a
dimensión social para que alcance a todos, pois todos somos verdadeiramente responsables de todos. Tomamos como referencia
inicial a situación contextual do posconcilio. Onde resaltamos tres
trazos básicos que marcarán o pensamento social dos Papas desde
a época de Paulo VI ata o presente de Francisco.
1 Cf. González Faus, J. I., ¿El capital contra el siglo XXI? Comentario teológico al libro
de Thomas Piketty, Santander 2015, 101.
2

Cf. González Faus, J. I., ¿El capital contra el siglo XXI?, 103.
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1. A necesidade de ampliar horizontes. A Doutrina Social da Igrexa
(=DSI) nace como resposta aos problemas da nacente sociedade
industrial, isto é, o conflito capital-traballo; por tanto, os documentos da época buscan unha alternativa a esa sociedade3. Con
Pío XII e Xoán XXIII iníciase unha ampliación de horizontes
plasmado neste sentido: maior interese polo político, as diferenzas crecentes entre países industrializados e países pobres4.
2. A metodoloxía. Pásase dun predominio do dedutivo a unha
preocupación polo indutivo; búscase máis a realidade como
punto de partida da reflexión moral e as aspiracións do home
moderno. É o momento da apertura ás achegas da filosofía e
en especial das ciencias sociais5.
3. A DSI como axuda para o discernimento. A partir do Vaticano
II Igrexa e mundo están en mutua e continua interrelación,
cada unha desde a súa propia identidade. A realidade debe
ser sometida ao xuízo moral desde a mensaxe cristiá e desde a
tradición eclesial. Agora os problemas concretos de cada lugar
deben ser analizados polas comunidades locais animados polos seus bispos. A función das conferencias episcopais adquire
así unha relevancia inédita ata este momento.

2.- Paulo VI (G. Montini, 1897-1978; Papa: 21-VI-1963 ata 6-VIII-1978)
2.1. Populorum progressio. O desenvolvemento. O Papa Montini
na encíclica Populorum progressio (=PP; sobre a necesidade de promover o desenvolvemento dos pobos, 26-III-1967)6 resalta que a ra3

CF. León XIII, encíclica Rerum novarum (15-V-1891).

4 Cf. Gutiérrez García, J. L., Los radiomensajes navideños de Pío XII, Documenta Laboris Cátedra Ángel Herrera Oria. N.º 1, diciembre 2007; Juan XXIII, encíclica Mater et
magistra (15-V-1961).
5 Sobre o estatuto epistemolóxico e método da DSI cf. Saiz de Diego, R. M.ª, «¿Sigue
vigente la Doctrina Social de la Iglesia?», Razón y fe 255 (2007) 55-66; Bellocq, A.,
«Qué es y qué no es la Doctrina Social de la Iglesia: una propuesta», Scripta theologica 44
(2012) 337-366.
6 Departamento de Pensamiento Social Cristiano (Comillas), Una nueva voz para
nuestra época (PP 47), Madrid 20063, UPCO, 70-90; Ademais Cf. Cárcel Ortí, V., Beato
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zón de ser e o punto de partida xa non é a cuestión obreira, senón a
nova cuestión social, de amplitude mundial, derivada da aspiración
de todos os pobos a un desenvolvemento equilibrado e xusto; e a
realidade do enorme desnivel existente entre a situación económica
opulenta do chamado primeiro mundo e a mísera do terceiro mundo. Esta é unha encíclica que non conmemora a Rerum novarum
(=RN) de León XIII, senón que é un comentario a un aspecto da
constitución conciliar Gaudium et spes (=GS): o desenvolvemento.
Non cambiou o contexto histórico, pero tomouse máis conciencia das desigualdades crecentes entre o mundo desenvolvido e os
países en vías de desenvolvemento. Montini aseguraba que o desenvolvemento integral é o paso de condicións de vida menos humanas a condicións de vida máis humanas, tanto nas dimensións
materiais como culturais e espirituais da existencia humana7. Paulo
VI enviou exemplares de PP á ONU, á UNESCO, á FAO, á Comisión Xustiza e Paz e a Cáritas Internacional. Quería así subliñar o
carácter de manifesto para a acción solidaria mundial que tiña PP
naquel preciso contexto histórico.
Os temas axiais da encíclica PP son os seguintes8:
1. A Igrexa e o desenvolvemento: a Igrexa sempre promoveu a
elevación dos pobos (12). Non se identifica con comunidade
política algunha, quere axudar ao desenvolvemento pleno dos
pobos, ofrecendo a visión completa do home e da humanidade (13). O desenvolvemento ten que ser completo: de todo o
home e de todos os homes (14-15). Necesidade dun humanismo novo (20-21).
2. O desenvolvemento solidario da humanidade: hai que lograr
unha verdadeira comuñón entre todas as nacións. As máis
favorecidas son as primeiras que teñen que axudar (43-44).
Pablo VI: Papa del diálogo, Madrid 2014; Martínez Puche, J. A., Beato Pablo VI. Escritos
esenciales, Madrid 2014.
7 Cf. Porcar Rebollar, F., La dignidad de la persona y el bien común. Una aportación al
diálogo desde la Doctrina Social de la Iglesia, Madrid 2015, 209; Adornato, G., Pablo VI. El
coraje de la modernidad, Madrid 2010, 194-197.
8 Resumimos de forma esquemática en todos os pontificados que analizamos nesta achega. Entre paréntese o número que corresponde no texto de cada encíclica/carta.
Encrucillada 204, setembro-outubro 2017

23
379

Gonzalo Rodríguez César

3. A caridade universal: o mundo está enfermo de falta de fraternidade a escala individual e colectiva (66).
Destacar, tamén, as novidades que achega o documento papal:
1.ª) o seu estilo directo de frases curtas. 2.ª) A cita de autores
modernos, e mesmo non católicos: inusual. 3.ª) O feito mesmo de
tratar unha materia como o desenvolvemento dos pobos. 4.ª) O
recoñecemento explícito da dimensión universal hoxe da cuestión
social e, sobre todo, a valoración moral das súas consecuencias. 5.ª)
As súas achegas á DSI sobre o desenvolvemento integral da persoa
e de todas as persoas. «O desenvolvemento é o novo nome da paz».
2.2. Na carta apostólica Octogesima adveniens (=OA; no 80 aniv.
de Rerum novarum,14-V-1971) resáltanse estes cambios: o éxodo
á cidade, a emigración, a falta de postos de traballo, as dificultades
específicas dos mozos e das mulleres no mundo laboral, as comunicacións sociais, a ecoloxía… A revolución estudantil «París, maio
de 1968» significou ademais o auxe dunha cultura nova. E en 1969
o home poñía o pé na lúa. Pero foron máis significativos os cambios
acaecidos na Igrexa: xa desde o Concilio suscitouse unha controversia dentro da Igrexa acerca do valor da DSI e do Maxisterio
pontificio sobre estes temas. Por iso en OA 4 e 51 maniféstase que
o Maxisterio non ten como misión propoñer solucións universais e
convídase ás Igrexas locais e ós cristiáns para tomar as súas propias
decisións nestas materias de acordo coa súa conciencia.
Ao comezo dos 70 xurdiu en Sudamérica a teoloxía da liberación;
esta pretende ser unha alternativa á DSI. Paulo VI, ademais, en OA
fai un triplo labor acerca da postura do cristián ante os sistemas
políticos: distingue entre ideoloxía −xa fixa− e movementos históricos derivados dunha ideoloxía −necesariamente cambiante−;
analiza con finura o que hai detrás das dúas grandes ideoloxías
−liberal e marxista− e dos tres movementos históricos: socialismo,
comunismo e capitalismo, e convida ó crente a discernir e decidir
en conciencia ante os sistemas.
As novidades básicas desta carta son estas: a análise das ideoloxías, utopías e movementos históricos modernos, especialmente,
24
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o marxismo, o liberalismo e o humanismo científico-técnico; a dimensión social e política do compromiso cristián e a atención ás
ciencias humanas.
Resaltar, que Giselda Adornato (gran coñecedora do maxisterio de
Montini) afirma que a imaxe do «mundo interior deste bispo, servus
servorum Dei, só poderá ser ulteriormente enriquecida co tempo»9.

3.- Xoán Paulo II (K. Wojtyla, 1920-2005; Papa:16-X-1978 ata 2-IV-2005)
As encíclicas do Papa Wojtyla vinculadas á nosa temática son
estas tres: Laborem exercens (=LE; sobre o traballo humano); no
90 aniversario da Rerum novarum (14-IX-1981); a Sollicitudo rei
socialis (=SRS; a preocupación social da Igrexa); no XX aniversario da Populorum progressio (30-XII-1987) e a Centesimus annus
(=CA); no centenario da Rerum novarum (1-V-1991)10.
3.1. Laborem exercens. Contexto de LE: nos 10 anos transcorridos desde OA, o dato máis significativo na economía mundial foi a
crise do petróleo a partir de 1973. A súa primeira consecuencia é
o crecemento incontido do paro. E, de fondo, é o sistema o que se
pon en cuestión. Dentro da Igrexa universal apréciase, tras a euforia do posconcilio, un certo desencanto e cansazo. Esta é a igrexa
á que se dirixe Xoán Paulo II, elixido en 1978, tras o brevísimo
pontificado de Xoán Paulo I, sucesor de Paulo VI.
Principios de LE: a referencia básica ao redor dos principios da
DSI é o conflito entre traballo e capital na presente fase histórica:
• Dimensión: apareceu como un conflito ideolóxico entre o liberalismo −ideoloxía do capitalismo− e o marxismo −ideoloxía
do socialismo científico e do comunismo−. Transformouse en
loita de clases (11).
9

Adornato, G., Pablo VI. El coraje de la modernidad, o. c., 367.

10 Departamento de Pensamiento Social Cristiano (Comillas), Una nueva voz para
nuestra época (PP 47), Madrid 20063, UPCO, 90-135; Ademais, Cf. Lasanta, P., Diccionario social y moral de Juan Pablo II, Madrid 1995; Riccardi, A., Juan Pablo II. La biografía,
Madrid 2011.
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• Prioridade do traballo sobre o capital: a primacía do home
respecto das cousas débese destacar tamén con referencia ao
traballo (12).
• Traballo e propiedade: o ensino da Igrexa sobre a propiedade
trata de asegurar a primacía do traballo (14).
• Argumento personalista: o principio da prioridade do traballo
sobre o capital é un postulado que pertence á orde da moral
social (15).
Novidades de LE:
• O carácter teolóxico, baseando as súas afirmacións na Sagrada
Escritura.
• O seu carácter netamente humanista que fai dela unha antropoloxía teolóxica do traballo.
• Introdución de novos termos conceptuais: traballo obxectivo
e subxectivo, empresario directo e indirecto.
• Establece o importante principio da prioridade do traballo
para a realización da persoa, por encima da súa eficacia económica.
O desenvolvemento está vinculado directamente ao traballo na
formulación maxisterial do comezo deste pontificado. Desta forma,
o sentido subxectivo do traballo humano constitúeo o feito de que
quen traballa é unha persoa. Como tal, o traballador é suxeito do
traballo. Para a DSI esta é a cuestión clave: «a dimensión obxectiva
do traballo hai que contemplala desde esta dimensión subxectiva (…) Con independencia do seu valor obxectivo, sempre debe
quedar a salvo a subxectividade do traballo»11. Concretando, Xoán
Paulo II expresábao deste xeito: «non hai dúbida de que o traballo
humano ten un valor ético, o cal está vinculado completa e directamente ao feito de quen o leva a cabo é unha persoa (…). Esta
11 Cf. Porcar Rebollar, F., La dignidad de la persona y el bien común, o. c., 165-166.
Ademais, para unha reactualización do binomio desenvolvo-traballo Cf. Comisión Permanente de la HOAC, Trabajo digno para una sociedad decente, Cuaderno HOAC n.º 7,
Madrid 2014; Segovia, J. L., El capital contra el trabajo, Madrid 2013.
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verdade constitúe en certo sentido o miolo fundamental e perenne
da doutrina cristiá sobre o traballo» (LE 6).
3.2. Sollicitudo rei socialis. Contexto de SRS: A situación económica mundial para os países ricos mellorou: saída da crise. Nova
etapa de crecemento económico, aínda que existen as altas taxas de
desemprego. Para os países do terceiro mundo: aumento da débeda
externa, das dificultades de crecemento… Segue crecendo a distancia entre os países ricos e pobres. Outros referentes históricos:
a perestroika de Gorbachov, a crecente importancia da ecoloxía;
1982, o Papa realiza a primeira visita a España, percorrendo máis
de 15 capitais; 1983, a Igrexa foi iluminando cos seus ensinos os
acontecementos sobre os temas sociais máis decisivos; 1985: España ingresa na Comunidade Económica Europea.
Nunha clave referencial afirmaba Xoán Paulo II que un mundo
dividido en bloques, presididos á súa vez por ideoloxías ríxidas, onde
en lugar da interdependencia e a solidariedade, dominan diferentes
formas de imperialismo, non é máis que un mundo sometido a estruturas de pecado. A suma de factores negativos, que actúan contrariamente a unha verdadeira conciencia do ben común universal e da
esixencia de favorecelo, parece crear, nas persoas e institucións, un
obstáculo difícil de superar. Se a situación actual hai que atribuíla a
dificultades de diversa índole, débese falar de estruturas de pecado,
as cales se fundan no pecado persoal e, por conseguinte, están unidas sempre a actos concretos das persoas, que as introducen, e fan
difícil a súa eliminación. (…) «Pecado» e «estruturas de pecado»,
son categorías que non se aplican frecuentemente á situación do
mundo contemporáneo. Con todo, non se pode chegar facilmente a
unha comprensión profunda da realidade que temos ante os nosos
ollos, sen dar un nome á raíz dos males que nos afectan (SRS 36).
O tema central do documento pontificio xira sobre o auténtico
desenvolvemento humano (mostramos −agora− un elenco de forma
esquemática sobre o mesmo):
Non é automático nin ilimitado (27). Non é a mera acumulación
de bens que crea unha civilización de consumo que leva ao mateEncrucillada 204, setembro-outubro 2017
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rialismo. O mal non é ter, senón a falta de calidade e de xerarquía
(28). O desenvolvemento mídese e orienta segundo a vocación do
home, creado a imaxe de Deus (29). O desenvolvemento é un momento da historia comezada na creación e posta en perigo constantemente polo pecado (30). A fe en Cristo Redentor ilumina e guía
para comprender o sentido do desenvolvemento. A Igrexa ten unha
palabra que dicir (31). A obrigación de empeñarse no desenvolvemento dos pobos non é individualista, é para todos e cada un (32).
O desenvolvemento non é digno do home se non respecta os dereitos humanos (33). Debe respectar tamén a natureza do cosmos.
Ter en conta a natureza de cada ser e a súa conexión cos demais,
a limitación dos recursos naturais e coidar a calidade de vida (34).

Algunhas orientacións particulares da encíclica SRS son as seguintes: a DSI nace do Evanxeo. Non é terceira vía nin ideoloxía,
senón teoloxía moral. Son precisos o anuncio e a denuncia (41).
Debe abrirse ás realidades internacionais: amor preferente polos
pobres (42). Reformas estruturais a favor do desenvolvemento: reforma do sistema internacional de comercio, do sistema monetario
e financeiro mundial e o intercambio das tecnoloxías (43).
Novidades de SRS: a insistencia nos aspectos morais do subdesenvolvemento e a súa relación coas que chama «estruturas de pecado», derivadas dos pecados persoais que nas devanditas estruturas
«refórzanse, difúndense e son fontes de pecados». A inclusión das
cuestións ecolóxicas. O profundo estudo que fai da solidariedade e
o posto central que asigna a esta virtude nas relacións sociais e internacionais e na solución dos problemas do subdesenvolvemento.
3.3. Centesimus annus. Contexto de CA: centenario da RN e
declaración de 1991 como o ano da DSI. Perestroika de Gorbachov
(1986-1991). 1989-1990: derrubamento dos réximes comunistas
da Europa Central e do Leste, caída do muro de Berlín. Guerra do
Golfo (1990-1991). Conferencia de Paz de Madrid (1991).
CA é conmemoración de RN. Conmemórase o espírito de RN
que apareceu cando se pechaba a historia do século XIX. Por iso,
cando se pecha a historia do século XX «hai novas cousas que dicir»
a este mundo. É unha mirada cara adiante. Hai acontecementos
28
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novos. Retos á DSI que esperan a súa resposta chea de esperanza.
Retos á esixencia da paz, que é estable e froito da xustiza. Retos
á pobreza. Vivimos nun mundo de paradoxos: Epulóns e Lázaros
vivindo xuntos. Lembrará o Papa o destino universal dos bens. O
reto da pobreza espiritual, o baleiro dos corazóns sen a forza do
Espírito. O reto da dignidade da persoa humana e do traballo, o
reto da verdadeira liberdade.
Algunhas referencias axiais da encíclica: a propiedade privada e o
destino universal dos bens: A propiedade privada segundo a DSI non
é un dereito absoluto. O uso dos bens está subordinado ao destino
universal dos bens (30). A orixe dos bens: acto de Deus que crea
para todos (31). Existe outra forma de propiedade no noso tempo: a
propiedade do coñecemento, da técnica e o saber. A moderna economía da empresa comporta aspectos positivos, cuxa raíz é a liberdade
da persoa (32). O libre mercado. Hai necesidades humanas que non
teñen saída no mercado: deber de xustiza a axudar aos necesitados
(33). Os sindicatos: campo de acción e de loita contra un sistema
económico que asegura o dominio do capital (34). Finalidade da empresa: comunidade de homes. Débeda exterior. É xusto o principio
de que debe ser pagada. Non se pode pretender que sexan pagadas
con sacrificios insoportables. Hai que buscar modelos de redución
e extinción (35). O fenómeno do consumismo e a droga (36).
A ecoloxía: consómese de maneira desordenada os recursos da
terra. Esquecemento da orixe da creación: Deus. O home debe
ser colaborador (38). A familia, primeira estrutura e fundamental
a favor da «ecoloxía humana». O aborto: denuncia as campañas
sistemáticas en contra da natalidade e as políticas que con novas
técnicas estenden o seu radio de acción, como nunha guerra química, ata con chegar a envelenar a vida de moitos seres humanos (39).
O Estado e a sociedade, ante o novo capitalismo, teñen o deber de
defender os bens colectivos (40). Necesidade de reconducir á visión
cristiá da vida o concepto de alienación (41). O sistema capitalista
é o sistema vencedor tras o fracaso do comunismo (42).
A Igrexa ofrece a súa doutrina social, recoñece o positivo do
mercado e da empresa, orientados ao ben común, os dereitos dos
traballadores á participación, o desenvolvemento integral da perEncrucillada 204, setembro-outubro 2017
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soa, a propiedade dos bens de produción é xusta e lexítima cando
se emprega nun traballo útil, e ilexítima, cando se impide o traballo
dos demais para obter unhas ganancias (43).
Novidades de CA: a aceptación expresa da economía de mercado
entendida en termos expostos na encíclica (33 e 42). Importancia
do ambiente humano e a ecoloxía humana (38-39). A reivindicación na DSI do concepto de alienación, ata agora monopolizado
polo marxismo (41). Andrea Riccardi sostén na súa biografía sobre
Xoán Paulo II que foi alguén que non se resignou ante a historia
e que non renunciou á esperanza de cambiala e superala. «Foi un
home que, mesmo nos momentos máis escuros, buscou unha visión
de futuro, abríndose camiño entre as feridas»12.

4.- Bieito XVI (J. Ratzinger, 1927-; Papa:19-IV-2005 ata 28-II-2013)
As encíclicas do Papa xermano vinculadas ao noso tema son estas
dúas: Deus caritas est (=DCE; Deus é amor; sobre o amor cristián,
25-XII-2005) e Caritas in veritate (=CV; a caridade na verdade;
sobre o desenvolvemento humano integral, 29-VI-2009)13.
4.1. Deus Caritas est. Contexto de DCE: a primeira carta encíclica de Bieito XVI foi asinada o 25 de decembro de 2005, no contexto
posterior ao que supuxo a morte de Xoán Paulo II. Neste caso, a
teoloxía católica esperaba que a carta programática de Bieito XVI
versase sobre o Concilio Vaticano II, cuxo corenta aniversario de
clausura, (8-XII-1965) estaba a celebrarse. No aspecto social do
momento destacar que o actual sistema económico neoliberal e
12 Riccardi, A., Juan Pablo II. La biografía, o. c., 644.
13 AA.VV., «Deus caritas est», Studia Moralia 45/1 (2007); Cozzoli, M., «Caritas in veritate. Il neso tra carità e verità», Studia Moralia 47/2 (2009) 459-472; González-Carvajal,
L. La fuerza del amor inteligente. Un comentario a la encíclica «Caritas in veritate» de Benedicto XVI, Santander 2009; Galindo, Á. - Flecha, J. R., (coords.), Caridad en la verdad.
Comentario a la encíclica CV de Benedicto XVI, Salamanca 2010; Melé, D. - Castellà, J.
M., El desarrollo humano integral. Comentarios interdisciplinares a la encíclica Caritas in
Veritate de Benedicto XVI, Barcelona 2010. Tamén, consulta web: Centro para la Investigación y Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia do «Instituto Social León XIII»: www.
instituto-social-leonxiii.org.
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neocapitalista é incapaz de solucionar os problemas do mundo.
Ningún outro sistema económico produciu tanta riqueza, pero, á
vez, ningún outro produciu máis desnutrición e pobreza, miseria
e fame. A presenza duns modos de «sentir, pensar e actuar», unha
cultura dominante que en lugar de responder as necesidades de
toda a persoa e de todas as persoas está a responder aos desexos
dos que son máis ricos, á conta dos máis pobres, e está a facer un
tipo de persoa consumista e hedonista.
Principios básicos destacables que atopan base no Compendio
de DSI e son reflectidos en DCE:
1. Deus é amor e o noso amor, antes que un mandamento ou lei,
é unha resposta a ese don do amor de Deus, experimentado
por cada un e todos xuntos. Sen esta experiencia de encontro cunha Persoa, Cristo, co acontecemento da súa Persoa
e da súa Vida, cunha Persoa como Amor que se nos dá, non
hai camiño cristián, non hai resposta cristiá, aínda que haxa
«cumprimento legal». Ser cristián é, así, comunicar o amor
que se nos dá, o que nos colma gratuitamente, e como tal
desbórdanos (1). Deus cólmanos do seu amor e deste «antes»
pende e debe nacer en nós o amor como resposta (17).
2. A caridade: a pregunta que a encíclica vai responder queda
formulada así: como cumprir de maneira eclesial o mandamento do amor ao próximo? Toda a actividade da Igrexa é
expresión dun amor, recibido e dado, que busca o ben integral
do ser humano. Ese amor exprésase como servizo de caridade aos homes en todas as súas necesidades. Falamos xa do
amor ao próximo, enraizado no amor de Deus, como tarefa
primordial de cada fiel e de toda a comunidade eclesial, local,
particular e universal.
4.2. Caritas in veritate. Contexto de CV: a encíclica de Bieito XVI Caritas in veritate; A caridade na verdade (29-VI-2009)14
14 Cf. Sols Lucia, J., (ed.), Pensamiento social cristiano abierto al siglo XXI. A partir de la
encíclica Caritas in veritate, Santander 2014.
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converteuse nun gran vademecum da moral social posconciliar;
destacando, na mesma, estes tres niveles: maxisterio ordinario do
Papa, reflexión teolóxica e proposta pastoral tras unha análise da
situación histórica.
Que pretende ser CV? É un documento da DSI, orientado ao
desenvolvemento humano integral («de todo o home e de todos
os homes», formulaba o Papa Paulo VI), desde unha perspectiva crente. O anuncio de Cristo é o primeiro e principal factor de
desenvolvemento (CV 8), porque nos evidencia o amor de Deus a
todos e estimúlanos a vivir como irmáns. Ao longo de seis capítulos
aborda facetas do desenvolvemento humano integral na caridade
e na verdade. Á relación entre ambas dedica a Introdución. «Sen
verdade, a caridade cae en mero sentimentalismo. O amor convértese nun envoltorio baleiro que se enche arbitrariamente. Este é o
risco fatal do amor nunha cultura sen verdade» (CV 3). Exhorta o
Papa que un cristianismo de caridade sen verdade pódese confundir facilmente cunha reserva de bos sentimentos, proveitosos para
a convivencia social, pero marxinais. Deste xeito, no mundo non
habería un verdadeiro e propio lugar para Deus.
Nesta liña, González de Cardedal exprésao desta forma: a encíclica «presupón que verdade e caridade son dúas ordes de realidade
complementarios, que nunca deben ir separados, por máis que unhas
veces se absolutice un e outras o outro. Toda decisión presupón unha
iluminación da razón e unha predilección do corazón»15. Verdade e
caridade neste texto son palabras cristiá e teoloxicamente cualificadas. O seu contido deriva directamente do que o evanxeo designa
por elas. Verdade é o que aparece na revelación de Deus en Cristo.
Caridade é o que atopamos na vida, mensaxe e destino de Cristo,
selado coa súa morte, interpretada e superada pola súa resurrección.
Sostén González de Cardedal que a palabra do Papa nace da teoloxía
e ordénase á antropoloxía, xorde dunha experiencia particular e proponse como un valor universal. Esta proposta papal é normativa para
quen comparte a súa fe e é propositiva para quen non a comparten.
15 Cf. González de Cardedal, O., «Caritas in veritate de Benedicto XVI. Intencionalidad
y fundamento teológico de un texto social», en Galindo, Á - Flecha, J. R., (coords.), Caridad en la verdad. Comentario a la encíclica CV de Benedicto XVI, Salamanca 2010, 57-71.
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Doutro xeito, Caritas in veritate non é un documento político;
en efecto, a Igrexa non ten como tarefa dar solucións políticas, senón orientar e estimular (CV 9), como expresara con claridade na
encíclica Deus caritas est. Tampouco é un manual económico, ben
é certo que se publica en tempo de crise pero non é mera resposta
a ela, non se pode encadrar; ergo, non é capitalista nin socialista.
Ademais, na encíclica o amor é a base; a caridade é a vía mestra da
doutrina social (CV 2). E non un amor calquera: aberto á verdade, á
dignidade de cada home. Item, a visión da DSI que explicitou como
Prefecto da Congregación para a Doutrina da Fe aplícaa agora como
Papa. O camiño cara ao desenvolvemento en Caritas in veritate é
declaradamente teolóxico. O desenvolvemento humano integral é
unha resposta ao Deus Creador, o humanismo que exclúe a Deus é
inhumano (CV 78). Negando a Deus faise imposible a fraternidade
e o desenvolvemento integral, porque Deus é o garante do verdadeiro desenvolvemento do home (CV 29).
O Papa mantén tamén a visión do ser humano, suxeito activo e
responsable da vida social, que expresara no documento de 1986.
Posto que o desenvolvemento é unha vocación (CV 16), o desenvolvemento humano integral supón a liberdade responsable da persoa
e os pobos: ningunha estrutura pode garantir devandito desenvolvemento desde fóra e por encima da responsabilidade humana (CV
17). Referíndose á globalización, tras afirmar que non é a priori boa
nin mala, senón que depende do uso que fagamos dela, convida a
ser protagonistas, non vítimas16. É dicir, a ser libres e responsables;
16 Desde a óptica das ciencias sociais son moitas as achegas sobre a globalización, destacamos, cf. Beck, U., ¿Qué es la globalización?, Barcelona 2008; Somavilla, E. «La actual
crisis económica en el marco de la globalización», Religión y cultura 56 (2010) 97-144; Gómez Bahillo, C., «La globalización y el nuevo orden/desorden mundial. La crisis de 2008»,
Sociedad y Utopía 37 (2011) 115-138. Tamén, cf. Velasco, J. C., «La justicia en un mundo
globalizado», Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política 43 (2010) 349-362: «La globalización no es, sin embargo, un fenómeno que haya brotado súbitamente a finales del siglo XX
tras la conclusión de la Guerra Fría y la consiguiente superación de un mundo hasta entonces bipolar, sino un largo proceso histórico incoado en los albores de la edad moderna y del
que en las últimas décadas asistimos a un renovado y potente impulso, propiciado, en gran
medida, por la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Aparte
de la mundialización de los mercados y finanzas (presentada por el pensamiento neoliberal
como la forma arquetípica de globalización), en este último período se ha registrado un
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era o ideal que expoñía na Segunda Instrución sobre a Teoloxía da
Liberación e segue fiel a ese ideal.
Unha das achegas novas do documento é avalar a DSI como
elemento de evanxelización. A encíclica CV concrétao desta forma:
a) non podemos ler a DSI fóra do contexto do evanxeo e do seu
anuncio, posto que a mesma nace e interprétase á luz da
revelación.
b) A DSI non se identifica coa evanxelización, senón que é un
elemento; o evanxeo mira á vida do home tamén nas relacións
sociais pero non se pode restrinxir ao home á súa vida social.
c) A razón necesita ser purificada pola fe e a relixión pola razón:
«a razón necesita sempre ser purificada pola fe, e isto vale tamén para a razón política, que non debe crerse omnipotente. Á
súa vez, a relixión ten sempre necesidade de ser purificada pola
razón para mostrar o seu auténtico rostro humano» (CV 56).
d) A gratuidade vai máis aló da produtividade e a utilidade. «O
ser humano está feito para o don e a gratuidade, a pesar de
que a sociedade non facilita esta experiencia gratificante»17.
significativo aumento de la movilidad humana, se han multiplicado las instituciones y redes
inter-, trans- y supranacionales y, en general, se ha producido un portentoso incremento de
los intercambios de todo tipo. Pero el término globalización no denota tan sólo la interconexión, sino también la interdependencia entre las distintas regiones y habitantes del mundo. Y no sólo el hecho, sino también la conciencia de que todos dependemos unos de otros,
de que «nuestra dependencia mutua» resulta «irreversible». La globalización se nos revela,
por tanto, no sólo como un cambio social y, en consecuencia, como un proceso externo,
sino como un profundo cambio de percepción de la realidad humana, hasta tal punto que
puede ser concebida como el quicio sobre el que pivota la imagen de la época».
17 Cf Conill, J., «Las éticas de la caridad», Burgense 52 (2011) 465-481, aquí 472. Un
axioma clave do autor queda expresado así: «(…) el nuevo punto de partida de la visión
cristiana (Dios es amor y amor de donación) abre un nuevo horizonte: el plus del amor, de
la gratuidad y del don amplia el horizonte y orienta hacia nuevas posibilidades. Esta experiencia cristiana del amor pleno aporta enriquecimiento de la racionalidad y de la motivación, puesto que la fraternidad constituye una fuente constante de la lucha por la justicia».
Por outro lado, cf. Cortina, A., Alianza y contrato. Política, Ética y Religión, Madrid 2001;
Id., Ética de la razón cordial, Oviedo 2007; Id., Justicia cordial, Madrid 2010; Bastianel,
S., «Pluralismo ético. La aportación específica de los cristianos», Estudios eclesiásticos 86
(2011) 267-289.
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Deste xeito, aos principios tradicionais da ética social (transparencia, honestidade e responsabilidade) nas relacións mercantís
hai que engadir o principio de gratuidade e a lóxica do don, como
expresións de fraternidade que poden e deben ter espazo na actividade económica ordinaria; trátase, argumenta a encíclica, dunha
esixencia da razón económica mesma.
(…) o mercado está suxeito aos principios da chamada xustiza
conmutativa, que regula precisamente a relación entre dar e recibir entre iguais. Pero a doutrina social da Igrexa non deixou nunca
de subliñar a importancia da xustiza distributiva e da xustiza social para a economía de mercado, non só porque está dentro dun
contexto social e político máis amplo, senón tamén pola trama
de relacións en que se desenvolve. En efecto, se o mercado se
rexe unicamente polo principio da equivalencia do valor dos bens
que se intercambian, non chega a producir a cohesión social que
necesita para o seu bo funcionamento. Sen formas internas de solidariedade e de confianza recíproca, o mercado non pode cumprir
plenamente a súa propia función económica. Hoxe, precisamente
esta confianza fallou, e esta perda de confianza é algo realmente
grave (CV 35).

A economía ten necesidade da ética para o seu correcto funcionamento, pero «non dunha ética calquera», senón dunha ética que
contribúa a impulsar unha ética económica que teña en conta «a
inviolable dignidade da persoa humana» e o «valor transcendente das normas morais naturais», pois só así se evitará o risco de
adaptarse aos sistemas económico-financeiros existentes, no canto
de corrixir as súas disfuncións18. Doutro lado, Francesc Torralba
18 Algunha bibliografía básica sobre CV cf. González-Carvajal, L., La fuerza del amor
inteligente. Un comentario a la encíclica «Caritas in veritate» de Benedicto XVI, Santander
2009; Galindo, Á. - Flecha, J. R., (coords.), Caridad en la verdad. Comentario a la encíclica
CV de Benedicto XVI, Salamanca 2010; Melé, D. - Castellà, J. M., El desarrollo humano
integral. Comentarios interdisciplinares a la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI,
Barcelona 2010; Camacho, I., «De Populorum progressio a Caritas in veritate: continuidad
y avance», Proyección 57 (2010) 421-442; Lorda, J. L., «Claves teológicas para una lectura
de Caritas in veritate», Scripta theologica 42 (2010) 101-120; Martínez, J. L., «Caritas in
veritate: el desarrollo humano integral en tiempos de globalización y de crisis», Sal terrae 98
(2010) 73-92.
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apunta que Bieito XVI considera básico integrar a práctica do don
gratuíto na razón económica, alargando, desta forma, «o concepto
habitual de razón e expón, así mesmo, a necesidade de repensar a
orde económica mundial fundado no neoliberalismo globalizado»19.
Torralba insiste en que a mensaxe de Caritas in veritate é claro e
diáfano: imponse a necesidade de superar a obsoleta dicotomía
entre ética e economía. En efecto, Caritas in veritate mostra como
pode haber empresa cando se perseguen fins de utilidade social e
actúase por motivacións de tipo pro-social. Se a xestión económica
non inclúe o don, deshumanízase, pero se a xestión económica non
inclúe a eficiencia e eficacia, non é sustentable20.
A encíclica de Bieito XVI Caritas in veritate pode ser definida
como franciscana (paz e ben!) porque a insistencia na fraternidade
e na gratuidade é seguramente o aspecto máis evidente desta sintonía. «Máis que respostas, CV ofrece un cadro de referencia moral,
en base ao cal convida a revisar o sentido e a finalidade do sistema
económico, para que poida responder mellor á verdade antropolóxica e se abra á lóxica do don»21.
A DSI inclúe o principio de gratuidade na esfera pública. A eficiencia é só un medio, non un fin en si mesmo, mentres que a caridade é a principal forza do desenvolvemento. A práctica económica
non pode reducirse ao dar para ter, propio da lóxica neoliberal, e
ao dar por deber propio da lóxica neo-estatalista. Hoxe é necesario
facer espazo á gratuidade no ámbito público, primando a relación
persoal sobre o ben doado; é dicir é preciso abrirse «a formas de actividade económica caracterizada por certas marxes de gratuidade
e comuñón» (CV 39). Sen caer no asistencialismo, o Estado debe
garantir que cada cidadán teña os medios necesarios para ser libre
e creativo, desenvolvendo plenamente os seus innatas capacidades
19 Cf. Torralba, F., La Iglesia en la encrucijada. De Benedicto XVI al papa Francisco,
Barcelona 2013, 84.
20 Cf. La Iglesia en la encrucijada, 95.
21 Cf. Carbajo Núñez, M., Crisis económica. Una propuesta franciscana, Madrid 2013,
166. Tamén, cf. Martínez Real, F. J., Economía con compasión. Variaciones sobre Caritas
in veritate, Salamanca 2013.
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e poñéndoas ao servizo do ben común. Resumindo, desde unha
perspectiva personalista, a encíclica afirma que a caridade só é
posible cando se basea na verdade, «sen verdade, a caridade cae en
mero sentimentalismo» (CV 3).
O teólogo González-Carvajal22 ofrece un status quaestionis de moral (ou de ética) económica cristiá tendo tamén en conta a achega
da encíclica Caritas in veritate de Bieito XVI. Subliña que as dúas
categorías centrais da moral económica, presentes no documento
maxisterial, son a xustiza e o ben común. No referente á primeira,
mostra que se xustiza é dar a cada un o que lle corresponde, a xustiza esixe recoñecer a todo ser humano os dereitos humanos; en particular, os dereitos económicos e sociais: o dereito ao traballo, a un
salario digno para todos os traballadores; a uns ingresos mínimos
de subsistencia para quen non poden traballar; á protección social
contra os riscos da vida; á igualdade de oportunidades no acceso á
educación, a saúde e os servizos sociais, etc.
Concreta González-Carvajal que se −en stricto sensu− a xustiza
social esixe o recoñecemento efectivo dos dereitos humanos, é
necesario concluír que estamos ante un concepto dinámico cuxas
esixencias van manifestándose aos poucos. Se adoitamos falar
de tres xeracións de dereitos humanos é porque a humanidade
non tomou conciencia de todos eles á vez, e posiblemente no
futuro proclamaranse aínda novos dereitos. Polo que respecta ao
ben común, o autor retoma as teses do Compendio de Doutrina
Social da Igrexa (=CDSI) ao afirmar: para que o ben común sexa
verdadeiramente común é necesario que non sexa «a simple suma
dos bens particulares de cada suxeito do corpo social. Sendo de
todos e de cada un, é e permanece común, porque é indivisible e
porque só xuntos é posible alcanzalo, acrecentalo e custodialo»
(CDSI 164).
22 Cf. González-Carvajal, L., El hombre roto por los demonios de la economía. El capitalismo neoliberal ante la moral cristiana, Madrid 2010, 12. En relación coa temática cf.
Knitter, P., «El capitalismo y las religiones», Selecciones de teología 52 (2013) 197-207;
Comin i Oliveres, A., «La economía social: ¿vía de avance hacia la democracia económica?», Miscelánea Comillas 71 (2013)19-46; Zubero, I., «Las dimensiones estructural y
moral de la crisis económica actual», Corintios XIII 158 (2016) 35-48.
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González-Carvajal, doutra banda, formula as diversas alternativas parciais dentro do capitalismo; destacamos −de forma abreviada− as seguintes:
1. A banca ética e os microcréditos: a actuación da banca ética está suxeita a criterios sociais. Os seus accionistas, sen
renunciar a que a entidade sexa rendible e solvente, están
dispostos a gañar menos a cambio de saber que o seu diñeiro
cumpre unha función social ou solidaria, facendo posible,
por exemplo, a creación de emprego, a obtención de ingresos
por parte de persoas en risco de exclusión, ou financiamento
de empresas cooperativas, etc. Os microcréditos responden á
iniciativa do profesor M. Yunus (Nobel da Paz 2006) que en
1983 crea o Banco Grameen, un banco específico para pobres en Bangladesh. Na práctica 9 de cada 10 microcréditos
(duns 160 dólares) son reintegrados polos seus beneficiarios −na súa maioría mulleres− despois de crear empregos,
comprar vivendas ou animais, etc., permitindo á maioría saír
da pobreza.
2. Os fondos de investimento éticos: que introducen criterios explícitos de preselección dos investimentos baseados
en valores éticos e de responsabilidade social e ambiental.
Criterios positivos (investir en empresas que teñen comportamentos socialmente loables) por unha banda; criterios
negativos (comportamentos reprobables para non investir),
por outro.
3. As cooperativas: a Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
defínea como unha asociación autónoma de persoas que se
uniron voluntariamente para facer fronte ás súas necesidades
e aspiracións económicas, sociais e culturais comúns por medio dunha empresa de propiedade conxunta e democraticamente controlada. En resumo, só por eliminar o antagonismo
entre o capital e o traballo, as cooperativas son xa acredoras
dunha preferencia ética. É lóxico, con todo, que non abunden
dentro do sistema capitalista.
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4. O comercio xusto: moitos traballadores do Terceiro mundo
compran os seus produtos do modo máis directo e próximo ao
produtor posible, pero non co obxectivo de baixar os prezos,
senón de aumentalos para remunerar satisfactoriamente aos
produtores.
Remarca González-Carvajal que a defensa destas alternativas
enunciadas é o máis novo da encíclica Caritas in veritate de Bieito XVI (CV 36-37). En efecto, o conxunto de todas estas iniciativas ademais de respectar os principios tradicionais da ética social, como a transparencia, a honestidade e a responsabilidade,
demostran que o principio de gratuidade e a lóxica do don, como
expresións de fraternidade, poden e deben ter espazo na actividade
económica ordinaria. Así, os evanxeos falan da semente que se ten
que sementar aínda que sexa tan pequena como un gran de mostaza
(Mt 13, 31); trátase de comezar a facer algo, por insignificante que
pareza, porque a semente crecerá.

5.- Francisco (J. Bergoglio, 1936-; Papa: 13-III-2013 -)
Os documentos do Papa arxentino vinculados á nosa temática
son estes dous: exhortación apostólica Evangelii gaudium (=EG; A
alegría do Evanxeo, 24-XI-2013) e carta encíclica Laudato si’ (=LS;
Encomiado sexas, o meu Señor; sobre o coidado da casa común,
24-V-2015).
5. 1. Evangelii gaudium. Contexto de EG: definida como o programa ou referencia pontificia de Francisco no contexto histórico
marcado pola crise económica a escala mundial23. O propio Papa
sintetiza: non pode ser que non sexa noticia que morre de frío
un ancián en situación de rúa e que si o sexa unha caída de dous
puntos na bolsa. Daquela, iso é exclusión. «Non se pode tolerar
23 Cf. «La exhortación apostólica Evangelii gaudium. Los pobres en el corazón de la misión
de la Iglesia», Corintios XIII n.º 149 (2014); Altaba Gargallo, V., La dimensión social de la
evangelización en Evangelii gaudium, Madrid 2014; Francisco, Evangelii gaudium. Introducción: Walter Kasper. Epílogo: George Augustin, Santander 2014; AA.VV., «La alegría del
Evangelio. Reflexiones y praxis pastoral en torno a Evangelii gaudium», Corintios XIII 153
(2015); Jaramillo, P., Evangelii gaudium en clave de parroquia misionera, Madrid 2015.
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máis que se tire comida cando hai xente que pasa fame. Iso é
iniquidade. Hoxe todo entra dentro do xogo da competitividade
e da lei do máis forte, onde o poderoso cómese ao máis débil»
(EG 45). Trátase da «cultura do descarte que o sucesor de Pedro
quere erradicar e dar paso á cultura evanxélica do comparte no
século XXI»24.
Trazos básicos de EG: poderiamos catalogalos como o «non»
do Papa. A saber, «non a unha economía da exclusión» (53-54);
«non á nova idolatría do diñeiro» (55-56); «non a un diñeiro que
goberna en lugar de servir» (57-58); «non á inequidade que xera
violencia» (59-60). En xeral destaca Francisco que a crise mundial, que afecta as finanzas e á economía, remarca a grave carencia da súa «orientación antropolóxica que reduce ao ser humano
a unha soa das súas necesidades: o consumo» (EG 55). O afán
de poder e de ter non coñece límites. Afirmando que tras esta
actitude escóndese o rexeitamento da ética e o rexeitamento de
Deus; por tal motivo, exhorta o Papa á solidariedade desinteresada
e a unha volta da economía e as finanzas a unha ética a favor do
ser humano (EG 58). Ademais, clama contra as estruturas sociais inxustas, sostendo que «as condicións dun desenvolvemento
sustentable e en paz aínda non están adecuadamente expostas e
realizadas» (EG 59).
Por outro lado, o tema da inclusión social dos pobres é a segunda
gran referencia que queremos resaltar: «Dádelles vós para comer!»
(Mc 6, 37). Isto implica tanto a cooperación para resolver as causas
estruturais da pobreza e para promover o desenvolvemento integral
dos pobres, «como os xestos máis simples e cotiáns de solidariedade
ante as miserias moi concretas que atopamos» (EG 188). Unha
das claves centrais, sen dúbida, atopámola aquí: «para a Igrexa a
opción polos pobres é unha categoría teolóxica antes que cultural,
sociolóxica, política ou filosófica» (EG 198). Deus outórgalles a
súa primeira misericordia. É necesario que todos nos deixemos
24 Cf. Rodríguez César, G., «Aporte cristiano para la economía del siglo XXI», Lumieira
72-73 (2013) 15-43, aquí 43; Id., «Reactivar la DSI en el año de la fe», Compostelanum 58
(2013) 11-149.
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evanxelizar por eles25. Apuntamos, a continuación, unha concisa
nomenclatura da misericordia:
A palabra latina misericordia, segundo o seu significado orixinal,
quere dicir ter o corazón (cor) cos pobres (miseri); sentir afecto
polos pobres. Significa ter un corazón compasivo. Nun sentido puramente humano, a misericordia expresa unha actitude de quen
transcende o egoísmo e o egocentrismo e ten un corazón especialmente aberto aos máis vulnerables da sociedade. É transcender,
saír de si mesmo para ir cara ao outro, esquecéndose dun mesmo26.

O Papa entende, pois, que a xeopolítica é unha forma da praxe
pastoral que anticipa o que sería a vida se se asume desde a misericordia, isto é, desde o principio que reza: nunca dar nada por
perdido. «É un modo de direccionar xa esta historia cara ao Reino.
É o momento sociopolítico vivido como anticipación escatolóxica
das verdades últimas da nosa existencia colectiva»27. É neste momento cando a xeopolítica ponse ao servizo do Evanxeo e vívese
eclesialmente como parte dos mesmos procesos de evanxelización.
As solucións que propón o Pontífice versan sobre o eixo de que «a
dignidade de cada persoa e o ben común son cuestións que deberían estruturar toda política económica» (EG 202). Parafraseando a
Caritas in veritate de Bieito XVI insiste en que a caridade non é só
o principio das micro-relacións, senón tamén das macro-relacións,
como as relacións sociais, económicas e políticas. Finalmente, reafírmase de forma solemne: «estou convencido de que a partir dunha
apertura á transcendencia podería formarse unha nova mentalida25 Cf. Papa Francisco, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5, 7), Ecclesia n.º 3825 (2016) 27-30; Fidalgo, T., «El rostro de la misericordia. Principio y proceso de credibilidad», Moralia 39 (2016) 123-160; Román Martínez,
C., «Jesús, rostro visible de Dios misericordioso», Corintios XIII 157 (2016) 27-42; AA.VV.,
«Misericordia. Aproximación teológica y pastoral», Sal terrae n.º 1198 (2015).
26 Cf. Torralba, F., La revolución ética, Madrid 2016, 145. I Insiste –Papa Francisco–
en que a opción preferente polos pobres debe traducirse principalmente nunha atención
relixiosa privilexiada e prioritaria (EG 200).
27 Cf. Luciani, R., «Francisco y la geopolítica pastoral de los pueblos y sus culturas», Razón y fe 1418 (2016) 503-516, 513; ademais Id., La teología del pueblo y el Papa Francisco,
Madrid 2016. Doutro lado, Cf. Scannone, J. C., La teología del pueblo. Raíces teológicas del
papa Francisco, Santander 2017.
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de política e económica que axudaría a superar a dicotomía absoluta entre a economía e o ben común social» (EG 205).
5.2. Laudato si’. Contexto de LS: no capítulo quinto (liñas de
orientación e acción) desta encíclica atopamos o motivo básico
para contextualizala dentro do amplo tema do desenvolvemento.
Posto que contén suxestións concretas de índole política, social e
económica. «A política non debe someterse á economía e esta non
debe someterse aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia» (LS 189). Débese evitar este risco ao que alude o Papa e,
por tanto, o primeiro que se debe facer −axiña− é recuperar o carácter inviolable do ser humano. Deste xeito, as tarefas para realizar
seguindo a pista da encíclica Laudato si son varias:
1. A consideración do valor real das cousas (LS 190). Isto é, que
o valor mercantil dun produto debe gardar relación e proporcionalidade co valor obxectivo do ben económico do que se
trate. Ademais, que ese valor non é só o valor económico da
cousa en si, senón tamén o seu significado para as persoas e
culturas, así como a súa necesidade e interese para os máis
desfavorecidos da terra.
2. Unha desaceleración do ritmo produtivo e consumista é
aconsellable para conseguir dous obxectivos: a garda e o
respecto da natureza, por unha banda; e, a orixe dun novo
concepto de progreso que poida integrar outras dimensións
da realidade humana relegadas no paradigma en vigor, por
outro. Trátase, en suma, de redefinir o progreso (LS 194).
3. Debemos aceptar que «o principio de maximización da ganancia é unha distorsión conceptual da economía» (LS 195)
porque apenas considera un dos seus factores; isto é, a ganancia inmediata de aumento de capital; sen ter en conta outros
elementos: a dignidade das persoas, a necesidade de respectar
o medio ambiente para manter os seus recursos beneficiosos
para próximas xeracións, etc.28
28 Cf. Chica Arellano, F., «Reflexiones en torno al capítulo quinto de la encíclica del
Santo Padre Francisco Laudato si’», Salmanticensis 63 (2016) 389-412. Tamén Cf. AL42
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Outro enfoque sobre Laudato si’ versa sobre unha lectura do
mesmo desde o capitalismo neoliberal. De tal forma que Bernardo
Pérez indica que o productivismo e o consumismo son a expresión
dunha concepción errónea do progreso, unha confianza cega nas
leis do mercado elevado a ídolo intocable e unha perda do que nos
fai humanos, os límites. Poñer estes, é a clave para transformar o
paradigma. Todo non está permitido. Porque o ser humano é un ser
en relación, consigo mesmo, cos outros. Esta conciencia da estrutura relacional do ser humano levarao a unha inevitable revolución29.

6.- Desenvolvemento centrado na caridade e na solidariedade
6.1. Caridade
No primeiro cuarto do século XXI e dentro da nosa praza30 a lectura actual do bo samaritano debería ser igual á compaixón ou caridade
política: Xesús louvaría a todo o que se fai próximo (Lc 10, 36)31 con
BAREDA, S., «Aportaciones de la Laudato si’ en el contexto de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible», Scripta theologica 48 (2016) 443-462. AA.VV., «Laudato si’. Miradas teológicas y pastorales», Corintios XIII 159 (2016); AA.VV., «Ecología. Cuidar la casa
común», Sal terrae 104 (2016).
29 Cf. Pérez Andreo, B., «Ecología integral. Una lectura de Laudato si’ desde el capitalismo neoliberal», Miscelánea Comillas 74 (2016) 285-308. Sobre o «paradigma tecnocrático»
Cf. Caamaño López, J. M., «La ecología integral de la encíclica Laudato si’», Sal terrae 104
(2016) 679-692.
30 Cf Sánchez De Toca, M., «El atrio de los gentiles como plataforma de diálogo con
la increencia», en AA.VV., Que resuene en el corazón de Europa: prioridad de la pregunta
por Dios, Santiago de Compostela 2012, 215-228; destaca o autor o considerado himno do
atrio: «Hermano ateo, noblemente pensativo, / en búsqueda de un Dios / que yo no sé darte, /
atravesemos juntos el desierto. / De desierto en desierto, vayamos más allá / del bosque de los
credos, / libres y desnudos hacia / el Ser Desnudo / y allá, / donde la palabra muere / tenga fin
nuestro camino»; 228.
31 Outra relectura complementaria actualizada desta parábola evanxélica é a proposta en
cf. Laguna, J., Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Hoja de ruta samaritana para
otro mundo posible, Cuadernos CiJ 172, Barcelona, enero 2011. Señala o autor no apéndice:
«Desde una perspectiva creyente, el itinerario samaritano trasciende su dimensión sociopolítica y se inscribe en una historia de salvación que tiene en la cruz y el Crucificado su sentido y
destino últimos (…).En la brega diaria por la construcción de otro mundo posible el samaritano creyente se descalza en las cunetas de los caminos, sabe que pisa un terreno sagrado en el
que el Dios de la vida se revela salvíficamente en el destino de sus preferidos: los crucificados
de la historia». Ademais, cf. Segovia, J. L., «La opción por los pobres y el imperativo de la
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respecto a calquera caído ou ser humano en necesidade. O achegarse
ao caído, curar as feridas, levarlle á pousada, pagar por el… non é
o fin da tarefa. Hoxe, continuaría coa preocupación por evitar que
outros caesen en mans de ladróns, con tratar de mellorar as vías de
comunicación entre Xerusalén e Xericó, con dotar de servizos de asistencia médica á rexión, etc. Posteriormente, colaborar a proporcionar
seguridade no camiño de Xerusalén a Xericó, arranxar as estradas,
etc. Sería proseguir a tarefa de «aproximarse». E estas tarefas de
creación de infraestruturas e seguridade son típicas da política.
Os exemplos poderíanse multiplicar e proseguir coa creación
ou mellora de hospitais, sanidade, etc. Quen traballa nestas tarefas −hoxe en día− está a axudar aos seres humanos, mellorando a
súa vida e as súas posibilidades de humanización; é o que Pío XI
denominou en 1927 caridade política e recolleu o Vaticano II na
Gaudium et spes (75).
Isto, de facto, supón a necesidade do paso dunha micro-caridade
(interpersoal) a unha macro-caridade (estrutural); é dicir, cambiar
as estruturas sociais, as leis que rexen a convivencia e das que
depende a organización da economía, traballo, salarios, etc. Destacar, así mesmo, que existe un gran desafío do pensamento cristián
posconciliar á ética civil: eticizar a globalización, isto é, o crente
cristián ten unha tarefa moral nesta sociedade: rebelarse contra o
consumismo como estilo de vida; resistir e denunciar a unha sociedade que fai do consumo e a lóxica económica o principio vital do
coñecemento e a moral. Neste sentido, a verdadeira universalidade
ética é a dignidade do ser humano e, por tanto, a defensa dos Dereitos Humanos (táboas da lei)32.
disidencia», en A. Ávila, El grito de los excluidos. Seguimiento de Jesús y teología, Estella 2006,
289-311; Id., «Quehacer teológico desde los márgenes. Lo que se aportan mutuamente la
marginación y la teología», en AA.VV., Una teología en diálogo, Madrid 2007, 93-112.
32 Sobre Dereitos humanos Cf. Velasco, D., Derechos humanos y Doctrina Social de la
Iglesia: del anatema al diálogo, Bilbao 2000; Conferencia Episcopal Española, Los derechos humanos una defensa permanente, Madrid 2004; González-Carvajal, L., En defensa
de los humillados y ofendidos. Los derechos humanos ante la fe cristiana, Santander 2005;
Flecha, J. R., Los derechos humanos en Europa, UPSA, Salamanca 2009; Mariño, F. Gómez-Gálán, M. - Faramiñán, J., (coords.), Los derechos humanos en la sociedad global:
mecanismos y vías prácticas para su defensa, Madrid 2011.
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Finalmente, existe unha necesidade da ética do compartir para
camiñar cara a un desenvolvemento sustentable: a ética proposta
por Xesús nos evanxeos. Neste punto, retomamos varias teses de J.
M. Mardones sobre as achegas da relixión cristiá a unha sociedade
democrática e laica:
1. A relixión achega sentido á sociedade e a política: «o sentido
da vida, das orientacións e valores (…) prodúcese no encontro
interpersoal, alí onde se produce a xestación das estruturas elementais da relación interhumana e social. No argot académico
adóitase denominar mundo da vida ou mundo vivido (Lebenswelt) a esta esfera ou ámbito de relacións e vivencias que producen sentido. Pois ben, a relixión é unha dimensión moi central do mundo da vida: A relixión sinala fins e valores». A relixión
é e debe ser sempre un vixiante crítico da verdadeira laicidade.
2. A relixión pode achegar motivación e correctivos a unha democracia sometida á erosión dun individualismo desligado e
dun consumismo desmotivador. A relixión ilustrada e crítica
será un compoñente necesario da integración social e da tolerancia e entendemento entre as relixións e cosmovisións.
3. A relixión verdadeiramente encarnada é un acicate e motivador da razón moral e un freo a toda manifestación de violencia
contra o ser humano33.
6.2. Solidariedade
Os bispos do vello continente escribiron de forma conxunta Unha
Comunidade Europea de solidariedade e responsabilidade34. Neste
33 Algunhas referencias bibliográficas de Mardones para coñecer o seu pensamento teolóxico: La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Santander, 2003. La indiferencia
religiosa en España. ¿Que futuro tiene el cristianismo?, Madrid 2004. Recuperar la justicia. Religión y política en una sociedad laica, Santander, 2005. Matar a nuestros dioses. Un Dios para un
creyente adulto, Madrid 2006. Ser cristiano en la plaza pública, Madrid 2006. Tamén, Beorlegui, C., «In memoriam. José María Mardones (1943-2006)», Pensamiento 62 (2006) 387-390.
34 Cf. Conferencia Episcopal Española, Una Comunidad Europea de solidaridad y responsabilidad. Declaración de los obispos de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la
Comunidad Europea (27-X-2012), Madrid 2012.
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documento a dimensión ética e, por tanto, a necesidade de cultivar
as virtudes cristiás, están na base das achegas episcopais realizadas.
Na declaración os bispos europeos pronúncianse sobre o concepto
de «unha economía social de mercado altamente competitiva». De
entrada, retomando as teses do maxisterio social de Xoán Paulo
II e Bieito XVI declaran que a Igrexa católica non ten ningunha
solución técnica, nin ningún modelo político ou económico que
presentar. Pero queren ofrecer a súa palabra sobre a forma de lograr
o obxectivo da economía social de mercado europea e a forma institucional que esta debería asumir. O documento subliña que a idea
dunha economía social de mercado derívase, en gran medida, da
visión cristiá e occidental da persoa humana e da súa relación coa
antiga ética da xustiza e o amor que se remonta á filosofía grega, a
xurisprudencia romana e a Biblia. De tal maneira que esta economía social sería inconcibible sen este patrimonio cultural. A visión
cristiá e occidental da persoa humana ten a súa orixe na filosofía da
antigüidade grega e romana, por unha banda; e na teoloxía bíblica,
por outro. Segundo isto, a persoa humana adquire un nivel totalmente distinto: pasa de ser un mero exemplar da especie humana
para converterse nunha persoa única cunha dignidade inalienable.
Destacan os bispos europeos, por outro lado, a necesidade dunha
cultura máis ética, cuxo desenvolvemento non pode encomendarse
exclusivamente á política. O respecto polo principio fundamental
do ensino social católico do destino dos bens e da función social
inherente ao dereito lexítimo e necesario á propiedade privada non
só deberá considerarse un deber da política, senón que ademais
deberá ser interiorizado por todos os actores. Comentando a Caritas
in veritate afirman que aínda que o mercado teña moitos aspectos
positivos, tamén é certo que non é un fin en si mesmo. Trátase dun
instrumento a servizo do desenvolvemento humano e da humanidade na súa totalidade.
Este documento aborda na súa parte final a cuestión do desenvolvemento sustentable da economía social de mercado: a nosa
responsabilidade pola creación obríganos a respectar o principio
económico e ético da sustentabilidade. Os desafíos ecolóxicos ac46
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tuais esíxennos buscar as posibles maneiras de redefinir a relación
entre os seres humanos e a natureza desde un punto de vista ético
e antropolóxico, de maneira que transformemos a nosa concepción
do termo desenvolver. Na conclusión fan un chamamento urxente aos gobernos de todos os países da Unión Europea para que
cumpran as súas promesas e aumenten a súa axuda ao desenvolvemento ata o 0,7% do seu PBI para 2015 e fagan un bo uso desta.
En resumo, pódese constatar que no centro deste documento non
existe nin moito menos unha especie de fuga mundi; ao contrario,
plasman, por unha banda, a necesidade urxente de facerse cargo
dunha economía que se poña ao servizo das persoas; e, por outra,
mostran a solidariedade como categoría básica e imprescindible na
economía social de mercado do século XXI.
Por outra banda, Eugenio Recio sinala en xeral, en seis puntos,
as características da economía social de mercado35:
1. Respéctase o libre mercado de competencia, no que existe a
propiedade privada dos medios de comunicación.
2. Leva a cabo unha adecuada política social. Requírese a intervención do Estado cunha lexislación social para aqueles casos
nos que o mercado non logre resolver os problemas sociais
ou económicos.
3. Hai unha política de conxuntura que compensa os desequilibrios inevitables que aparecen en todo mercado libre, como
poden ser as flutuacións no emprego e na balanza de pagos,
evitando as súas graves consecuencias económicas e sociais.
4. Séguese unha política de crecemento económico que implica a creación das condicións xurídicas e das infraestruturas
necesarias para un desenvolvemento sustentable, de maneira
que se poida dar unha innovación no aparello produtivo.
5. Unha adecuada política estrutural debe ofrecer axudas aos
sectores ou rexións nos que o mercado non funcione correctamente por razóns naturais, técnicas ou doutro tipo.
35 Cf. Sols Lucia, J., Cinco lecciones de pensamiento social cristiano, Madrid 2013, 81-84.
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6. Resulta imprescindible unha harmonización coherente de
todos os principios, obxectivos e instrumentos utilizados nas
políticas económicas e sociais.
6.3. O desenvolvemento integral para a DSI
O que ten en conta, polo menos, as seguintes dimensións da
existencia humana36:
1. A dimensión económica. O desenvolvemento implica eliminar
a miseria e superar as carencias materiais de persoas e pobos.
Trátase, sobre todo, de orientar a economía de tal forma que
responda a esas necesidades básicas no material de todas as
persoas.
2. A dimensión social. Precísase pasar dunha situación de inxusta desigualdade social a outra de igualdade entre as persoas.
Consideramos signos de desenvolvemento social o establecemento de relacións de sociabilidade entre as persoas e grupos,
o incremento da cooperación e a colaboración, a desaparición
da exclusión social, etc.
3. A dimensión política. Precísase dunha comunidade política que
busque o ben común e a xustiza. Son signos de desenvolvemento político o avance dun sistema político democrático, o protagonismo de todas as persoas e grupos como expresión da dignidade humana e da responsabilidade cara ao ben común, etc.
4. A dimensión cultural. Trátase do desenvolvemento das capacidades humanas, da comprensión da relación da humanidade coa natureza, da necesaria educación, etc. O desenvolvemento cultural fai posible dar unha orientación humana ao
económico, social e político.
5. A dimensión espiritual. As catro dimensións anteriores atopan
o seu mellor fundamento no cultivo e o desenvolvemento dos
36 Cf. Porcar Rebollar, F., La dignidad de la persona y el bien común, o. c., Madrid
2015, 210-211. Ademais, cf. Pérez Andreo, B., La corrupción no se perdona. El pecado
estructural en la Iglesia y en el mundo, Madrid 2017.
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valores éticos e morais, na vivencia das virtudes persoais e sociais, no maior recoñecemento da dignidade humana, etc. O
verdadeiro desenvolvemento humano necesita urxentemente
deste desenvolvemento espiritual.
Recapitulando, para a DSI o problema do desenvolvemento é
sobre todo un problema ético. Existe subdesenvolvemento económico, social e político porque existe un subdesenvolvemento moral
no conxunto da humanidade. Este é o obstáculo fundamental que
hoxe existe para o desenvolvemento. Nesta liña, Paulo VI aseguraba que o principal obstáculo para o desenvolvemento é a falta
de fraternidade entre a persoas e entre os pobos. Posteriormente,
Xoán Paulo II sentenciaba que o obstáculo fundamental está no
pecado e as estruturas de pecado. Pecado que é persoal e social,
e que xera estruturas inxustas que oprimen ás persoas e impiden
o desenvolvemento humano. Por este motivo, o Papa Benedicto
afirmaba que o fundamento que pode dar unidade e impulsar as
diversas dimensións do desenvolvemento integral é o amor37. Doutro lado, o Papa Francisco insiste na idea repetida con frecuencia
dunha Igrexa pobre para os pobres (EG 198) como camiño cara ao
verdadeiro desenvolvemento integral.
Gonzalo Rodríguez César
Sacerdote da UPA Dubra, profesor do ITC

37 Cf. Benedicto XVI, CV 77: «necesítanse uns ollos novos e un corazón novo, que superen a visión materialista dos acontecementos humanos e que albisquen no desenvolvemento ese algo máis que a técnica non pode ofrecer. Por este camiño poderase conseguir aquel
desenvolvemento humano e integral, cuxo criterio orientador áchase na forza impulsora da
caridade na verdade».
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Achegas

A experiencia de Égueire en
Costa de Marfil
Xosé Manuel Pensado Figueiras

Coido que estes tres estratos poden ser un bo marco para encadrar esta experiencia que vou contar e que a Asociación de Cooperación Exterior Égueire está a realizar en Costa de Marfil.
A agricultura de monocultivo industrial fracasou en proporcionar
alimentos suficientes e accesibles alí onde se precisan e, ademais,
provocou un impacto insostible no planeta. O sistema alimentario
é o maior causante do cambio climático», argumenta o holandés
Henk Hobbelink, un dos maiores especialistas mundiais en agricultura sostible. Os gobernos, polo tanto, deberían recompensar
aos agricultores polo seu labor de preservación das fontes de auga,
o solo, as paisaxes e a biodiversidade, e deixar de alentar as grandes producións de monocultivo destinadas á exportación (especialmente dos países pobres cara os países ricos) e dependentes de
subministración externos (maquinaria, fertilizantes, praguicidas)
para responder á demanda interna e o comercio de ámbito rexional
(Napo Devesa para SustentLife).
Convén lembrar que uns 550 millóns de pequenos campesiños no
mundo teñen acceso soamente ao 12 % das terras cultivables, pese
ao cal producen máis do 70 % dos alimentos. Fortalecer as súas
capacidades axudaría tamén a combater a inxustiza climática, ao
reducir a vulnerabilidade de quen son os menos responsables do
cambio climático e os máis castigados por el.
Fronte a un modelo social e económico que pretende converternos
en depredadores a nosa responsabilidade e compromiso é sermos
coidadores da «casa común» que nos acolle e que compartimos con
todos os seres vivos. É imprescindible transformar o noso modelo
de produción e consumo para camiñar cara un desenvolvemento
humano sostible, e que a nosa conexión coa natureza afunda as
50
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súas raíces na xustiza e a solidariedade (Fidele Podga, Coordinador
de Estudios de Mans Unidas).

Habería que engadir aquí o concepto de Seguridade Alimentaria
que, acollendo o criterio de diversas institucións internacionais,
vense definindo como aquela situación na que todas as persoas
teñen acceso físico, social e económico permanente a alimentos
seguros, nutritivos e en cantidade suficiente para satisfacer os seus
requirimentos nutricionais e preferencias alimentarias e así poderen levar unha vida activa e saudable.

1.- Costa de Marfil en datos1
Costa de Marfil ten unha poboación estimada nalgo menos de 23
millóns de habitantes, cunha esperanza de vida de 46 anos, nunha
superficie de 322.463 km². Ocupa o posto 151 dos 194 países do
mundo no listado da ONU do 2014 segundo o PIB, por detrás, por
exemplo, de todos os países de Hispanoamérica, salvo Haití, e a
respecto de Asia soamente nove países estarían por debaixo. España
ocupa o posto 31.
Ten unha renda per cápita de 770 dólares, mortalidade infantil
é de 192 por cada mil habitantes e, segundo datos do 2016, morren 16 mulleres diarias no momento do parto ou por problemas
derivados do parto. O nivel de infestados pola SIDA é do 7 % da
poboación e o gasto público en saúde é do 4 %. O índice de alfabetización é case do 50 % –menor nas mulleres–. Actualmente o seu
sector primario, e principalmente o agrícola, é o que outorga carta
de natureza á economía do país.
Os colonos franceses introduciron a planta do cacao a primeiros
do século XX e hoxe Costa de Marfil é o primeiro produtor e exportador mundial deste produto –o ouro doce–, sobre o 40 % da produción mundial, que aporta 0 35 % das vendas do país ó exterior, da
1 https://www.pedaleamundo.com/sudor-y-cacao-en-costa-de-marfil/. Testemuño de agosto deste ano de dous amigos que percorreron en bicicleta Costa de Marfil. Ademais das
apreciacións persoais aportan moitos datos interesantes.
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emprego ó 16 % da poboación e ocupa tres millóns de hectáreas de
terra de cultivo. Segundo o informe da Organización Internacional
do Traballo este é o 9.º produto onde máis se utiliza man de obra
infantil2. Mars, Mondélez e Nestlé son os grandes compradores
deste produto e non é precisamente neste país onde máis beneficios
deixa este negocio e o mesmo poderiamos dicir do café.
É líder ademais nestoutras materias primas agrícolas: sexto produtor mundial de café, segundo de anacardio, primeiro produtor
africano de caucho, primeiro exportador continental de aceite de
palma, sen deixar de lado a súa riqueza en froitas tropicais, cana
de azucre, madeiras ou asemade a pesca (atún principalmente).
Contan ademais con diamantes, ouro, gas e petróleo. Todo isto está
a ser un enorme reclamo para que as multinacionais estranxeiras
invistan no país, sobre todo a partires do ano 2012 en que finalizada
a guerra contan cunha estabilidade que parece manterse no tempo.
A luz destes datos vese claramente o modelo de crecemento
orientado ao exterior, aberto á inversión estranxeira e ao comercio
co resto do mundo. A pesares de ter unha economía superior á dos
países veciños, é moi dependente do exterior posto que precisa
mercar moitos dos produtos que alí se comercializan, coma o cru
(a pesares de seren produtores), os equipamentos industriais, alimentos, produtos farmacéuticos, etc.
Calquera mínima busca que se faga na rede facilitará moita información sobre este país e sobre todo sobre o moi ben que vai a súa
economía e sobre como se está a converter nun punto importante de
atracción dos investidores exteriores, mesmo para nós xa que mesmo
poderemos atopar un grupo de empresas galegas alí instaladas.
Datos concretos aparte resulta evidente cando se visita o país que
houbo unha evolución a mellor, pero é igual de evidente que esa
mellora non chega, nin de lonxe, ó conxunto da poboación comorevelan algúns dos datos que tamén veño de aportar.
2 Ouro, algodón, cana de azucre, ladrillos, café, tabaco, arroz, téxtil e calzado, cacao e
finalmente diamantes son os dez produtos para os que máis se acostuma a utilizar man de
obra infantil segundo a OIT.
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2.- As cooperativas propiciadas por Égueire
Inicialmente por imposición de Francia e agora como opción dos
propios gobernantes, é este un país instalado nunha economía de
monocultivo que propicia a riqueza duns poucos á conta da case escravitude e malnutrición de moitos. Esta aposta do goberno marfilés
está a crear unha mentalidade na poboación que provoca que calquera que teña algúns medios, só ou en sociedade, se embarque na
produción de caucho ou palmeira de aceite, o máis de moda agora,
alongando así a sombra da estrutura do monocultivo e abandonando os cultivos tradicionais que os sustentaron durante centurias.
Este abandono das explotacións tradicionais está provocando un
desabastecemento nas feiras e mercados dos produtos de consumo
diario que constitúen a base da alimentación da maioría da poboación, mesmo dos que se embarcaron nos monocultivos. O problema dáse sobre todo no arroz, a mandioca e os produtos de horta.
Vista esta situación e vendo a posibilidade de mellorar a economía de moita xente, aprestámonos a dar curso a un novo tipo de
proxectos. Ata o de agora, na asociación Égueire desenvolvemos
proxectos educativos e sanitarios, pero faltaba un terceiro tipo de
proxectos: os proxectos de promoción económica.
O primeiro deles está na fase inicial que consiste en que, en
convenio co Centro EFA-Fonteboa de Coristanco, trouxemos dous
mozos que están a facer un ciclo de formación agro-gandeira. Cando rematen desenvolverán na aldea de N’Zida unha granxa escola
que posibilite ás mozas e aos mozos da rexión crear e/ou mellorar a
produción agro-gandeira que teñan. Xa están no segundo curso e,
se todo segue como ata o de agora, no verán do 2018 volverán ao
seu país. Alí agardan 10has de terreo na beira do río Bandamá, doados polos veciños da aldea para que poñan en marcha os proxectos
que aquí están a preparar. Os dous primeiros serán unha granxa de
porcos e unha piscifactoría.
O segundo proxecto de promoción económica é a creación de
cooperativas de mulleres. Vai cinco anos que dúas agrupacións de
mulleres nos fixeron chegar as súas propostas: volver producir aliEncrucillada 204, setembro-outubro 2017
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mentación tradicional que a xente estaba esquecendo, pero que
o mesmo tempo estaba demandando: peixe seco, attieké3, arroz e
produtos de horta.
En Égueire empezamos a investigar o funcionamento do sistema
dos micro créditos, os pros e contras deste tipo de cooperativas.
Atopámonos que as mulleres eran unha aposta moi segura tanto
pola solidez e os bos fundamentos das propostas que nos traían,
como pola responsabilidade e seriedade á hora do cumprimento
dos prazos de devolución dos cartos, e sobre de todo que investir a
través das mulleres era transformar o futuro das familias tanto no
ámbito de cada familia en concreto coma no dinamismo social que
iso podía xerar.
Tamén vimos que o proxecto podía fracasar se as mulleres non
acertaban na xestión económica derivada da falta de coñecemento
dos mínimos rudimentos de economía e contabilidade e da falla
dunha estrutura de funcionamento, polo que fixemos especial fincapé nestes aspectos. Un terceiro aspecto que tivemos que analizar
foi a utilización política de estas agrupacións cando as cousas ían
ben e mentres as cousas ían ben.
Estudiado todo isto aprobamos a creación das dúas primeiras
cooperativas baixo unhas condicións ben concretas. As cooperativas multiplicáronse ata un total de seis que están en funcionamento hoxe e tres máis que se crearán en breve.
As condicións foron e son as seguintes:
• Teñen que constituírense en cooperativa formalmente. Neste estatuto, e dun xeito claro, deberá quedar recollido que
non poden entrar en política nin como colectivo nin particularmente. Se algunha das mulleres entra en política debe de
abandonar a cooperativa.
• Deben de presentar un proxecto de viabilidade da proposta
que nos fagan.
3 Sémola obtida da mandioca. Tan común en Costa de Marfil, sobre todo na metade sur,
como aquí a pataca.
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• Teñen que facer un curso de economía e contabilidade que
paga a asociación a todas as cooperativistas.
Unha vez cumpridos os dous primeiros pasos métense nunha
conta bancaria 500.000 francos CFA4 que quedan bloqueados ata
que cumpran a terceira condición, nese momento desbloquéanse e
iníciase a actividade. Acórdanse asemade uns prazos de pagamento
de xeito que en dous anos o montante dos cartos estea devolto.
Se isto se cumpre dáselle a posibilidade de volver recibir a mesma
cantidade e terán de novo dous anos para reintegrala.
Dito dun xeito moi breve o que aprenden no curso é a distribuíren os cartos sabendo que unha parte é de salarios, outra de
pagamento a provedores, unha terceira de reinvestimento e unha
cuarta para crear un fondo que lles permita ampliar a actividade;
anotacións contables, elaborar presupostos, etc.
Tres das cooperativas dedícanse a mercar peixe, secalo ao lume5
e vendelo; dúas ao cultivo de arroz e produtos de horta e a sexta á
produción de Mandioca, neste caso mesmo houbo que falar cun
propietario das terras para que lles cedese unha parcela de dúas
hectáreas para que puidesen traballar. En total o número de cooperativistas achégase as cincocentas aínda que o número non é
igual en todas elas. Grand-Lahou, Braffedon, Nadibou, Labougou
ou Dioulabougou, no sur da rexión de Grand-Lahou, son os lugares
onde están funcionando estes grupos de traballadoras.
Andando o tempo viron que precisaban reforzárense entre elas e
crearon a Plataforma Égueire integrada por todas as cooperativas
cunha directiva constituída polas seis presidentas que, á súa vez,
elixen a unha delas como directora xeral. Curiosamente elixiron a
4 O franco CFA é a moeda de África Occidental e a cifra indicada corresponde a 762’24
€. 1 € son 655’957 FCFA.
5 No país do que tratamos as infraestruturas eléctricas non chegan aínda a todo o territorio do estado, e onde dispoñen delas a maioría da xente non se pode permitir «o luxo» de
mercar electrodomésticos, como neveiras e conxeladores, nin soportar o custo enerxético
que supoñen. É por iso que tanto o peixe como a carne cómense en fresco ou se someten a
procesos de secado para poder consérvalo máis tempo e ter unha reserva de proteínas nos
momentos en que, pola razón que sexa, non se pode consumir en fresco.
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unha burkinabé (oriúnda de Burkina Faso) que moi ben o debeu
facer na súa propia cooperativa para que, aínda sendo estranxeira,
saíse elixida. Aínda que non o pareza foi un paso moi importante,
todo un signo de que algo novo esta a xurdir.
Esta plataforma propón e regula a cooperación mutua de xeito
que cando, por exemplo, hai moito peixe veñen das outras cooperativas botar unha man e cando a tempada do secado decae van estas
reforzar os traballos do campo. Ao mesmo tempo fan de árbitro
cando aparecen dificultades e son un bo sistema da presión cando
algunha cae na tentación de non pagar nos prazos correspondentes.
Téñase en conta que a cantidade entregada é abondo significativa
e que non teñen que pagar réditos. O sistema baséase unicamente
na confianza e na responsabilidade que esta confianza esixe. No
caso de non pagaren as prexudicadas serían as posibles novas cooperativas xa que non terían fondos para iniciar a actividade. Para
reforzarmos esta iniciativa comprometémonos, da nosa parte, a que
nunca utilizariamos os cartos devoltos para outras iniciativas solidarias que non fose a creación de novas cooperativas.
Cabe subliñar que empezamos a recibir algunha axudas, sobre
todo privadas, para levar adiante os nosos proxectos. Aquí unha
delas: Os empregados dunha mutua de seguros, dende vai 18 anos
fan aportacións voluntarias a un fondo que crearon e que, ao cabo
de cada ano, entregan a diversos proxectos presentados. Este ano
tocounos a nós ser receptores de 2.130 € que, xunto con algo máis
que poñerá Égueire permitirá crear tres novas cooperativas na zona
de Ebounou –na mesma rexión que as anteriormente citadas– dúas
dedicadas á produción de mandioca e a outra á venda ambulante.

3.- Cales están sendo os beneficios destas cooperativas?
Este xeito de traballar coinciden coas propostas que fai a ONU
a través da FAO das que falabamos ao inicio. Podemos destacar
ademais os seguintes:
1. Apoio as pequenas explotacións que son as que realmente
aportan alimentos ó entorno inmediato –comercio local– evi56
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tando a contaminación que supón os longos transportes, así
como a falla de uso de praguicidas ou abonos químicos que en
moitos casos acaban provocando o esgotamento da fertilidade
da terra que require máis cantidade de produto para lograr os
mesmos resultados.
2. O coidado do medio ambiente pola adaptación aos ritmos
da propia natureza, tanto no mar como na terra, e o cultivo e produción das cantidades oportunas para cubrir as
necesidades das familias e da poboación próxima a través do
comercio local.
3. Contribución a que os prezos sexan baixos pola case eliminación dos intermediarios e do transporte sen que iso impida
salarios xustos dos produtores que aproximan os prezos os
custos reais de produción. O abaratamento dos prezos facilita
o acceso de toda a poboación a alimentos de calidade e en
cantidade suficiente para cubrir as necesidades do organismo.
4. Dinamización da economía local a través da promoción dos
chamados traballos indirectos. Podemos citar aos pescadores
que saben que contan cunha partida de peixe vendida de
antemán, ou os que se dedican a facer carbón vexetal para o
secado do peixe, ou os produtores de aparellos para os cultivos agrícolas.
E logo hai outros beneficios no longo prazo. Ao aumentar os ingresos das familias mellora a alimentación que provoca, a súa vez,
a mellora da saúde. En Costa de Marfil só é de balde a sanidade
pública para as mulleres en xestación e para os nenos ata os cinco
anos. A partires de aí existe sempre un pagamento das consultas. Se
as familias teñen máis posibles económicos iran ao centro médico
cando estean enfermas e poderán adquirir a medicación necesaria
co cal, pouco a pouco, irá mellorando a saúde do conxunto da
poboación.
Como quedou antes dito o analfabetismo en Costa de Marfil ronda o 50 %, en gran medida debido a que moitas familias non poden
pagar as matrículas e mercar os libros e demais material escolar. O
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aumento da capacidade económica que das cooperativas redunda
nunha diminución da cantidade de nenos que quedan na casa, ou
pasando o día polas rúas, ou traballando arreo «onde lle cadra», a
maior parte das veces nos monocultivos.
E hai outro beneficio a destacar: o empoderamento das mulleres.
Eu nunca entendín ben o significado desta palabra ata que vin a
evolución destas mulleres que ergueron e manteñen moi arriba
estas cooperativas. Ata tal punto considero este aspecto importante
que afirmo que está na base dos anteriores.
Cóntovos: en agosto do 2012 tivemos, a directiva de Égueire e
algúns membros máis da asociación, unha reunión coas mulleres
que solicitaron a nosa axuda para as primeiras cooperativas. É difícil describir a actitude de prostración, de súplica de quen non pode
máis, que transmitían aquelas mulleres que; mesmo fisicamente estaban curvadas cara o chan. Non falaban, case houbo que forzalas
a que foran elas mesmas as que nos expuxeran as súas iniciativas.
Custoume aguantar as bagoas ante a tan triste e penosa situación
transparentada por aquelas mulleres.
Cando volvemos no 2015 a situación era ben outra. Aquela reunión sendo no mesmo pobre sitio mostraba a forza de quen se
vale por si mesmo. Recibíronnos vestidas todas coa mesma tea6,
con xestos case excesivos de agradecemento, a maneira de estaren
sentadas nada tiña que ver cunha situación de prostración, estaban
erguidas coma quen ten moito que ensinar –e así era–. A presidenta
da plataforma tomou a palabra para lernos o informe que fixeran
mostrando os avances e progresos das actividades e, como non,
loxicamente, para pedir novas axudas. Ensináronnos as instalacións
e mostráronnos o proceso do secado do peixe –nos días sucesivos
visitamos tamén as outras–, regaláronnos unha teas coma as que
elas portaban, fixemos fotos e acabamos xantando todos xuntos.
Aquilo era unha auténtica festa.
6 É habitual que para conmemorar calquera acontecemento relevante a nivel familiar ou
social, se elixa, ou mesmo de deseñe, unha tea que van portar todas as persoas implicadas.
Os homes como chambra e as mulleres como vestido.
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Deixei atrás un detalle pendente que me parece tremendamente revelador, se é que o que contei non o fora xa abondo. Cando
remataron de transmitirnos a evolución das cooperativas e Désiré
lles manifestou a nosa alegría e satisfacción por vermos todo canto
lograran, abriu unha quenda de preguntas, comentarios e suxestións. Empezaron a falar, insisto, empezaron a falar, e as súas peticións e suxestións ían orientadas a que as seguíramos axudando
porque todo aquilo que fixeran non era suficiente para que os seus
fillas/os foran ao instituto e mesmo nos pediron se non podiamos
crear unha beca para que, polo menos algún/ha, puideran ir á
universidade.
Debo dicir que de novo me custou reter as bágoas, neste caso
por algo ben distinto; por ver canto cambiara a actitude daquelas
mesmas mulleres de tres anos atrás e de como expresaban xa en
forma de dereitos sociais as demandas para os seus fillos/as. Interiormente sentín unha satisfacción enorme, tanta que, pasaron a
ser os meus proxectos preferidos porque lograban ese avance persoal e social que debe de acompañar a toda acción solidaria para
que sexa fonte de transformación.
As dificultades todas que elas pasaron sábenas elas, e nós algunhas, pero a realidade final que contemplamos fai que pagara a pena
o esforzo da nosa parte e, nin que dicir ten, o delas.
Agora queremos, avanzando nesta mesma dirección, poder crear
estruturas de produción que permitan a continuidade do traballo
delas durante todo o ano. Un par de exemplos: estamos proxectando unha piscifactoría de cría de tilapia, que estaría administrada
por unha nova cooperativa, que puidera proveer de peixe todo o
ano, tanto para consumir en fresco como para aportar o material
necesario ás cooperativas que o secan. Ao mesmo tempo algo de
excedente que puidera haber, tanto no peixe como noutros produtos, sería re-aproveitada na piscifactoría como alimento. Tamén
estamos a proxectar unha porqueira coa mesma idea. Ademais de
aportar carne sería unha fonte de abono orgánico a través do esterco para as cooperativas que cultivan a horta. As propostas que nos
chegan van nesa orientación para crear unha sorte de economía
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circular que implicara ó maior número de persoas posibles. Para
isto estanse a preparar os mozos dos que antes vos falei e que se
están formando en Coristanco. O maior problema que temos agora
é a falta de cartos, coma sempre, que nos permitira acelerar estes
procesos, pero todo se andará.
O que si nos resulta evidente é que outro mundo é posible e as
propostas que se nos mostran a través da FAO, de Mans Unidas
e de outras moitas asociacións que traballan en contacto co rural,
camiñan nesta mesma dirección pola que nós empezamos a andar
xa vai para dez anos como asociación e cinco coa concreción nas
cooperativas.
Xosé Manuel Pensado Figueiras
Secretario de Égueire
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Achegas

Asistencialismo ou cambio
de estruturas
Xosé Cuns Traba e Luís Barreiro Carballal

Sentímolo. Pretender loitar cunha mínima garantía de éxito
contra a pobreza e as súas causas implica decidir previamente entre as dúas alternativas que dan título a este artigo.
Por cal opta vostede? E a organización á que dedica o seu tempo
ou os seus cartos? E a súa parroquia?
Unha das principais causas que están detrás do fracaso rotundo
de moitas políticas e programas de inclusión social é non ser conscientes ou pretender agochar esta toma de decisións (ideolóxica
e política) que se realiza de facto detrás de palabras moribundas
como axudar (aos necesitados ou desfavorecidos), solidariedade,
caridade1, compaixón, apolítica, etcétera.
Unha aclaración. Non vexan nin un asomo de crítica ás persoas
que buscan cartos como sexa para pagar custosos tratamentos de
seres queridos, nin as que dedican o seu tempo ou cartos á axudar
aos seus semellantes.
Tampouco ás organizacións para quen estas actuacións son, e
así o manifestan, un medio, medidas de emerxencia puntuais mentres seguen a loitar pola dignidade e os dereitos sociais das persoas.
Pero é moi distinto, e en moitos casos obsceno, ver como moitas
organizacións o converten nun fin en si mesmo, abusando da boa
vontade de doantes e voluntarias.

1 https://www.infolibre.es/noticias/opinion/2016/12/25/la_caridad_una_estafa_59157_1023.
html
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Quizais a RAE nos axude a reformular a pregunta do título e
entender a transcendencia desta decisión cos significados do verbo
parasitar2.
1. Utilizar como alimento a outro ser vivo sen chegar a matalo.
2. Aproveitarse das ideas doutra persoa.
Parasitar ás persoas en pobreza ou combater con elas as causas
da pobreza e a desigualdade? Decidan.

1.- Culpables de ser pobres
En España, onde segundo a Comisión Europea3 «a desigualdade
entre o 20% máis rico e o 20% máis pobre é unha das máis elevadas
da Unión4 e segue crecendo» un 27,9% da poboación atopábase no
2016 en risco de pobreza (12.964.600 persoas). Un risco que se
dispara ata o 54% cando falamos dalgunha das 1.754.000 familias
monoparentais nas que un adulto (nun 82% dos casos unha
muller5) e o único responsable dos fillos.
En Galicia os indicadores son mellores que no conxunto do
estado, pero case 700.000 persoas, o 25.4% da poboación, está en
risco de pobreza e/ou exclusión6.
De continuar coa pasividade, o 80% da infancia que se atopa
hoxe na pobreza. E tamén os seus descendentes. Chámase transmisión interxeneracional da pobreza.
Convén rachar coa teoloxía do traballo e os seus ?????7: nin a
recuperación económica ou ter emprego permite saír da pobreza
2

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=parasitar

3 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-reportspain-es.pdf
4

https://economia.elpais.com/economia/2017/02/21/actualidad/1487707618_196831.html

5

https://www.savethechildren.es/publicaciones/mas-solas-que-nunca

6 http://eapn-galicia.com/es/a-recuperacion-non-chega-as-galegas-e-galegos-en-riscode-pobreza-ou-exclusion/
7 http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/2016/07/06/no-mas-juegos-del-hambre-para-tener-un-empleo-digno/
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nin a mellor política social é o emprego. A pobreza xa alcanza
a un 14,1% das persoas cun emprego8 e a intensidade laboral
(fogares nos que os seus membros traballan menos do 20% do
seu tempo dispoñible) apenas diminuíu do 13,8% ao 13,6% entre
2015 e 2016.
«Se é pobre, por algo será. Se lle vai mal, será que non se ten
esforzado dabondo». En paralelo ás cifras e coma o orballo, o pensamento neoliberal que culpabiliza ao pobre por ser pobre e ao
parado por non atopar traballo, vai calando no discurso político.
A clave deste discurso está en «responsabilizar ao individuo da
súa situación nunha sociedade na que as estruturas xeradoras de
desigualdade e exclusión quedan absoltas de responsabilidade»9.
Todo iso en perfecta consonancia co cambio na concepción dun
estado do benestar cada vez máis remitido á concepción individualista da sociedade, do benestar fundado nos logros e na capacidade
dos propios individuos. E dicir, en que cada un de nos debe buscarse a vida, ou asumir as consecuencias da nosa incompetencia.
Este discurso triunfa. Agora mesmo o rexeitamento e desprezo
ao diferente e o fomento da división e o enfrontamento entre persoas e colectivos en exclusión gaña terreo: «A culpa da pobreza
infantil é dos seus pais», «Os xitanos son lacazáns, ladróns ou traficantes», «As persoas sen fogar queren vivir así e son perigosas»,
«As persoas con discapacidade son unha carga para a sociedade»,
«Os inmigrantes quítannos o traballo ou a sanidade»,»Os mozos,
ninis por natureza, non teñen valores ou educación nin aspiracións na vida», «Os parados de longa duración queren vivir das
axudas sociais»…
Estas son algunhas das mentiras e prexuízos que se identificaron
no VIII Seminario de Participación e Cidadanía Inclusiva baixo a
etiqueta #MentirasPobreza10 e que a maioría das persoas en risco
8

https://economia.elpais.com/economia/2017/04/25/actualidad/1493110323_6139

9

http://eapn.es/noticias/278/Declaracion_Final_de_la_X_Asamblea_General_EAPN_ES

10 http://eapn-galicia.com/participando-contra-prexuizos-e-mentiraspobreza/
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de pobreza ou exclusión teñen que soportar cada vez máis11. En
moitos casos das persoas profesionais ou voluntarias en ONG ou
administracións ás que deben acudir.
Defíneo de xeito admirable a filósofa Adela Cortina coa invención da palabra «aporofobia» ou odio ao pobre, e exprésao en Racismo: A patoloxía do odio:
O núcleo da vida social non o forman individuos illados, senón
persoas en relación, en vínculo de recoñecemento mutuo. Persoas
que cobran a súa autoestima desde o respecto que os demais lles
demostran. E, desde esta perspectiva, os discursos intolerantes están a causar un dano irreparable12.

2.- Todo para os pobres pero sen os pobres
«O peor destes prexuízos é cando ti mesmo os cres», dicía Agustín, unha persoa sen fogar, neste Seminario que foi unha lección
de civismo e tolerancia. «Comecei a saír da rúa e da pobreza cando
deixaron de tratarme coma un zombi e comezaron a tratarme como
unha persoa», dicía Carlos.
Este discurso político culpabilizador e individualista require
zombis para o seu funcionamento. Se unha persoa é culpable da
súa desgraza, só pode estar agradecida cando outras persoas de bo
corazón, solidarias e caritativas se apiaden e lle dean unha axuda
puntual pero sen fin.
Podemos resumir o trunfo do asistencialismo 2.0 en catro características:
1) Inmediatez: O asistencialismo é o aquí e o agora: dou alimentos a quen o necesita. Sen filosofías de fondo, sen deseño de
proxectos. É unha economía de guerra. Dado que hai unha
crise continua (e case eterna) á que vencer enviemos tropas
á fronte, deamos fusís e ás trincheiras, ou o que é o mesmo,
11 http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/2017/06/01/si-las-tolerantes-no-se-callaran/
12 https://elpais.com/elpais/2017/03/16/opinion/1489679112_916493.html
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repartamos roupa e comida e abandonemos os proxectos de
desenvolvemento comunitario. Non se axuda á vencer a crise
ou a pobreza, simplemente se acompaña.
2) Espectacularidade: Cun intelixente uso do lúdico: mediante
ceas, concertos, mercadiños e actos solidarios, etc. visualiza
as súas accións, recada fondos, fideliza personaxes populares. En definitiva, todo polo pobres pero sen os pobres. Este
despotismo ilustrado do social celebra cos incluídos pero
nunca cos excluídos. Do mesmo xeito que nas ringleiras para
entrega de alimentos só sorrí quen os entrega, ninguén parece darse conta de que resulta paradoxal encher restaurantes
a favor de persoas que nunca entran neles. En palabras de
Bob Geldof a raíz do éxito dos concertos Live Aid: «o meu
único mérito é facer da fame un espectáculo”.
3) Simpatía: O asistencialismo ten elevado a persoas voluntarias acríticas como a quintaesencia da solidariedade. As súas
accións non requiren de técnicos nin de graduados. O ensino de ciclos superiores de integración social ou animación
sociocultural, graos en traballo social ou educación social,
parecen inútiles: abonda con voluntarias que recollan, amoreen e distribúan. As entidades asistencialistas obteñen premios e recoñecementos que habitualmente lle son vedados
a organizacións que traballan pola integración social: a visibilidade das súas accións, o seu voluntarismo cala na opinión pública. Son organizacións queridas. Querer ao noso
fontaneiro, compañía telefónica ou administración pública
soa ridículo cando o que agardamos é a súa eficacia. Pero
este non é o caso. Non se trata de que nos queiran, trátase
de que sexamos eficaces.
4) O cuantitativo: «Atendemos 25.936 persoas no 2016!».
O asistencialismo é imbatible no numérico. A súa idea de
«atender» pode reducirse a dar un quilo de arroz ou unha
peza de roupa ou referirse a atencións continuadas pero os
seus números sempre abafan. As descricións das actuacións
están sempre cheas de cifras pero case nunca de resultados.
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Tende á fidelización de «usuarios», non á liberación de persoas: a súa filosofía parece ser a de cantas máis persoas atendemos mellores somos. A resposta debe ser a medición de resultados. Ninguén confiaría nun hospital fachendoso no que
os seus residentes son os que pasan máis tempos encamados
pero onde apenas hai altas.

3.- A desgraza non é un espectáculo
Fronte a este modelo que presenta con éxito ás persoas en pobreza como culpables da súa situación, dignas de magoa e permanentemente pasivas, resiste un modelo baseado na defensa dos
dereitos, na participación activa das persoas e na súa inclusión
activa.
No eido da comunicación compre salientar o Código de Conduta
da Comunicación contra a Pobreza13, que baixo o lema «A desgraza
non é un espectáculo»14 se comprometeron a cumprir as 126 entidades de acción social integradas en EAPN Galicia-Rede Galega
contra a Pobreza. E que se resume neste decálogo:
1. Respectar o dereito á intimidade e á propia imaxe, especialmente en acontecementos ou casos que xeren situacións de
aflición ou dor, evitando a intromisión gratuíta e as especulacións innecesarias.
2. Evitar expresións, termos e/ou imaxes estereotipadas. Non
reforzar falsos mitos, visións xeneralizadas, morbosas ou
sensacionalistas.
3. Contextualizar ás imaxes/mensaxes, evitando visións nesgadas e parciais, máis susceptibles de ser mal interpretadas.
4. Evitar mensaxes que apelen á compaixón ou á culpa, presentando as persoas en situacións de extrema vulnerabilida13 http://eapn-galicia.com/a-asemblea-de-eapn-galicia-aproba-por-unanimidade-o-codigo-de-conduta-na-comunicacion-da-pobreza-e-a-exclusion-social/
14 http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/2015/06/07/la-desgracia-no-es-un-espectaculo/
66
422

Encrucillada 204, setembro-outubro 2017

Asistencialismo ou cambio de estruturas

de ou sen capacidade para decidir por si mesmas. Débese
respectar en todo momento a súa dignidade.
5. Sería conveniente, sempre que sexa posible, poñer o aceno
nas persoas, dándolle voz na súa propia historia e sendo protagonistas dela.
6. Promover o tratamento informativo da realidade coa que
traballamos como problemas sociais, non como casuísticas
illadas.
7. Difundir mensaxes positivas. Amosar logros, situacións de
autonomía e empoderamento das persoas. Sen caer no dramatismo, a magoa ou a procura da mala conciencia. A desgraza non é un espectáculo.
8. Empregar unha visión inclusiva que represente a diversidade existente na sociedade.
9. Defender un tratamento ético da información, asumindo a
veracidade e a transparencia como requisitos fundamentais
da comunicación.
10. Ter como obxectivo último da comunicación o cambio social. Promover a implicación e a participación da cidadanía
para logralo.
Compre destacar tamén iniciativas mais directas para loitar contra o discurso do odio, a aporofobia ou o desprezo en redes sociais,
defendendo os dereitos das persoas e tentando presentalas de xeito
realista e dende a súa dignidade
Campañas como a de Ciberespect, impulsada por Ecos do Sur15,
«Non nos xulgues» dende IGAXES para loitar contra os estigmas
que padece a mocidade tutelada16 ou a campaña «Igrexa polo Traballo Decente»17 impulsada por diversas ONG católicas, son bos
exemplos.
15 http://www.ecosdosur.org/ciberespect
16 http://www.igaxes.org/acabemos-co-estigma-que-padece-a-mocidade-tutelada-nonnosxulgues/
17 http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
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Dende o 17 de outubro (Día internacional para a erradicación
da pobreza), a partires dunha declaración institucional unánime
do Parlamento galego e durante todo o 2018 as entidades membro
de EAPN Galicia desenvolverán unha campaña baixo a etiqueta
#MentirasPobreza.

4.- A pobreza e a exclusión como discapacidade social
Na loita contra a pobreza dende un enfoque de defensa de dereitos e respecto á dignidade tamén temos referentes exitosos de
actuación. En multitude de procesos de cooperación ao desenvolvemento pero especialmente no eido da axuda humanitaria, onde
a profesionalización e procedimentación son extremas para reducir
ao máximo o número e vítimas.
Emerxencia, rehabilitación e desenvolvemento. Aplicar as tres
fases do continuum humanitario (ou contiguum para ser máis
exactos, dado que as fases non son estritamente secuenciais)18 axuda a visualizar o nefasto do modelo asistencialista.
Diante dunha catástrofe humanitaria nos primeiros seis meses a
axuda de emerxencia e asistencial é prioritaria para salvar o máximo
de vidas posibles. Dende os seis meses e ata os dous anos da traxedia
a fase de Rehabilitación busca reconstruír as condicións previamente existentes (infraestruturas, economía, servizos, etc.) E o antes posible comeza a fase de desenvolvemento, con intervencións a longo
prazo para mellorar a vida das persoas (ingresos, servizos, empoderamento, etc.) con criterios de análise da realidade, participación comunitaria, creación de capacidades locais, enfoque de xénero, etc.)
En España, no 2008 xa se falaba de emerxencia asistencial… No
2017 é posible manter este discurso sen recoñecer o seu rotundo
fracaso?
Dende o punto de vista máis técnico e dende Galicia, é imprescindible citar o desenvolvemento do modelo Inclúe19, e a súa
18 http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/226
19 http://emausinclue.com/inclue/
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aposta por unha atención de calidade no eido da inclusión social.
Impulsado dende a Fundación Emaus co apoio e colaboración de
numerosas expertas de organizacións sociais non asistencialistas e
da administración pública galega.
Neste modelo, do mesmo xeito que no ámbito da discapacidade pasouse dun modelo médico ou rehabilitador a unha concepción social da mesma, facendo fincapé no carácter excluínte das
estruturas sociais e na necesidade de adaptar esas estruturas ás
características de todas as persoas, recoñecendo e valorando a súa
diversidade, no ámbito da inclusión é tamén necesario desenvolver un modelo de «discapacidade social» que sen deixar de lado
os factores individuais relacionados cos procesos de exclusión e
inclusión promova a modificación das estruturas sociais que xeran
desigualdade.
Os principios deste modelo son unha declaración de intencións
do que debe ser unha inclusión social respectuosa coa dignidade e
os dereitos das persoas20.
1. Apostar pola activación, desde unha concepción multidimensional da inclusión e traballando outros aspectos ademais da empregabilidade (saúde, vivenda, relacións persoais, etc.)
2. Dereito das persoas en exclusión social a unha intervención
de calidade.
3. Recoñecemento e respecto dos dereitos que asisten as persoas usuarias dos servizos sociais.
4. Acompañamento individualizado, autodeterminación das
persoas usuarias e o seu control sobre os servizos que se lles
prestan.
5. Perspectiva de xénero.
6. Desinstitucionalización, vivenda con apoio e atención na
comunidade para todo tipo de persoas e colectivos.
20 Paxina 66: http://www.emaus.com/pdf/1-%20Modelo%20INCLUE.%20vers%20cast..pdf
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7. Redución de danos e servizos de baixa esixencia. Renuncia
á concepción lineal ou graduada dos procesos de inclusión.
8. Apoios para a calidade de vida.
9. Coordinación interinstitucional e continuidade dunha atención centrada na persoa.
10. Participación e cidadanía activa das persoas en exclusión
social.
11. Implicación das entidades na comunidade na que operan.
12. Práctica baseada na evidencia e avaliación continua. Non
estamos ante unha crise temporal, senón ante un cambio
de época onde debemos decidir ou consentir seguir avanzando cara a un modelo de privatización e individualización
dos riscos sociais, onde cada cidadán debe buscarse a vida
para asegurarse o seu benestar, ou cara a novas formas de
socialización de riscos onde sigamos facéndonos cargo uns
doutros e a cidadanía social sexa a proposta principal.
O discurso asistencialista é cómplice desta privatización, fomenta a culpabilización, a anguria e paradoxalmente, a insolidariedade.
Por que modelo opta vostede? E a súa organización e parroquia?
Xosé Cuns Traba
http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/
Luís Barreiro Carballal
E. U. Traballo Social USC
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A fe relixiosa de Alfonso Zulueta,
motor da súa vida
Bieito Santos, S. J.

A finais do pasado mes de xuño produciuse en Vigo o pasamento
de Alfonso Zulueta de Haz, do que se fixeron amplo eco os medios
de comunicación e ademais nun ton laudatorio e de recoñecemento agradecido cara á súa persoa e a súa obra.
Alfonso Zulueta foi unha persoa pública sobranceira nos eidos
profesional, cultural, social e eclesial. Aínda que a vida persoal é
unha soa, na que os diversos aspectos se implican mutuamente, eu
voume limitar a apuntar a miña percepción do factor relixioso en
Alfonso e o seu influxo na súa vida e no seu compromiso.
Moitos cristiáns esquecémonos, con excesiva facilidade, de ditos
ou frases incisivas do Evanxeo, cheas dunha fonda mensaxe, como
por exemplo a afirmación de Xesús recollida no Evanxeo de S. Mateo: «Non soamente de pan vive o home, senón de toda palabra
saída da boca de Deus» (Mt 4, 4). Pero tamén hai cristiáns que
se fan moi conscientes da forza desa palabra e da vida que pode
transmitirlles. O Papa Paulo VI na Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi penso que afonda na forma en como se produce ese
proceso. Dinos no n.º 18: «evanxelizar significa levar a Boa Nova a
tódolos ambientes da humanidade […] Pero a verdade é que non
hai humanidade nova se non hai, en primeiro lugar, homes novos,
coa novidade do bautismo e da vida segundo o Evanxeo. A finalidade da evanxelización é, por conseguinte, este cambio interior e,
se houbese que resumilo nunha palabra, o mellor sería dicir que a
Igrexa evanxeliza cando, pola soa forza da Mensaxe que proclama,
trata de convencer ao mesmo tempo a conciencia persoal e colectiva dos homes, a actividade na que eles están comprometidos, na
súa vida e ambiente concreto».
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Na vida de Alfonso Zulueta facíase evidente a forza da palabra
evanxélica e dos valores cristiáns e humanos que ela está chamada a
xerar e converter nunha auténtica e enriquecedora tradición. Alfonso
é un claro exemplo de persoa de firmes conviccións e de coherencia con elas na vida concreta. Especialmente dotado para percibir
e sintonizar cos signos dos tempos, pódese afirmar que a etapa do
preconcilio e, sobre todo, o mesmo Concilio Vaticano II tiveron nel
un influxo moi marcado. É ben coñecida a súa militancia cristiá durante os tempos de estudante, sobre todo na etapa de posgraduado
no colexio maior madrileño César Carlos. Era notoria a súa visión
ampla e comprensiva de Igrexa. Repetía con certa frecuencia que na
barca de Pedro hai moitos camarotes, apuntando á riqueza e á comprensión plural da mesma. O seu cristianismo progresista, reafirmado
polo desenvolvemento do Vaticano II, non entraba en litixio con ningunha outra tendencia. Sempre estaba aberto ao diálogo e naqueles
aspectos nos que podían xurdir visos de conflito, prefería retraer a
súa participación e deixar que o tempo fose modulando o ton máis
adecuado para manter vivo o diálogo e repensar o ritmo a seguir.
No ámbito relixioso, igual que nos demais sectores, era partidario
e practicante da harmonización, do posibilismo, e estaba convencido, e así o recomendaba, que os problemas hai que solucionalos
pouco a pouco.
Home de ideas, de gran capacidade de traballo, animaba iniciativas
complexas e difíciles. Foi o autor intelectual e organizativo da Fundación Traspuerto fundada para favorecer os estudos dos fillos dos traballadores e avalada por unha forte base económica. Xunto cun amplo
equipo fíxose posible a realización da tradución da Biblia ao galego
e a aprobación da liturxia en galego. A fundación da Editorial SEPT
e o seu desenvolvemento contou, igualmente, coa súa colaboración.
As fundacións Sálvora e Xoán XXIII para traballar con discapacitados
físicos e psíquicos pode dicirse que son as obras máis mimadas por
Alfonso e a súa dona e colaboradora constante dona Tareixa.
A fe de Alfonso facíao situarse, tanto no ámbito relixioso como
no político-social, nun abano amplo, plural, tendente ao consenso,
máis aló dos matices persoais e grupais. Cortés «por natureza», era
moi respectuoso no trato e moi amable nas formas.
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Ao longo de moitos anos compartimos eucaristías e outras celebracións comunitarias. Temos que recordar a presenza carismática
do Padre Seixas e a dun numeroso equipo de cregos que nos iamos
alternando nas celebracións das misas en galego, radiadas desde
a Igrexa das Trinitarias ou dos Apóstolos. Hai que salientar, igualmente, a vivencia e compromiso comunitario a través da Comunidade de Vida Cristiá Nosa Señora da Guía e Santiago Apóstolo.
O Coro Ondas do Mar de Vigo foi sempre un fermoso grupo de
animación. Alfonso Zulueta era dos habituais nestas expresións de
fe e de vida, en Vigo, en Marín o alí onde se atopase.
O que tratamos de valorar na comunidade de fe que é a Igrexa
sobre os sacramentos era algo real e natural en Alfonso: o sentido
persoal e comunitario da nosa fe, dunha fe viva nun Xesús que nos
di que El é a resurrección e a vida. Esa fe movía a vida de Alfonso. A
eucaristía era para el non unha práctica máis ou un recordo, senón
unha actualización sacramental da súa presenza real entre nós e,
polo tanto, a ser entendida e vivida como tal presenza con todas as
consecuencias prácticas.
Na eucaristía todo tiña un amplo sentido para Alfonso como podiamos constatar en comentarios e tertulias tras a celebración das
misas e noutras ocasións. Desde o saúdo inicial ata a despedida. A
petición de perdón, a oración inicial, as lecturas da Palabra e reflexión posterior, o ofertorio, a pregaria eucarística, a consagración, o
noso Pai, a comuñón, a bendición e a despedida. Durante a enfermidade de Alfonso celebramos moitas veces na súa casa o Sacramento
da Reconciliación e da Comuñón cunha participación moi activa e
sentida mentres llo permitiron as súas forzas. O día anterior á súa
morte celebramos, xa no hospital, o Sacramento da Unción dos enfermos. Moi limitado fisicamente, Alfonso fixo un esforzo moi especial por participar naquel sacramento seu que culminaba a súa longa
vida de fe e entrega e preparábao para a inminente aperta por parte
do Deus de Xesús. Que Alfonso, servidor fiel e prudente, descanse na
paz e felicidade dos santos e que a súa memoria perdure viva e motivadora en todos aqueles que dalgunha forma pasamos pola súa vida.
Bieito Santos, S. J.
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Trapiño Vello (Maquicha)
María Carmen Pablos Martín
Manolo Regal Ledo

Maquicha García Agudín,
Relixiosa da Compañía de María en Bazar, Santa Comba,
faleceu o día 10 de abril de 2017 aos 80 anos.

Maquicha, muller sinxela, íntegra e verdadeira. Muller relixiosa,
dunha soa peza, de ben e de fiar, amiga dos seus amigos e amigas,
«boa xente».
Escoitadora da Palabra de Deus, movida polo Espírito no seu
interior que a impulsa nos pequenos detalles de cada día. Coidadora de roseiras, contemplativa, amante da natureza, cociñeira
incansable, servizal…
Enfermeira de profesión, coidadora da saúde en Pedrafita do
Cebreiro durante 25 anos, chegando aos recunchos máis recónditos da montaña, alí onde alguén precisara da súa axuda.
Maquicha soubo facer da súa profesión sanadora a súa maneira
preciosa de estar na vida. Sempre en servizo coa «bata branca»
incorporada no seu «ADN», polas distintas comunidades da Compañía, comunidades de irmás maiores, Ferrol, Santiago… onde,
coma Xesús, cinguíase coa toalla na cintura, poñéndose aos pés
das compañeiras e irmás. Visitadora e acompañante de familias da
Parroquia de Bazar, Santa Comba, o seu último destino.
Unha dolorosa enfermidade, metástase na columna, dun cancro
de mama anterior, levouna en dous meses.
Nese tempo atopamos a Maquicha coma a muller que con
sinxeleza e fondura pasa de ser «visitadora a ser visitada, de ser
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coidadora a ser coidada agradecida a todos os detalles que con
tanto cariño se lle ofrecían pola súa familia, irmás da comunidades, amigas e amigos, persoal sanitario… Como consecuencia
dunha longa e delicada intervención, o seu corpo e todo o seu ser,
se foi afundindo.
Unha e outra vez expresaba que se sentía inútil, sen valía, semellante a un «vello trapiño».
Manolo Regal un día que estivo visitándoa no hospital, quedou
impresionado da fondura coa que expresaba os eu estado de ánimo. O día do pasamento de Maquicha fíxose presente con este
entrañable poema.
María Carmen Pablos Martín

Trapiño vello, inútil, dicías ser,
que non vale máis que para ser tirado a un lado,
Ignoralo, abandonalo.
Trapiño vello es abofé!,
pero para ser agradecido e custodiado.
Trapiño vello, gastado, acabado,
de tanto enxugar bágoas,
de tanto curar feridas,
de tanto quitar o po
de sobre as costas do pobo.
Trapiño vello, engurrado, rachado,
sen traza nin figura,
como o rostro venerado
do Cristo da paixón
para ser resucitado.
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Trapiño vello
cargado de soños e de amores
que toda a familia gardará con esmero
como reliquia sagrada,
como o mellor recordo
do teu paso polo mundo.
Trapiño vello,
que Deus recollerá emocionado
para pousalo no cofre dos amores eternos,
os que nunca acaban,
os que teñen trazas de eternidade,
os que misteriosamente se fan semente
para alegrar o pobo,
para que a esperanza nunca morra
neste mundo cativo e desnortado.
Trapiño vello,
precioso,
o teu corpo gastado,
os teus ánimos rendidos,
o teu ser crucificado,
á espera da aperta recreadora,
que Deus mesmo, en persoa,
che estará dando nesta hora.
Feliz trapiño vello, Maquicha,
regalo de Deus que gardaremos emocionadas
como o mellor tesouro.
Manuel Regal Ledo
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Mulleres e diaconado. Sobre
os ministerios na Igrexa
Asoc. de Teólogas de España

Os pasados 3 e 4 de xuño, a
Asociación de Teólogas Españolas (ATE) organizou unhas
xornadas académicas co título
«Mulleres e diaconado. Sobre
os ministerios na Igrexa», nas
que tamén colaboraron o Coordinamento de Teologhe Italiane
e o Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Ao fío do anuncio da comisión vaticana para o
estudo do diaconado feminino,
as xornadas pretendían abordar
un tema, o dos ministerios femininos, que con todo non é novo
para a esexese bíblica nin para
a teoloxía. É por iso que estas
xornadas quixeron mirar cara ao
futuro, mais tendo en conta o
pasado, nas súas posibilidades
e limitacións, para colaborar no
proceso de clarificación e discernimento no que actualmente se acha a Igrexa católica en
canto ao diaconado feminino.
Tras a inauguración das xornadas, a cargo de don Carlos
Osoro, Cardeal Arcebispo de
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Madrid, e de Silvia Martínez,
presidenta de ÁTEA, tivo pois
lugar a primeira sesión de traballo, a da aproximación bíblica ao diaconado feminino. Esta
desenvolveuse a través dos relatorios de Marinella Perroni e
de Alberto de Mingo. A primeira salientou primeiramente o
compoñente diaconado, practicado en clave inclusiva, como
aquel que define o discipulado
de seguimento de Xesús nos sinópticos. Igualmente, Marinella
tomou nota de que nas comunidades paulinas a diakonía de
Xesús produciu xa un ministerio particular, o do/da diácono/a,
que en sucesivas xeracións será
sometido á xerarquización dos
episkopoie presbyteroi. Os tres
ministerios configuraranse daquela segundo precisos modelos sociais e litúrxicos de sinal
patriarcal, dos que as mulleres
serán rapidamente excluídas.
Pola súa banda, Alberto Mingo
destacou a presenza das discípulas ao final do Evanxeo de Mar-

Mulleres e diaconado. Sobre os ministerios na Igrexa

cos, apuntando tamén a súa presenza nas cartas paulinas e nos
Feitos dos Apóstolos. Aquí achámolas exercendo un papel activo
na diakonía e no liderado (Lida,
Ninfa, Junia, entre outras), e é
neste contexto no que debemos
situar no Novo Testamento á
única muller, da que se afirma
explicitamente que exercía o
ministerio do diaconado: Febe,
diácono (diákonos) da igrexa
de Cencreas. Non cabe dúbida, afirmaba Alberto Mingo, da
presenza das mulleres diácono
na Igrexa dos primeiros séculos.
A segunda sesión de traballo
abordou os ministerios e o diaconado nos primeiros séculos
da Igrexa. Aquí, Fernando Rivas
indicou a existencia do diaconado feminino do século II ao XII,
sendo dos séculos III ao V cando
alcanza maior desenvolvemento.
Con todo, este espazo irase perdendo até desaparecer en Occidente no século IX, malia que se
alonga até o s. XII en Oriente.
Rivas concluíu apuntando que
non se pode apelar á tradición
para negar a presenza de mulleres ordenadas para o diaconado,
senón mais ben para o contrario.
Pola súa banda, Moira Scimmi
convidou a seguir os pasos do
desenvolvemento do diaconado

a través de Olimpia de Constantinopla, apuntando o custo
persoal da loita constante por
xustificar a súa autoridade e ministerio lémbrannos situacións
actuais e cotiás nas mulleres da
Igrexa de hoxe.
A terceira sesión dedicouse
ao aspecto eclesial hoxe e ás
súas implicacións desde o Vaticano II. M.ª José Arana animou
a unha comprensión dinámica e
evolutiva do Evanxeo e á tradición a fin de alumar un futuro
enraizado e en fidelidade ao pasado que se deixe interpelar polo
presente. A inclusión das mulleres no diaconado debe realizarse
desde este paradigma, mais no
marco dunha comprensión do
ministerio no que as mulleres
participen e que non se presente xa como dada. O diaconado
é un banzo moi modesto, mais
importante, concluíu. Pola súa
banda, Serena Noceti centrouse no Vaticano II, propoñendo
abandonar a lectura cristolóxico-ontolóxica pre-vaticana e retomar unha lectura cristolóxicopneumatolóxica de comuñón,
que se reflicta na comprensión
dos ministerios e que responda
ás necesidades de novos modelos de vida de Igrexa. Neste sentido, a restitución do diaconado,
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xa solicitada por algúns padres
conciliares daquela, segue sendo vixente para o acceso das
mulleres ao diaconado.
A cuarta sesión, xa o domingo pola mañá, consistiu nunha
mesa redonda con propostas de
actualización. Carme Pena aludiu na súa intervención á reforma da regulación canónica de
2010 na descrición do diaconado, tomando nota das posibilidades de asunción das funcións
diaconais por laicos e laicas.
Tamén tomou nota da regularización que o canon 203 fai dos
ministerios laicais, moi controvertida. A continuación Roser
Adoitar apuntou a necesidade de
entender a Igrexa como Pobo de
Deus en calquera proposta que
queira rescatar ás mulleres da
súa marxinación, pois iso pasa
pola corrección da desigualdade clero-laicado da eclesioloxía
actual e o recoñecemento da
dignidade de todo bautizado.
Adelaide Baracco lembrou que
ser-corpo-de-Cristo (1Cor 12,
27) ten importantes consecuencias eclesiais. Neste sentido, a
reintrodución do diaconado das
mulleres abriría horizontes para
unha eclesialidade/sacramentalidade na que participen homes
e mulleres.
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Finalmente, Carme Soto ofreceu unha visión final e recollida
de conclusións. Nela destacou a
importancia da memoria do pasado, mais tamén o vital que é
abrir espazos, como foi o destas
xornadas, que sexan porta para
as mulleres que virán. É por iso
necesario seguir actualizando
unha eclesioloxía nada do Vaticano II que non discrimine á
muller, mais sendo conscientes
dos límites que o propio Concilio ten ao manter unha dobre
eclesioloxía que favorece distintos desenvolvementos, algúns
dos cales abren e outros pechan.
A Igrexa é ministerial e non só
ordenada, e iso debe posibilitar
–e posibilita– novos modelos de
vida eclesial, concluía.
ÁTEA valora moi positivamente o resultado das xornadas, tanto pola calidade das
participacións como polo carácter propositivo que tiveron:
non soamente queremos tomar
nota da exclusión das mulleres
do ministerio senón posibilitar
vías e espazos de diálogo para a
súa inclusión. Os relatorios das
xornadas serán publicados na
colección Aletheia.
Asoc. de Teólogas de España
Traduciu Chema Felpeto

Rachemos coas fronteiras. Non ás guerras!

Documento

Rachemos coas fronteiras.
Non ás guerras!
Rede galega en apoio das persoas refuxiadas

O pasado 26 de outubro rematou o prazo ao que o estado español se comprometera diante da Unión Europea para acoller, en
dous anos, a 17.337 persoas refuxiadas. O prazo rematou, pero
a promesa non se cumpriu. A Rede Galega en Apoio ás Persoas
Refuxiadas saíu á rúa todos os días da última semana (do 19 ao
26 de outubro) na Praza do Toural de Santiago para recordarlle á
administración e a todas as persoas que pasaban pola rúa, que o
tempo se esgotaba e as persoas refuxiadas seguían esperando nas
fronteiras do medo e a morte.
Cada día algunha persoa do mundo e da cultura nos acompañou
neste reclamo. Así puidemos contar coa xenerosa presenza do director de cine Alfonso Zarauza, o adestrador do Obra Moncho Fernández, os actores Monti Castiñeiras e Carlos Blanco, os académicos Andrés Torres Queiruga e Marilar Aleixandre, a música Uxía
Senlle e o coro Si Vis me Cánere. Reproducimos o manifesto que
se leu todos os días.
A Rede ten tamén en marcha unha campaña de sinaturas de apoio
e información das actividades que vai realizando en http://www.
rederefuxiadas.org/

A Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas convoca unha
Concentración diaria na Praza do Toural en Santiago de Compostela ás 20 horas ata o martes día 26 de setembro. Data na que
remata o prazo que tiña o Estado Español, no marco dun Acordo
da Unión Europea, para acoller a 17.337 persoas refuxiadas. Ata o
día de hoxe o Estado Español só acolleu a 1.980 persoas refuxiadas, pouco máis do 11% do total comprometido. Faltan por tanto
por acoller 15.357 persoas refuxiadas, e faltan sete días para que
remate o prazo fixado.
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Estas concentracións pretenden denunciar o incumprimento
deste Acordo por parte do Estado Español e do resto, por certo,
de Estados da Unión Europea. Trátase ademais dunha cifra miserable, ridícula para as capacidades de acollida dun Estado como o
Español, que recibe anualmente máis de 60 millóns de turistas e
cun potencial demográfico de máis de 45 millóns de habitantes.
Pois ben, esa cifra ridícula non se vai sequera a cumprir. A desidia
máis absoluta, a falta de humanidade do goberno español, diante
ademais dunha resposta solidaria dunha parte importante da sociedade civil, é o que vimos denunciar aquí hoxe e nos días vindeiros ata o 26 de setembro.
O impresentable Acordo da Unión Europea con Turquía (asinado en marzo do 2016) explica esta situación, xa que conseguiu
establecer unha fronteira terrible (un inmenso campo de concentración de persoas) nun país alleo a UE e no que as garantías democráticas están seriamente comprometidas.
Ese Acordo ten tamén moito que ver, porque forzou ás persoas
a buscar rutas alternativas máis perigosas, cos milleiros de persoas
que morreron nos últimos dous anos tentando achegarse aos países da Unión Europea no mar Mediterráneo e noutras fronteiras
físicas e burocráticas, que mantemos e reforzamos para impedir
a acollida destas persoas que foxen da guerra, da violencia, ou da
miseria. Situacións de guerra, morte e miseria provocadas pola
propia política exterior dos países da UE e do chamado «Mundo
Occidental», esquecendo de forma intencionada que se está a incumprir un dereito humano fundamental (o do refuxio) por parte
de gobernos teoricamente democráticos.
Esas fronteiras que provocan mortes tamén ás temos no Estado
Español e son responsabilidade dun goberno que ademais, como
outros Europeos, ten a pouca vergoña de acusar ás ONG’s de provocar un efecto «chamada» por salvar a demasiadas persoas no mar.
Esas fronteiras son tamén ás que provocan as redadas contra
persoas migrantes no Estado Español, as deportacións masivas de
persoas, a acumulación de decenas de miles de solicitudes de asilo
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sen resolver, os CIES ou o resto de fronteiras burocráticas que
conculcan os propios dereitos humanos.
A Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas, conformada
por moitos grupos e colectivos sociais, leva case dous anos denunciando esta situación e defendendo a mesma idea: rachemos coas
fronteiras. Non ás guerras. Con ela convocamos ao conxunto da
cidadanía galega a participar nesta iniciativa que comezamos hoxe,
ou noutras que se poidan convocar ata esa data simbólica do 26
de setembro. Comprometémonos despois desa data a continuar
cunha mobilización social que obrigue ao noso goberno central e
ao resto de gobernos da UE a mudar as súas políticas e a cumprir
os seus compromisos.
É unha cuestión de humanidade, de respecto aos Dereitos Humanos.
RACHEMOS COAS FRONTEIRAS, NON ÁS GUERRAS!
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Crónica do Finis Terrae

Problemas reais e problemas ficticios
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Quen non sabe distinguir
non sabe nada.
Foi Castelao quen, coa súa
intuición e mestría, mellor formulou e resolveu, nun relato
moi curto1, un problema que os
politólogos de hoxe seguimos
discutindo sen grandes avances,
e que está implícito na maioría
das crises que hoxe atravesan os
países avanzados. A calquera lle
chama a atención –ou debería
chamarlla– que as sociedades
que máis se teñen laiado da crise que nos afectou entre 2008
e 2015 non foron aquelas que
soportan grandes desgrazas,
conflitos bélicos, ditaduras atrabiliarias ou gravísima pobreza e
desestruturación social, senón
as opulentas sociedades occidentais, e moi especialmente
as europeas, que, privadas dunha porcentaxe pequena do seu
fabuloso PIB, e a pesar de ser
1 Castelao, A. D. (1982): «Se eu fose autor». En: Cousas. Vigo: Galaxia, pp.50-51
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conscientes dos enormes e temerarios déficits que tiñan xerado, chegaron a crer que a furia
dos deuses, en vez de caer sobre
África, Medio Oriente ou América Latina, viñera a poñer á UE
ao borde dos abismos. A cegueira foi tal que, en vez de aceptar
un razoable e progresivamente
proporcional reparto dos custes
da crise, todos os sectores sociais, dende os funcionarios aos
profesionais liberais, e dende
os artistas aos xornaleiros, arremeteron indiscriminadamente
contra os recortes, limitaron o
poder redistribuidor do Estado,
e fixeron que a carga da crise –
no contexto mundial bastante
leve– caera de verdade sobre as
clase desfavorecidas.
Por iso cómpre reflexionar
no erro que implica confundir
problemas estruturais con problemas conxunturais; ou, nunha reflexión máis radical, os
problemas reais cos problemas
ficticios. O que fai Castelao, no
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pequeno relato «Se eu fose autor», é contrapoñer dous dramas
–o da «corte aldeán» que chora
pola vaca morta, e o da «fidalgona e dúas fidalguiñas novas»
que choran pola cadeliña–, que
son apreciados de maneira contraditoria –como dramas ou
sainetes–, polos diferenciados
públicos do galiñeiro e do patio
de butacas. As dúas escenas son
formalmente dramáticas para os
actores que as protagonizan, e
incluso poderíamos dicir que,
no terreo dos sentimentos, podería haber quen supuxese que
a morte da cadeliña agromaba
sentimentos máis románticos e
poéticos que a da vaca. Pero a
narrativa de Castelao deixa claro que esa contraposición non
xorde soamente dun sentimento
subxectivo ao que as persoas teñen dereito e que en parte debe
ser respectado, senón dunha
grave e radical confusión entre
un problema real e un problema
ficticio que, na esaxeración dos
contextos e no illamento voluntario dos protagonistas acaba
equiparando o que en modo algún resulta equiparable.
En termos politolóxicos teño
eu distinguido máis dunha vez
aqueles problemas que teñen
doada ou posible solución a cur-

to ou a medio prazo daqueles outros que non a teñen. E para iso
teño posto de exemplo os dous
grandes problemas que ocupan
a axenda española dende hai varios anos: o paro e a deriva secesionista de Cataluña. Os dous
problemas teñen detrás xente
que amosa a súa pena e desconsolo, como facían os labregos e
a fidalga na proposta dramática
de Castelao, pero mentres un
dos casos ten solución posible e
doada, porque responde só a un
voluntarismo rompedor, carente de razóns e sentido, o outro
ten elementos substantivos de
grande calado que nin sequera
a vontade unánime dos políticos
pode resolver. Porque, aínda que
imaxinemos un acordo pleno das
forzas políticas do Estado para
resolver o paro –que na nosa metáfora é a vaca morta arrodeada
de aldeáns– nun curto período
de tempo, o desemprego seguiría
estando en niveis non asumibles
durante moito tempo, xa que,
ademais de responder a cambios
internacionais na cultura produtiva, e a unha longa serie de causas que teñen ás veces solucións
contraditorias, implica tamén a
necesidade de manter a rendibilidade e a viabilidade do sistema,
de adaptarnos ás estruturas proEncrucillada 204, setembro-outubro 2017
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dutivas e competitivas da UE, e
de formar traballadores capaces
de desenvolver a súa actividade
en contornos amplamente tecnificados e destinados ao mercado
internacional. Na outra cara da
lúa está o secesionismo catalán
–que no noso caso representa
o drama da cadeliña morta sobre a bandexa de prata–, que,
no suposto de haber vontade de
solución, asentada nos grandes
partidos, podería terse controlado en orixe, antes do conflito,
ou ser controlado agora, nun
breve espazo de tempo, aínda
que se mantivese vivo nas minorías máis radicais. Por iso digo
que, sen negarlle a etioloxía dun
dramático problema –porque a
morte da cadeliña tamén o era–,
e dando por obvio que a compoñente sentimental e irracional
do proceso non se reconduce
coa Garda Civil, teño por certo
que un secesionismo promovido
por unha das rexións máis ricas
e autónomas da UE, que foi capaz de plantarlle cara ao Estado
baseándose nas estruturas políticas e institucionais do propio
Estado, non é un problema substantivo, ou non é a morte da vaca
do labrego, senón unha aposta
estratéxica das elites cataláns
que só buscan, de feito, romper
86
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a cadea de solidariedade que os
libera de contribuír ao proxecto
da mesma España que leva máis
dun século concentrando alí riquezas que son de todos.

2.- A eiva democrática
que ninguén quixo ver
Nun libro colectivo de recente
publicación puxen de manifesto
a incontrovertible e esquecida
verdade de que o actual «procés»
de Cataluña non é en absoluto
un movemento social, portador
dos problemas e das demandas
da xente, que chega despois ás
institucións autonómicas, senón, en perspectiva totalmente
contraria, un movemento político das elites do independentismo que, valéndose de forma
ilexítima do poder estatal que se
lles tiña confiado no marco da
Constitución e das leis, cruzaron a liña vermella da ilegalidade para liderar e implantar nos
cidadáns un movemento secesionista2. Deste xeito prodúcese
o estraño paradoxo de que, men2 Barreiro Rivas, X. L. (2017): «Cataluña:
desde la insatisfacción a la desafección». En:
Rivera Otero, J. M., Montabes Pereira, J., e
Lagares Díaz, N., ed. (2017): Cataluña en
proceso. Las elecciones autonómicas de 2015.
Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 189-211.
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tres a Generalitat asume o papel
de institución rebelde, a cidadanía sae á rúa para apoiar ás súas
institucións, sen necesidade de
que ninguén se pregunte se a
súa participación no «procés» é
legal, democrática e viable.
Deste xeito, por arte de birlibirloque, e grazas á fachenda
institucional da Generalitat, a
obsesión separatista e a creación dun «nou Estat» arraigou
con extraordinaria facilidade
nunha parte importante da sociedade catalá, coma se, en vez
de ser unha rebelión contra a
orde constitucional e estatutaria, fose un movemento democrático e institucional a favor
da realidade catalá, que lles
daba a oportunidade de loitar
contra os mitos do roubo fiscal,
do asoballamento dun antiguísimo Estado medieval imaxinado, prematuro e democrático, e
que libraba ao culto, laborioso
e moderno pobo catalán das
rémoras dun país pobre, vago,
amigo da sesta e, sobre todo,
vasalo de Castela. Para iso inventaron tamén, nos talleres da
Generalitat, o «dereito ilimitado a decidir», que implicaba a
propiedade dun anaco do Estado español e da súa soberanía,
na que ía implicado o dereito a

decidir sobre o que a esta Generalitat, neste intre, e no marco legal que máis lle conveña,
acorde consultar.
O resumo desta visión é que
o actual proceso secesionista,
igual ca os de 1931 e 1934,
non sería posible, nin podería
manterse activo, se non estivera liderado por unha Generalitat
que, derivando perigosamente de institución estatal a facción independentista, utilizou
os recursos e sentimentos de
todos, independentistas e non
independentistas, para retar
ao Estado a algo tan simple e
endiañado como «atreverse a
paralos». Proba disto é que as
máis recentes revoltas de Cataluña (1873, 1931, 1934 e
1917) sempre tiveron lugar en
momentos de florecemento das
liberdades e da democracia, nos
intres en que Cataluña recibía
altas cotas de autogoberno, e
cando a reacción do Estado podía ser identificada, ou favorecer abertamente, aos movementos reaccionarios que obrigaban
aos cidadáns a ceder máis alá do
razoable a cambio de non dar
marcha atrás. E esta repetida e
periódica circunstancia só ten
unha explicación: que son rebelións institucionais erguidas
Encrucillada 204, setembro-outubro 2017
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e teorizadas dende arriba, nas
que o pobo, a pesar das aparencias, sempre xogou un papel
inducido, aínda que fora tamén
importante.
Os secesionistas sempre souberon que a súa aposta era unha
ruptura violenta coa legalidade
constitucional, que o intento
de inventar unha legalidade soberana dende o Parlamento de
Cataluña era unha aberración
xurídica, e que a política de feitos consumados argallada dende os despachos da Generalitat,
e trasladada á rúa e ao sistema
mediático mediante o uso aveso
dos recursos e privilexios da Generalitat, ía xerar unha situación
na que os poderes do Estado só
podían escoller entre actuar de
forma contundente para restaurar a orde xurídica, coas graves
a manipulables consecuencias
que dita intervención debía supoñer, ou deixarse ir, en nome
da paz e da convivencia, ata que
os efectos derivados dun proceso ilegal quedasen asentados
como feitos significativos e metesen o problema nas axendas
comunitarias e internacionais.
Todos os impulsores do proceso sabían, ademais, que a
segunda das alternativas –a de
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consentir– era só teórica, xa que
o principio de legalidade que
orienta a actuación de calquera goberno democrático obriga,
antes ou despois, a aplicar a
lei con medios extraordinarios.
Pero aí estaba tamén o outro
mito: o de crer que un Goberno
desgastado pola crise, enfrontado a un andazo de populismo
que entende que todo conflito
presaxia rexeneración, e parlamentariamente acurralado na
súa minoría maioritaria –non só
polas forzas nacionalistas ou de
esquerdas radicalmente opostas
ao PP, senón tamén polos partidos que, sendo constitucionalistas (PSOE e C´s), interpretan
o conflito catalán como unha
oportunidade única e barata
de derrotar a Rajoy–, nunca se
atrevería a tomar medidas capaces de frear os feitos consumados que están marcando a
deriva do país dende hai, polo
menos, catro anos. Por iso non
houbo racionalidade, nin diálogo, nin respecto á legalidade,
nin unha política integradora da
sociedade catalá.
Neste contexto é posible dicir
que a maior eiva democrática do
«procés», a que se transmite a
todos os actos e obxectivos do
mesmo, e a que enturba todos
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os trámites e actividades, incluídos aqueles que teñen maior
aparencia de democracia formal, é a conversión da Generalitat nun actor partidista do subsistema catalán, que, ademais
de aceptar a vía da ilegalidade
para provocar a ruptura, toma
partido a favor do electorado
separatista, conduce a situación
cara a unha saída non inclusiva
–a chamada República Catalá–, e consegue que a cidadanía
traslade esa mesma perspectiva partidista ás actuacións dos
poderes do Estado, ata o punto
de negar a diferencia entre o
proceso separatista e a resposta
legal e constitucional, e favorecer o traslado á comunidade
internacional dun conflito que o
Estado está manexando en contra das máis elementais normas
e obrigas dun sistema democrático avanzado.

xa se implantou na Generalitat
hai moitos anos, e que, ao non
termos advertido que todo o
que se revestía de negociación
e cooperación encamiñada á
plena satisfacción e normalización da comunidade autónoma
máis avanzada e mellor tratada
de España –só comparable, pero
non en todo, ao País Vasco–, só
estaba servindo a un meticuloso proceso de apoderamento da
Generalitat fronte ao Estado, a
un meticuloso e sistemático borrado da presenza institucional
e simbólica do Estado en Cataluña, á construción dun mito
nacional espoliado social e economicamente dende o Estado
centralista, e a crear un contexto de desconexión –ou de proclamación da independencia–
no que o Estado tivese a capacidade de reacción máis limitada
e con peor imaxe democrática.

3.- Agora xa sabemos que
todo isto vén de vello

Agora sabemos que cada cesión que se fixo a Cataluña, nun
proceso diferencial que foi moi
inxusto para a maioría das Comunidades Autónomas, lonxe
de servir para integrar a Cataluña no actual modelo de descentralización, ou para satisfacer
lexítimas demandas históricas,
serviu para xerar unha imaxe xa

Agora, cando temos que analizar non só a presente realidade do «procés», senón tamén as
súas causas remotas e as máis
previsibles consecuencias, empezamos a decatarnos de que
a deslealdade constitucional
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estatalizada de Cataluña, para
debilitar as estruturas do Estado, para implantar na sociedade unha imaxe diferenciada
de Cataluña, na que o seu país
emerxía como unha sociedade
moderna, rica e democrática,
fronte ao resto de España indolente, atrasada e aproveitada, e
construír o mantra de que todas as limitacións que puidera
ter Cataluña para poñerse á cabeza de Occidente proviñan da
súa submisión a unha España
escasamente europea e pouco
desenvolvida.
Lonxe de estarmos ante reivindicacións próximas, coma
un modelo de financiamento
ou unha revisión do listado de
competencias transferibles,
e lonxe de recoñecer o status
económico e social do autogoberno catalán en Europa, estamos falando dunha artificiosa
e falsa historia de vitimismo e
espolio no que se cimenta a rebelión secesionista de hoxe. E
por iso queda claro que todo
o tempo que tardou o Estado
en frear esta deriva, e todos os
pasos atrás que deu o Goberno
de Madrid para contentar unha
demanda insaciable dos líderes
institucionais do «procés» só
serviron para endiañar o pro90
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blema ata límites intolerables,
e para que hoxe teñamos unha
enorme inseguridade sobre as
posibilidades que nos quedan
para frear, reconducir e restaurar esta deriva independentista
que resulta incomprensible no
marco territorial, legal e institucional da Unión Europea.

4.- Que se pode facer
a curto prazo?
Metidos xa nesta deriva, e
cando os feitos consumados
xa embarraron o campo das
manobras ata facelo impracticable, parece evidente que, se
falamos a curto prazo, xa non
teñen cabida nin diálogos, nin
reformas, nin cesións, nin xaculatorias, nin medias tintas,
nin laissez fer laissez passer que
forman parte das posicións ambiguas que pululan entre os que
pensan que, tanto dunha banda
coma da outra, aínda quedan
negocios por facer e beneficios
dos que apropiarse. Calquera
posibilidade de diálogo quedou
pechado dende que a Generalitat escolleu, tras convocar o
primeiro referendo ilegal, a vía
dos feitos consumados e a substitución da legalidade que compoñían as bases estratéxicas e
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ideolóxicas dunha desconexión
a cara de can. E a miña idea é
que a reposición dun marco de
diálogo –que en todo caso non
permite adiviñar máis ca saídas
complexísimas e cheas de riscos
e contraindicacións– non queda
máis solución que repoñer a legalidade mediante exercicio de
autoridade do Estado, impedir
o soño dunha desconexión fácil, sen custos, sen esixencias
de responsabilidades e con destino ao Paraíso Terreal, e facer
que o esgotamento de ambas as
dúas partes, no máis xenuíno
estilo Richelieu, obriga ás dúas
institucións –Estado e Generalitat– a sentar á mesa, sen pretender unha igualdade de partes
que o Estado non debe nin pode
aceptar, sen aceptar a xeración
dun novo feito diferencial que
rache cos febles equilibrios autonómicos actualmente existentes, sen dar a máis mínima
sensación de que o encaixe de
Cataluña en España só se pode
conseguir a base de pagar caprichosas facturas, e buscando só
a vía das eivas obxectivas, meticulosamente establecidas, que
puidese haber –por máis difícil
que sexa velas– no modelo autonómico catalán. E a cambio

deste diálogo haberá que pedir,
obviamente, lealdade institucional e constitucional, imparcialidade institucional e estratéxica
da Generalitat, e poñerlle fin á
construción de mitos orientados a unha confrontación permanente e irresoluble que está
baseada na manipulación e na
nostalxia da historia que puido
ser e non foi, e da aceptación
de que calquera balanza fiscal
que se queira utilizar ten que
aceptar dous presupostos tan
complexos como evidentes: que
os balances fiscais non poden
calcularse só sobre o binomio
impostos e transferencias e que
a riqueza evidente de Cataluña
mantén un crédito fiscal histórico fronte a unha España que
dende a década de 1830 empezou a desenvolverse de forma
absolutamente desequilibrada,
e que acabou primando o desenvolvemento de Cataluña e do
País Vasco con enormes abandonos e sacrificios de case todos
os demais.
Outra vía, que sería a de seguir cedendo e mirando para
onte, só serviría para armar a
seguinte rebelión.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Crónica da Cultura

O Pergamiño Vindel
Xoán Bernárdez Vilar

Quantas sabedes amar amigo
treides comigo a lo mar de Vigo
e bannarnos emos nas ondas!
Quantas sabedes d’amar amado
treides comigo a lo mar levado
e bannarnos emos nas ondas!
Martín Códax
(mediados século XIII)

No ano 1914 o bibliófilo e
anticuario Pedro Vindel Álvarez
(1865-1921), oriúndo da cativa
vila alcarreña de Olmeda de la
Cuesta, atopou na súa propia
tenda, en Madrid, na garda interior dunha obra de M. Tulio
Cicerón (106-43 a. C.), un pergamiño de dúas páxinas coas
Sete Cantigas de Amigo, do trobeiro Martín Códax, que, se ben
que xa coñecidas, aparecían nel
acompañadas polas súas notacións musicais. E se ben despois
se considerou que desaparecera,
a realidade é que Pedro Vindel
vendérallo, antes de 1921, data
da morte de ambos, ao diplomático e musicólogo Rafael Mitja92
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na y Gordón (1869-1921), que
naquel intre catalogaba as obras
de tal disciplina na Biblioteca de
Upsala, Suecia. Rafael Mitjana
atopara, xa en 1907, o chamado
Cancioneiro de Upsala, con 56
cancións de compositores españois dos séculos XV e XVI, publicado en 1558 en Venecia polo
editor Scotto.
Como consecuencia, o Pergamiño Vindel permaneceu inaccesible ao público, aínda que
a viúva de Mitjana continuara
a vivir en Upsala. Máis tarde,
os herdeiros da mesma vendéronllo ao bibliófilo Otto Haas,
sendo máis tarde cando se puxo
á venda en Londres, ocasión na
que, xa no ano 1977, o adquiriu
a J. Pierpont Morgan Library
& Museum, New York, onde se
conservou ata agora baixo a sinatura de MS. M979.
Importante tamén é que indiquemos que desta xoia da nosa
literatura medieval fixéronse nu-
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merosas reproducións, a primeira delas xa no ano 1915, polo
seu propio descubridor, e que
se realizarían outras de grande
valor iconográfico, entre elas as
do editor ourensán, establecido
en Barcelona, Manuel Moleiro,
e as da propia Morgan Library.
Os estudos sobre ela son numerosísimos, atopándose entre
eles o do tudense Xosé María
Álvarez Blázquez (ano 1958,
publicado en Vigo en 1962),
e o de Manuel Pedro Ferreira,
(Lisboa, 1986), este distribuído
acompañado por un disco que
contén as melodías de Martin
Códax interpretadas por Helena Afonso e José Peixoto. Polo
que sabemos, sen embargo, foi
a Coral Polifónica de Pontevedra, en 1928, daquela dirixida
por Antonio Blanco, a que fixo
a primeira gravación destas cantigas utilizando a musicación
salvada polo Pergamiño Vindel,
se ben que efectuou outra máis
tarde, en 1945.
Agora ben, o máis asombroso
da historia deste Pergamiño é o
feito de que, no seu estudo do
ano 1962, Xosé María Álvarez
Blázquez xa comentaba que o
manuscrito se atopaba en New
York, aínda que os datos que

sobre el se manexan fan pensar que o seu traslado á cidade
dos rañaceos produciuse quince
anos despois.
O dous de agosto de 1996,
nunha visita que daquela fixemos á biblioteca da Universidade de Upsala, en Suecia, fomos sabedores de que fora nela
onde se descubrira o Códice
coas Cantigas de Martin Códax.
Preguntada a administradora da
mesma sobre a cuestión, non
soubo dicirnos con seguridade
se se trataba do manuscrito vindeliano o alí descuberto, ou que
nada máis que en realidade este
permanecera naquela biblioteca por un tempo, coma parece
máis lóxico deducir de canto se
coñece.
Paralelamente a estes feitos,
entre 2014 e 2016 rodouse por
descendentes seus unha película sobre a vida de Pedro Vindel,
quen, aos dez anos, e sen saber
ler, abandonara o seu lugar para
marchar cuns ambulantes a Madrid, onde venderá libros e se
converterá nun dos máis destacados libreiros. O filme estreouse en xuño de 2016 no Olmeda
de la Cuesta natal do extinto.
Como remate resumamos
agora que, ao longo do último
Encrucillada 204, setembro-outubro 2017
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ano, produciuse unha grande
actividade entre os amantes da
nosa cultura á procura de traer
ao país o Pergamiño cos poemas
dun dos cantores, hai oitocentos anos, do Mar de Vigo. Aos
desvelos do psiquiatra Cipriano
Jiménez (Pontevedra, 1946),
e da profesora Camiño Noia
(Compostela, 1945), débese
que convenceran ao reitor da
Universidade de Vigo, o biólogo
Salustiano Mato (Compostela,
1960) para que conseguise que
a Morgan Library & Museum
cedese o Pergamiño. Este, pois,
vai permanecer exposto no Museo do Mar de Galicia, en Vigo,
dende outubro de 2017 a marzo
do 2018, coas máximas garantías de seguridade, nunha urna
climatizada e contextualizado
coa exposición con el doutras
obras dos museos galegos.

1.- As letras
17-5: Xinzo de Limia, a vila
onde Carlos Casares pasou os
primeiros anos da súa vida, conmemora o Día das Letras Galegas a el dedicado, coa presencia
da RAG e outras autoridades.
19-5: Noia réndelle unha
homenaxe conxunta aos seus
fillos María Mariño Carou
94
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(1907-1967) e Antón Avilés de
Taramancos (1935-1992), expresidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, poetas ambos aos que se lle dedicaran Días das Letras Galegas en
2007 e 2003, respectivamente.
25-5: Na Fundación Laxeiro
de Vigo realízase unha lectura
dramatizada de O retrato da Sibila, de Vanesa Sotelo, sobre a
obra da pintora surrealista Maruja Mallo (1902-1995).
13-6: Son presentados no auditorio do Pazo de San Roque,
en Compostela, os vocabularios
Galego-Italiano de Arquitectura, Pintura e Escultura.
17-6: O pleno da RAG elixe
a M.ª Victoria Moreno Márquez (Valencia de Alcántara,
Cáceres, 1939 - Pontevedra,
2005), como a cuarta muller á
que se lle dedique un Día das
Letras Galegas, neste caso o do
ano 2018. M.ª Victoria Moreno,
formada en Filoloxía Románica
na Universidade de Madrid e
máis tarde profesora de Ensino
Secundario en Lugo, Sanxenxo
e Pontevedra, foi autora e tradutora de numerosas obras, especialmente de literatura infantil
e xuvenil, na maioría das cales
utilizou o pseudónimo de Pe-
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regrina Pérez. No ano 1990 foi
incluída na Lista de Honor do
IBBY, a bienal que selecciona as
obras máis sobresalientes que
se publican nos países membros
da organización, co devezo de
acadar o entendemento internacional a través da literatura
infantil e xuvenil. A obra pola
que o mereceu titúlase Anagnórise, palabra grega que indica a
acción de recoñecer.
25-6: É presentada na Casa
Museo da Fundación de Estudos
Oterianos a obra Pereliñaxes, de
Carlos Baliñas Fernández (Cerdedo, 1930), filósofo, profesor e
Medalla Castelao no ano 2000.
Esta obra é unha homenaxe ao
XXXV Premio Trasalba 2017.
27-6: Dáse a coñecer na sala
Eiseman da Cidade da Cultura,
no Gaiás, a obra conmemorativa
Camilo José Cela, 1916-2016. O
Centenario dun Nobel.
14-7: AGADIC, a Axencia
Galega das Industrias Culturais da Consellería de Cultura,
anuncia que manterá a súa sede
na Coruña 20 anos máis.
15-7: Ten lugar a Festa da
Palabra da Insua dos Poetas, no
Carballiño, con homenaxe especial a Carlos Casares.

21-7: Aos seus 95 anos, a
poetisa Luz Pozo Garza é homenaxeada cun recital no salón de
actos da RAG, na Coruña.
10-8: Difúndese a nova da
publicación na Editorial Mondial, de New York, da versión
completa ao esperanto da novela de Xosé Neira Vilas (Gres,
1928-2015), Memorias dun
neno labrego, unha das obras
máis difundidas da nosa cultura. Autor desta versión foi o
filólogo vigués Suso Moinhos.
Nela recupéranse as ilustracións orixinais de Isaac Díaz
Pardo (Compostela, 1920 - A
Coruña, 2012), e inclúese un
prólogo do presidente da Asociación Universal do Esperanto, Mark Fettes. A publicación
cadra, precisamente, co ano
dedicado a Ludwik Zamenhof,
creador do esperanto, no 130
aniversario do seu falecemento.
A mediados do mes de setembro a Editorial Kalandraka,
de Pontevedra, publicou a novela máis emblemática sobre a
personaxe infantil, creada no
ano 1941 pola sueca Astridn
Lindgren (1907-2002), Pippi
Calzaslargas, nesta ocasión traducida á nosa fala por David Álvarez como Pippi Mediaslongas,
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coas ilustracións orixinais de
Ingrid Vang Nyman. Así pois,
Pippi, a extrovertida e contestataria rapaza dos nosos anos
mozos, que como os máis de 60
libros que escribiu a súa autora
defendeu os dereitos da infancia, as mulleres, a natureza e os
animais, está xa por completo
entre nós.
23-9: Nun acto celebrado no
IES Otero Pedrayo de Ourense,
é recibida na RAG a nova Académica Numeraria da mesma,
Chus Pato Díaz (Ourense,
1955).

2.- Antropoloxía
18-6: O arqueólogo Francisco
Herves (Gijón, 1961), que escava en Lugo dende o ano 1986,
confirma que o máis interesante de canto atopou nos últimos
cinco anos é un balneario, ao
que considera un dos máis relevantes xacementos da provincia.
Segundo os datos por el axuntados é anterior á propia cidade
e ofrece cousas tan interesantes como obras de captación da
auga do Miño, numerosas piscinas, unha sudatio, aras, restos
de edificios externos, tabernae e
outros moitos restos aínda sen
ser explorados.
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22 a 24 de xullo: Celébrase
no Porriño unha nova edición
de Porrigalia, a ficticia conmemoración dunha invasión da
vila polos galos. Xentes con disfraces de Astérix e Obélix, nenos a participar en Pekegalia e
Bebegalia, cuádrigas, combates,
concertos, etc.
27-7: Cúmprese o primeiro
centenario do Museo do Monte
Santa Trega, na Guarda, o primeiro museo arqueolóxico que
houbo en Galicia. Con máis de
40.000 pezas nos seus fondos, é
un dos nosos fondos históricoculturais máis destacados.
3-9: Celébrase unha visita
guiada ao mosteiro cisterciense de Santa María de Sobrado,
máis coñecido como Sobrado
dos Monxes, en pleno Camiño
de Santiago.
9-9: Ten lugar en Vigo a 119.ª
Convención Numismática de
Galicia, organizada por Jaime
Paz Molina, fillo do numismático de Lobios Jaime Paz Bernardo (1944-2005). Nela participaron 27 profesionais, que
expuxeron no Hotel Ciudad de
Vigo algunhas das moitas moedas cuñadas no país por 43 monarcas. A primeira, a da ceca de
Lugo, no ano 27 a. C., débese
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ao emperador Octavio César
Augusto, pouco antes de completar a ocupación da Gallaecia,
mentres que a última é de Isabel
II, en Xubia, en 1868, pasando
por outra de Tui, do ano 525, do
visigodo Recaredo. Hai tamén
unha curiosa peza británica, de
1702, na que se utilizou o ouro
da batalla de Rande.
28 a 30-9: Seminario sobre
Museos, Etnografía e Antropoloxía no Museo do Pobo Galego,
en Compostela.
16-8: Organizado pola Asociación da Orde da Vieira, tivo
lugar o X Encontro de Amigos
da Cultura Celta. Cultura Castrexa e Celtas Atlánticos. Os
actos celebráronse no Castro
San Cibrán de Las, en Ourense,
primeiro cunha visita guiada ao
mesmo, despois a mesa redonda sobre o tema e a entrega de
diversas distincións honoríficas.
Amenizou Marco Foxo, da sección de Gaitas da Deputación
de Ourense.
16 e 17 de setembro: Celébrase no barrio de Navia –a
nosa antiga deusa das augas–,
a VI Edición do Vicus Spacorum, festa que recrea costumes
e loitas entre galaicos e romanos, combates de gladiadores,

cetrería, xogos, unha voda colectiva oficiada por un druída,
queimada, xogo de harpastum –
un predecesor do rugby–, e ata
concertos de gaitas.

3.- Audiovisual
13-9: O Museo das Belas Artes da Coruña incorpora á súa
exposición permanente a obra
O discurso do pintor, deseñador
e editor Isaac Díaz Pardo (19202012).

4.- Banda Deseñada
Entre os días 7 e 13 de agosto
tivo lugar na Coruña a XX edición do certame Viñetas desde o
Atlántico, nesta ocasión dirixida polo debuxante Miguelanxo
Prado, con carácter pedagóxico.
A exposición contou coa presenza de 11 autores, numerosas exposicións e a necesaria atención
á banda deseñada galega. Destacou o espectáculo audiovisual
Black Dog. The dreams of Paul
Nash, unha auténtica lección de
música en vivo.

5.- Cine e Teatro
24 a 27 de maio: Celébrase
en Cans, O Porriño, o XIV FesEncrucillada 204, setembro-outubro 2017
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tival de Curtas, que, ademais de
render unha homenaxe aos emigrantes retornados, igualou a
súa máxima asistencia de espectadores –uns 13.000–, creando
ao mesmo tempo 110 postos de
traballo. Premios:
–Mellor imaxe real: AAVA, de
Andrea Zapata-Guirau.
–Mellor imaxe de animación:
Decorado, de Alberto Vázquez.
–Mellor interpretación masculina: Ricardo de Barreiro
e Xulio Abonjo, por EinsteinRosen.
–Mellor Realización: AAVA,
de Andrea Zapata-Guirau.
–Mellor guión: Einstein-Rosen, de Olga Osorio.
–Mellor Banda sonora: The
Magic Oven, de Manuel Riveiro
e Natalia Senra.
–Mención especial: Lago Sabroso, de Borja Santomé.
–Premio dos veciños: Volant,
de Raquel Pérez.
–Mellores Videoclips: Mi Re
La, de Xaime e Antón Miranda
e Restos de un naufragio de Fran
X. Rodríguez.
–Premio de Honra Pedigree:
Miguel de Lira.
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13-6: Os medios informativos dan a coñecer que o mozo
Raúl Ferreiro (Lugo, 1997),
que cumprirá anos no próximo
mes de Nadal, será daquela definitivamente contratado como
bailarín do prestixioso ballet
Mariinsky de San Peterburgo,
en Rusia.
30-6 a 8-7: Celébrase a Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas.
23-7: Las vacas de Wisconsin,
unha curta da directora viguesa
Sara Traba, obtén o Premio desta categoría no XXIII Festival
Ibérico de Badaxoz, conseguindo tamén o Premio á Mellor
Dirección. A cinta, que relata a
historia dunha muller de aldea
que procura música para que a
súa vaca dea máis leite, xa fora
pasada nos festivais Primavera
de Cine, en Vigo, e Cans, no
Porriño.
17-9: Dhogs, longametraxe de
suspense e ficción rodada en galego, vence no Festival de Cine
de Split (Croacia). O autor da
mesma é un mozo formado nas
Universidades de Vigo e A Coruña, que utiliza o pseudónimo de
Andrés Goteira. Andrés Goteira, nado en Meira, o Concello
no que tamén o fai o río Miño,
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xa rodara varias curtametraxes.
Dhogs, presentada por Gaitafilsmes e Pixel Films, pasara antes
tanto polo Festival de Cine Independente de Bos Aires como
polo de Cans (O Porriño). A
próxima aventura do mesmo vai
ser a de se converter na primeira
película en galego que participe
no Festival de Cine Fantástico
de Sitges (Cataluña).

6.- Congresos. Comunicacións
9-6: Celébrase o Día Internacional dos Arquivos, no que
participan tamén os de Galicia.
9-6: Como homenaxe a Fermín Penzol Lavandera, descóbrese un busto seu na Facultade
de Dereito de USC.
15-9: Organizado pola RAG
e o Instituto de Estudos Bercianos, ten lugar en Ponferrada, Vilafranca e Cacabelos, o
Simposio do Bicentenario do
militar e poeta Antonio Fernández Morales, o Cantor do Bierzo (Astorga, 1817 - Cacabelos,
1816),
14-9: Celébrase na Fundación Barrié, na Coruña, o simposio sobre economía galega O
noso pobo. De hoxe noutros corenta anos.

15-9: Cun acto literario musical, recibiuse en Celanova,
Ourense, a visita institucional
da presidenta da Asemblea da
Rexión Lexislativa Autónoma
das Ilhas Açores.
30-9: Celébrase no Museo
de Pontevedra a II Xornada
da Onomástica galega, na que
se trataron as normativas para
conseguir a restitución da onomástica persoal deturpada, así
como as estratexias a seguir.

7.- Decesos
22-7: Nesta data, á idade de
91 anos, abandonounos o sacerdote e investigador da nosa
toponimia, Nicandro Ares Vázquez (Santa Eulalia de Bóveda, 1926 - Lugo 2017). Dende
1955 e ata a súa xubilación foi
profesor no Seminario de Lugo,
ademais de académico correspondente da RAG. Os seus estudos abranguen 35 concellos
da súa provincia e son esenciais
para a onomástica. Nicandro
Ares foi soterrado na súa parroquia de nacemento.
27-8: Aos 84 anos de idade
faleceu na súa casa de A Guarda o pintor e escultor Pedro Solveira (Vigo, 1932). Empregado
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dende moi novo na fábrica La
Metalúrgica, fixera despois una
frutífera escapada a París, onde
trabou relación cos grandes daquel tempo, entre eles Le Corbusier, o que máis lle impactou.
Volto a Vigo, a súa obra chegou
despois a todo o mundo. En
1996 Caixavigo fixo unha exposición antolóxica das súas obras.
Foi enterrado o día 29 na súa
cidade natal nun multitudinario
acto ao que concorreron xentes
e autoridades. Na despedida
poética e musical o seu fillo
Ricardo recitou poemas de Miguel Hernández acompañado ao
acordeón polo bielorruso Vadim
Yuknevich, na actualidade residente en Galicia e amigo persoal do extinto.
31-8: Falece en Vigo a profesora de inglés Alicia Jones
Jones. Chegada á cidade dende
o seu Gales natal, con apenas
vinte anos de idade e un contrato temporal, casaría en Vigo,
onde residiu xa ata o día do seu
pasamento. O feito, recollido
nos medios informativos, daría
a volta ao mundo, porque na
necrolóxica de despedida, Alicia Jones pedía que a lembrasen
con ledicia tomando «la vino y
el tortilla», segundo o seu peculiar xeito de se expresar, cousa
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que tanto a súa filla Julie Fernández Jones e as súas amizades
e alumnos cumpriron fielmente.
9-9: Desprazada a terras asturianas coa intención de presenciar a derradeira actuación
do ciclista Alberto Contador
(Madrid, 1982), falece no Hospital Central de Asturias, María
Ferreira González, de 29 anos
de idade, profesora de infantil
no colexio Santo Tomás de O
Porriño. María Ferreira, triatleta, profesora tamén de aeróbic,
practicante de varios deportes,
comprometida en numerosas
causas sociais e con másters en
investigación en actividade física e numerosos trofeos deportivos, así como monitora de natación en Ponteareas. Sufrira un
gravísimo accidente de bicicleta
no Alto de l’Angliru, nas inmediacións de Cueña les Cabres,
a uns 1.570 metros de altitude,
o lugar onde pensaba saudar ao
veterano ciclista. A consecuencia do accidente tivo que de ser
conducida en helicóptero ao
hospital ovetense, onde xa non
se puido facer nada por ela. Foi
inhumada días despois no Porriño no medio do sentir xeral.
12-9: Falece en Vigo a poetisa, escritora, dramaturga e
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membro da Real Academia Galega, Xoana Torres Fernández
(Compostela, 22-11-1931).
Alumna na súa xuventude, en
Ferrol, do profesor Ricardo
Carvalho Calero (Ferrol, 1910
- Compostela, 1990), foi en tal
cidade onde trabou coñecemento co mundo da radio. Xoana
Torres, que pasou algún tempo
en Oriente Medio, onde escribiu unha das súas principais
obras. Deixounos cinco poemarios, dúas obras de teatro,
unha novela, dous relatos de literatura infantil, un ensaio, tres
publicacións colectivas e catro
traducións. Na década dos sesenta dirixiu en La voz de Vigo
a emisión do programa Raíz e
Tempo, o primeiro que despois
da Guerra Civil se fixo en galego. Os seus principais premios
foron o Castelao (1966), o Pedrón de Ouro (1972), o da Crítica (1980), o da Crítica española
(1981) e o da Xunta de Galicia á
Creación Feminina (1992). Por
expreso desexo da súa filla, Andrea Ellacuría Torres, e demais
familiares, non se celebraron
actos fúnebres, se ben pouco
antes da incineración dos seus
restos improvisouse unha espontánea e sentida Ágora literaria en honor da extinta, na que

o presidente da RAG foi convidando ás académicas presentes
a pronunciar unhas palabras:
Laura Gandeiro, Fina Casalderrey, Marilar Aleixandre e Chus
Pato déronlle así o adeus a Xoana Torres, acompañados tamén
polo anterior presidente Xesús
Alonso Montero e o editor Xan
Carballa, que aproveitou a ocasión para presentar a obra póstuma de Xoana, en loor da súa
avoa materna, Elexía a Lola.

8.- Novas en xeral
Partindo do «imprescindible»
Cabo Cañaveral o 15 de outubro de 1997, a sonda CassiniHuygens, unha misión espacial
non tripulada cofinanciada pola
NASA americana, a ESA europea, e a ASI italiana, culminou
a súa fantástica viaxe astral de
vinte anos o pasado 15 de setembro, desintegrándose na
atmosfera de Saturno a unha
velocidade de 113.000 km/h.
Mais antes, Cassini-Huygens
revelounos numerosos enigmas
do mesmo. Porque non só descubriu dous novos satélites do
planeta, senón que comprobou
a estrutura tridimensional dos
seus aneis, deunos a coñecer
a cartografía do mesmo, a exisEncrucillada 204, setembro-outubro 2017
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tencia dun océano con indicios
de actividade hidrotermal no
seu satélite Enceladus e de mares de metano líquido en Titán,
así como a composición da superficie dos satélites.
16-6: Dáse a coñecer a Edición dixital do Boletín Novas
Penzol núm. 16, que recolle
os documentos e publicacións
de Fermín Penzol Lavandera
(Sahagún de Campos, 1901 Compostela, 1981). O Boletín
foi recollido polo persoal da
Fundación Penzol coa colaboración do seu padroeiro Silvestre
Gómez Xurxo.
18-6: Romaría dos amigos no
Mosteiro de Oseira, con acompañamento da Coral de Ruada.
23-6: Celébrase un Festival
Folk na illa de San Simón, en
Redondela. Na mesma data a
Coral de Ruada ofrece o Concerto dos Amigos no Teatro Principal de Ourense.
28-6: O editor e xornalista
Sabino Torres Ferrer (19242016), é declarado a título póstumo Fillo Predilecto de Pontevedra. Creador a finais dos anos
40 do pasado século da primeira
colección de poesía en galego
da posguerra, Sabino Torres foi
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académico correspondente na
RAG dende 1952.
25-7: Cerimonia relixiosa en
lembranza de Rosalía de Castro
e ofrenda floral no Panteón de
Galegos Ilustres en San Domingos de Bonaval, Compostela.

9.- Premios
26-5: O poeta e profesor de
arte Xosé Luís Mosquera Camba (Guísamo, Bergondo, 1961),
recibe o XX premio de poesía
Concello de Carral pola súa
obra Devalar sen pel. O premiado ten publicado tamén obras
sobre arte.
3-6: Nas illas de San Simón,
que hai oitocentos anos cantou o trobeiro Meendinho, e tal
como empeza a ser xa tradicional, emitiuse o ditame dos Premios Xerais 2017 de literatura.
Nas súas diferentes categorías
recaeron nos seguintes participantes: A XXXIV Edición do Premio de Novela foi para Santiago
Lopo (Vigo, 1974), profesor de
francés na Escola de Idiomas de
Pontevedra, pola súa obra A arte
de trobar, na que reivindica o papel das trobadoras nas culturas
europea e galega. O XXXII Premio Merlín de Literatura Infan-
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til foi para María Canosa (Cee,
1978), enxeñeira de Camiños,
Canais e Portos, por Muriel. Por
último, o Premio Jules Verne
de Literatura Xuvenil, foi para
Manuel Lourenzo González (Vilaboa, 1955), polo seu traballo
Ceiba de luz, unha sorprendente historia que se desenvolve na
Amazonía peruana e que recolle
a evolución psicolóxica dos seus
18 personaxes.
Na mesma data, aniversario
tamén do nacemento de Ramón
Cabanillas Enríquez (18761959), foille entregado a Xosé
Ramón Pena (Betanzos, 1956),
profesor en varias universidades, así como escritor, un busto
do Poeta de Cambados esculpido por Eduardo Baamonde en
recoñecemento do seu labor literario como investigador.
7-6: Resólvense en Ourense os Premios Otero Pedrayo
de Escultura, que recaeron en
Acisclo Manzano (Ourense,
1940) e Manuel Buciños (Carballedo, Lugo, 1938).
Por iniciativa da Asociación
de Escritores en Lingua Galega,
na súa XXIII edición, foi homenaxeada nesta data en Lugo, a
súa vila natal, a escritora e filóloga da USC Pilar García Negro

(Lugo, 1953). O acto consistiu
na colocación dun monólito na
súa honra e a colocación dun
magnolio na Praza de Ferrol da
mesma cidade, o lugar onde Pilar xogaba cando era nena.
15-6: Son entregados en
Compostela as Medallas Castelao do presente ano, que recaeron no investigador histórico Justo Beramendi González
(Madrid, 1941), no presentador
Xosé Ramón Gayoso (A Coruña, 1956), na gaiteira Cristina
Pato (Ourense, 1980), no Instituto Oceanográfico de Vigo,
que cumpre estes días o seu
primeiro centenario de existencia, na actualidade dirixido
por M.ª Victoria Besada e no
Grupo Nove, un colectivo de
cociñeiros galegos fundado no
ano 2003.
19-6: Resólvense en Pontevedra os premios Julio Camba
e Fernández del Riego que recaeron nos xornalistas lugueses
Miguel Anxo Murado e María
Varela por El cedazo de los días
e Cóxegas e tartas, respectivamente.
29-6:
tomaior
Premios
defensa

No Castelo de Souforon entregados os
Peña Novo 2017 pola
do galego que, nesta
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ocasión, recaeron na Asociación
Cultural e Pedagóxica Ponte nas
Ondas, na Maxistrada do Xulgado de Instrución número 2 de
Lugo, Sandra Piñeiro, e no neurofisiólogo da Universidade da
Coruña Xurxo Mariño Alonso.
Na mesma data, 50 aniversario do pasamento de Plácido
Castro, obtivo a viguesa Isabel
Castro a XXVI edición do Premio de Tradución Plácido Castro. Isabel Castro, tradutora xa
experimentada, conseguiu o
premio polo seu traballo sobre
a obra Fosca do italiano Iginio
Ugo Tarchetti. A distinción foille entregada o 30 de setembro,
Día Internacional da Tradución,
en Vilagarcía da Arousa.
30-6: O arqueólogo Eduardo Méndez Quintas (Nigrán,
1982), Doutor en Evolución
Humana, ofreceu unha importante conferencia no Instituto de Estudos Miñoráns, en
Gondomar, sobre «Pasado e
presente no coñecemento das
primeiras ocupacións humanas
de Galicia». E aproveitamos
a ocasión para facervos saber
que o Concello de Gondomar,
con apenas 14.000 habitantes,
protagonizou este verán un admirable esforzo cultural, orga104
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nizando non só con 13 xeiras,
por montes, mar, talasominia, e
visitas culturais e etnográficas
guiadas por toda a comarca, senón que presentou tamén contos e xogos populares saharauís,
vertidos á nosa fala, así como a
obra do emigrante senegalés
Cheik Fayé, na actualidade xa
galegofalante.
15-7: O II Premio de Relatos
Curtos O Cabaleiro das Cunchas, da Vila de Bouzas, recae
en Helena Gallego Abad pola
súa obra A Promesa, baixo o
pseudónimo Lopo de Bouzas.
19-7: O xardineiro dos Ingleses, do avogado Marcos Sánchez
Calveiro (Vilagarcía, 1968), foi
o gañador do Premio García Barros do Concello da Estrada. O
traballo relata a vida da Vilagarcía onde naceu o autor, dende o
século XIX ata o ano 1936. Sánchez Calveiro publicou xa varias
novelas xuvenís e no ano 2015
obtivera o Premio de Narrativa
Breve Repsol, con Fontán.
25-7: A deseñadora e artista Sara Coleman (A Coruña,
1980), é declarada gañadora
do premio ARTS FAD pola súa
obra Pulsión. Esta será exhibida
ata o 29 de outono no edificio
de Deseño Hub de Barcelona.
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30-7: A banda Tremiñado de
Ponteareas gaña en Compostela
a Liga de Gaitas na súa XXVI
edición. A vitoria no segundo
grao correspondeulle á Escola
de Gaitas provincial de Pontevedra, mentres que a do terceiro recaeu en San Xoán de Paramos, Tui.
17-9: O licenciado en Filoloxía galego-portuguesa e cofundador da editorial Letras de
Cal, Rafa Villar (Cee, 1968),
gaña co seu poemario Erosións
o X Premio de Poesía Victoriano
Taibo, convocado polo Instituto
de Estudos Miñoráns e o Concello de Gondomar. Rafa Villar
obtivera xa o Premio Fermín
Bouza Brey en 1992, o Curuxa, de humor, o Cómaros Verdes de Vilagarcía, e o Cidade de
Ourense en poesía. A entrega
deste novo premio será feita en
Gondomar o próximo 18 de novembro.

10.- Varia
26-6 a 29-7: Celébrase en
Moaña o Festival Intercéltico
do Morrazo. Nas mesmas datas
celébrase tamén a XI edición
do Nigránjazz. Entre o 28-6 e o
30-7 o Festival da Ribeira Sacra.
29-6: Nun acto efectuado en
Vigo, ingresa na RAG de Xurisprudencia Julio César Picatoste
Bobillo, maxistrado da Audiencia Provincial e profesor asimilado á Universidade olívica. O
novo académico, autor xa de numerosos estudos xurídicos e decidido seguidor de Franz Kafka
(1883-1924), elaborou un realista discurso no que se queixou
da extrema gravidade á que nos
conduce a crecente burocratización da xustiza, do desacerto das
últimas reformas nela efectuadas, e do nulo coñecemento da
lei entre os cidadáns.
Xoán Bernárdez Vilar
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Co Deus que nos urxe
cara á non violencia
Resulta inevitable empezar
esta crónica facendo referencia
á acción terrorista que o pasado 17 de agosto causou a morte de 16 persoas en Barcelona
e deixou feridas a máis de cen;
a consecuencia destes actos
tamén foron abatidos seis terroristas. Como adoita facerse,
houbo unanimidade na condena do acto, organizáronse sentidas e preciosas aras populares
no espazo das Ramblas para
facer memoria das vítimas, e
o 19 de agosto organizouse en
Barcelona unha manifestación
multitudinaria contra o terrorismo, á que asistiron o mesmo
Rei e o Presidente do Goberno,
que, ben vistos por uns, foron
apupados por outros por manteren negocios de Estado interesados con países que apoian
o terrorismo. Tamén o domingo 20 se celebrou na basílica
da Sagrada Familia unha misa
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pola paz e a concordia, aberta
a quen quixese acudir; asistiron
os reis, o Presidente do Goberno, o Presidente da Generalitat
e a alcaldesa de Barcelona. Así
mesmo o xoves 24 celebrouse
no Museo Marítimo de Barcelona un acto interrelixioso ao
que asistiron crentes, entre eles
o cardeal Omella, e non crentes, no que representantes das
catro relixións máis representativas leron fragmentos dos seus
libros sagrados. A representación católica leu Corintios 13.
Todo o sucedido ten gravísimas consecuencias. En primeiro lugar, loxicamente, para as
16 vítimas que pasaron do gozo
de vivir á amargura da morte
por obra e desgraza de mentalidades ennegrecidas por sabe
que Deus, por sabe Deus que.
Consecuencias tamén para as
persoas feridas, algunhas das
cales moi graves, que vivirán o
resto dos seus anos cunha aceda
experiencia que deixa feridos os
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seus corpos, as súas mentes, os
seus corazóns. Consecuencias
igualmente para o conxunto da
poboación, que reacciona de
primeiras co berro encoraxado de «No tinc por» (non teño
medo), afirmándose na súa vontade de vivir libremente en paz,
pero que case inevitablemente
verá protexida a súa cidade, as
súas ideas e o seu corazón con
instrumental de diferente tipo
que impedirá vivir, pasear, pensar, compartir, relacionarse con
inocencia, con espontaneidade. É ben peado escapar destes
danos colaterais, que minan a
estabilidade emocional, vital do
conxunto da poboación.
E, polo tanto, todo isto leva
consigo a tentación de desenvolver un tipo de actitudes belixerantes contra todos os musulmáns, contra todo inmigrante
case, converténdoos en causantes de todas as nosas desgrazas,
chegando a ofrecer datos totalmente inverosímiles, como que
o 70 % dos gastos en sanidade
se investían na atención a persoas de orixe musulmá ou inmigrante. Deixarnos envolver e
levar por estes sentimentos primarios sería unha enorme derrota, a peor das derrotas ante
o terrorismo.

Isto non quita, ao revés, que
debamos pararnos a pensar
como articular a nosa convivencia democrática, libre, con
persoas doutra procedencia
cultural, confesional, con especial insistencia no mundo
musulmán. A relación destas
dúas civilizacións, a musulmá e
a nosa occidental –en boa medida aínda adxectivada cristiá,
aínda que moita xente renegue
deste cualificativo–, é un grande reto que temos por diante,
un verdadeiro signo dos tempos,
con toda a forza teolóxica que
tal expresión poida ter para as
persoas crentes. Algo con enormes dificultades polas longas e
fondas implicacións políticas,
comerciais, estratéxicas de todo
tipo que leva consigo, pero tamén algo con inimaxinables
consecuencias positivas para
moitos países do mundo que
están en vilo pola mala xestión
compartida desta realidade.
É hora de pararse e pensar.
É hora dun verdadeiro diálogo
de civilizacións, que non ten por
que ser inxenuo. É hora dunha
verdadeira educación para a
cidadanía. É hora de dotar os
plans de educación dun sólido
humanismo que nos forneza de
recursos para a convivencia en
Encrucillada 204, setembro-outubro 2017
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horas boas e malas. É hora de
escapar de solucións simples,
como esa que fala de botalos
todos para fóra, porque na «xilaba» de calquera musulmán
pode agacharse unha carga de
explosivos; ou desoutra que
afirma que haberá que prohibir as procesións de Semana
Santa porque molestan aos
musulmáns. Unha vez máis as
persoas crentes temos aquí un
papel moi especial que xogar. O
Papa Francisco invitounos con
claridade a entrar por unha vía
cristiá para axudar a resolver o
asunto: a misericordia, o amor,
a xustiza nas relacións é o principal camiño para desenmascarar e superar a violencia.

2.- Dádelle ao César o
que é do César…
É case triste recoñecelo, pero
o tremendo impacto dos asasinatos terroristas das Ramblas
quedou deseguida silenciado
polo rebumbio creado ao redor
do si ou do non do referendo
catalán, e polas actuacións que
desde a Generalitat e desde o
Goberno estatal se estiveron
levando a cabo, das que todo o
mundo é sabedor. Cando esta
crónica chegue ás mans do lec108
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tor ou lectora, estará resolto o
feito puntual do referendo, pero
supoñemos –oxalá non– que a
situación estará aínda máis encerellada, porque, tal como se
presentou a batalla, calquera
vitoria será pírrica.
E que cabe pensar e facer
como persoa ou comunidade
cristiá ante todo isto? O bispado español, pola boca dalgunha
das súas figuras do momento,
optara hai anos por afirmar que
a unidade de España era un ben
moral polo que, como tal ben,
a comunidade católica debería
loitar. Os bispos cataláns, en
comunicado feito público xa o
11 de maio pasado, defenderon
«a lexitimidade moral de todas
as opcións que se baseen no respecto da dignidade inalienable
das persoas e dos pobos, e que
busquen con paciencia a paz e
a xustiza»; e tamén afirmaban
cunha linguaxe típica da cautela
clerical: «Cremos humildemente que cómpre que sexan escoitadas as lexítimas aspiracións do
pobo catalán, para que sexa estimada e valorada a súa singularidade nacional, especialmente
a súa propia lingua e a súa cultura». Posteriormente o cardeal
Omella veu repetindo as súas
chamadas á serenidade e ao
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diálogo e o atípico bispo de Solsona, Xavier Novell, cantou en
solitario o seu apego ao actual
proceso catalán. Ultimamente
cristiáns independentistas –descoñecemos o seu número– solicitábanlle á Igrexa que facilitase
locais onde poder levar a cabo a
votación do referendo. Recentemente aínda máis de 300 cregos
cataláns fixeron pública unha
carta de apoio ao referendo proposto, visto que outro acordado
non fora posible. Os abades de
Poblet, Octavi Vilá, e o de Monserrat Josep María Soler, ofrecen un comunicado na liña da
declaración episcopal tarraconense do pasado maio; e parece que tamén a permanente da
CEE vai dicir algo ao respecto.
E seguimos pensando que facer como persoa ou comunidade
cristiá ante todo isto. Ocórrenos
facerlle a tal pregunta ao mesmísimo Xesús de Nazaret, e, non
sei por que, todo nos dá que nos
respondería con algo semellante a aquilo de «Dádelle ao César o que é do César e a Deus
o que é de Deus» (Mt 22, 21b);
unha resposta que sabe algo a
evasiva, pero que no fondo nos
invita a que pensemos e nos impliquemos nas solucións. Teriamos que acomodar ao noso caso

a resposta de Xesús para dicir:
«Dádelle a Cataluña o que é de
Cataluña é ao Estado Español o
que é do Estado Español». É posible afirmar conxuntamente o
respecto máis exquisito pola singularidade de cada quen e a súa
vocación fonda de solidariedade
e comuñón cívica. É un difícil
equilibrio ao que non se chega
cos exabruptos aos que dunha
parte e doutra estamos asistindo.
Está todo isto ben regulado
xa pola actual Constitución?
Pois parece que non. Deberán,
pois, ambos gobernos sentar e
negociar. E igual todos debamos
tamén sentar e negociar, porque
no noso ánimo e no noso actuar
somos impertérritos defensores
do que nos gusta e queremos,
ata o punto de crear un clima
contaxioso a favor do enfrontamento e da obcecación. Todo
o que ula a respecto de dereitos e sentimentos, a liberdade,
a recoñecementos, a vontade
de unión, a camiñar xuntos, a
amplitude de espazos, a urnas
e votos, todo iso ole a cristián,
porque ole simplemente a humano. A xente cristiá quizais
poidamos e debamos ofertar un
plus de motivación, de enerxía,
de constancia, de transparencia, de respecto para vivir o que
Encrucillada 204, setembro-outubro 2017

109
465

Manuel Regal Ledo

entre todos vaiamos entendendo que debemos vivir. E xa está
ben de tanta reviravolta, resolvelo dunha vez, na dirección
que as partes queiran, que a
vida de tanta xentiña marxinal
que hai entre nós e polo mundo adiante está agardando polos
nosos esforzos.

3.- Palabras galegas,
que non en galego
Quen si considerou oportuno falar foron os seis bispos da
Provincia Eclesiástica Galega,
aínda que non fose sobre o terrorismo nin sobre a complexa
articulación do estado español.
Fixérono neste caso «Sobre algunos aspectos actuales de la
vida de comunión en nuestras
Iglesias particulares». O escrito
fíxose público o 11 de setembro
cando se abría no mosteiro de
Poio o encontro interdiocesano
de cregos de Galicia. Que saibamos, a súa carta ou comunicado
non foi publicado en galego; se
así for, estarían renunciando xa
a ese mínimo de respecto pola
nosa fala que esixiría publicalo,
senón soamente en galego, a
lingua propia de Galicia, cando
menos nos seus dous idiomas
oficiais. Eles saberán
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Os nosos bispos consideran
preocupante o tema abordado
porque versa sobre as resistencias que se dan ou poden dar
por parte do clero e das comunidades parroquiais, e aínda de
certas autoridades civís, ante os
cambios de cregos que os bispados dispoñen. Todo apunta –eles
saberán tamén– a que detrás
dese escrito está o caso específico e tan cacarexado de Friol,
que por circunstancias moi especiais rompeu un clima xeral
de case absoluta normalidade
ao respecto. Quérese remendar a mala imaxe social que da
Igrexa quedou en determinados
medios, e adiantarse, se cadra, a
«levantamentos» similares?
O documento, correcto, faltaba máis, no uso da doutrina
común ao respecto, parécenos,
sen embargo, un escrito que
mira máis para atrás que para
adiante. Porque quizais detrás
de tanto balbordo algo zarapalleiro como o que se deu en
Friol pode ser que se estea evidenciando a necesidade e demanda de comunidades cristiás
adultas, maduras, responsables,
con crego ou sen crego ou con
crego en mínimos, na pequena
parcela que lles toque xestionar
cada día; comunidades que si
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deban ser escoitadas cando toque decidir sobre cousas que
lles afecten, como pode ser,
por exemplo, o nomeamento do
seu pastor. E esta carencia de
adultez responsable nas nosas
comunidades si que é un problema agudo da Igrexa galega e
da Igrexa en xeral. E este crecemento comunitario non ser
realiza en principio a forza de
afirmar dereitos e autoridades.

4.- Cousas que saben a futuro
Quizais a todo isto poidan
axudar cousas como o xa citado
encontro interdiocesano de cregos no mosteiro de Poio durante
os días 11-13 de setembro, que
este ano, por celebrar a súa XXV
edición, abriu e presidiu o cardeal Beniamino Stella, prefecto
da Congregación para o clero.
O seu lema era «Vivindo a comuñón». Sempre nos pareceu
que os encontros de Poio se
prestaban para ser un espazo
para a fraternidade sacerdotal,
para tomar conciencia da singularidade cultural, e polo tanto tamén pastoral, das dioceses
galegas na súa individualidade e
no seu conxunto, e para alentarse nos camiños urxentes que
cómpre emprender para seguir

achegando, como comunidades
cristiás en Igrexa, algo substancial á sociedade galega, do que,
como as demais, tanto precisa.
Ante unha Igrexa en debilidade, como o é en boa medida a
Igrexa galega, cómpre moita humildade e non pouca audacia. E
algo diso foi o que transmitiu
no antedito encontro de Poio
o crego Xosé María Sánchez
de Lamadrid, párroco do pobo
madrileño de Santo Domingo de Algete, que compartiu o
traballo realizado na súa parroquia durante estes últimos anos
para pasar dunha parroquia de
mantemento a unha parroquia
misioneira, na que boa parte da
comunidade se converte en persoas cristiás gozosas de selo e de
compartir o que viven. Centos
de persoas laicas sosteñen día a
día esta transformación. O imposible pasa a ser realidade cando se rompen inercias e a comunidade ousa estrear soños novos
fiada en quen sabe de soños e
das maneiras de os ir realizando.
Neste camiño de novidade
cómpre apuntar tamén a iniciativa da diocese de Santiago, que
está botando a andar por toda
a diocese un plan de formación
de Axentes de Pastoral para perEncrucillada 204, setembro-outubro 2017
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soas basicamente laicas. Que
haxa formación é estupendo,
e estupendo é tamén que haxa
xente laica disposta a embarcarse nela; soamente así podemos
esperar que as nosas comunidades se fornezan de ministerios
diversos, que a desclericalicen e
que a fagan capaz de alegrarse
coa mesma vivencia comunitaria e de responder con adultez
aos retos actuais que a nosa sociedade lle presenta.
En Ourense estase tamén
botando a andar neste mesmo
outono un proceso sinodal, que
oxalá valla, como así o pretenden, para avivecer as comunidades cristiás na diocese. Estaremos ao tanto dos seus progresos.
E en Mondoñedo, despois dun
ano longo de estadía na diocese
do novo bispo Luís Anxo, bótase
a andar tamén un novo proxecto
de pastoral diocesana ao redor
de dúas grandes áreas: Vigairía
de Evanxelización e Vigairía de
misión Misericordiosa e Samaritana. Precisamente quen isto
escribe –dígoo sen buscar chufa
persoal ningunha– foi nomeado
polo seu bispo Delegado de Pastoral Rural; cousa rechamante
por dúas razóns: primeiramente
polo feito de ter creado unha
Delegación de Pastoral Rural,
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468

Encrucillada 204, setembro-outubro 2017

pois coido non equivocarme
afirmando que en ningunha diocese galega, sendo como Galicia era e aínda é en boa medida
rural, existiu nunca unha delegación específica para o rural; e
despois tamén polo que supón
nomear como responsable de tal
delegación a un crego casado,
coas dispensas oportunas, claro, cousa que noutros lugares
vén sendo máis ou menos normal, pero que entre nós non se
dá, que saibamos, agás nalgún
caso na diocese de Lugo cando
a presidía o bispo franciscano
frei Xosé. A ver, logo, se non decepcionamos a confianza dada.
E cousa con sabor a futuro
puido ser o Congreso de teoloxía
Xoán XXIII celebrado en Madrid
os días 7-10 de setembro, cando
por aquí algúns andabamos en
Romaxe polo parque de Beade
en Vigo; Congreso dedicado a
reflexionar sobre «Mulleres e
relixión. Da discriminación á
igualdade de xénero». O seu
comunicado final concluía con
este enunciado motivador: «A
lección que aprendemos neste
Congreso é que entre feminismo e relixión non hai contradición e que se pode ser crente
e feminista. Ese é o desafío ao
que temos que responder».
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Con lembranzas do pasado,
pero con gustos de futuro podemos considerar a recuperación dos Coloquios Europeos
de parroquias, que, despois de
50 anos de silencio, volveron
na súa 29 edición en Barcelona
os días 9-14 de xullo pasado, co
lema «Cristiáns en Europa: un
pobo cunha misión». E tamén
con sabor a futuro –saíndo xa de
congresos e historias similares
para andar pola rúa– está sendo a movida santiaguesa a prol
da acollida de refuxiados que
o Goberno español prometeu
cativamente e nin así está cumprindo. Hai moita xente crente
empeñada niso.
E, ceando tamén no tempo,
cómpre non esquecer o Simposio Internacional de Traballadores Cristiáns, homes e mulleres,
que se celebrou en Ávila entre o
15 e o 21 de xullo, onde algúns
bispos e algúns responsables da
HOAC compartiron problemas,
ilusións e traballo con representantes sindicais dos cinco continentes na busca dun traballo
decente para todo o mundo laboral. Foi ben fermoso palpar
un reencontro físico e de expectativas despois dun distanciamento que nunca se debera
ter dado.

5.- Co Papa dos croques
O Papa Francisco vén de
realizar unha laboriosa viaxe a
Colombia entre os días 6-11 de
setembro, da que, xuntamente
cun croque accidental, trouxo
sentidas lembranzas de multitudes ferventes e de persoas
individuais senlleiras na súa
sinxeleza e no seu compromiso
cristián. A finalidade desta viaxe
estaba fundamentalmente marcada pola vontade de apoiar o
proceso de paz que se está desenvolvendo neste país suramericano. Desde a súa chegada a
Colombia o 6 de setembro, estivo en Bogotá o 7, viaxou o 8
a Villavicencio, cidade sinalada
pola violencia de militares, paramilitares e guerrilla en tempos de conflito; foi a Medellín o
9 e a Cartaxena o 10. As viaxes
estiveron cheas de encontros
diversos e de celebracións relixiosas, que sempre resultaron
nutridas e densas.
A mensaxe que o Papa quixo
deixar no ánimo do pobo colombiano foi a de que a paz non
se acada soamente mediante a
sinatura de acordos entre as
partes antes en litixio. Iso, sen
deixar de ser complexo, como
se viu no país, é relativamenEncrucillada 204, setembro-outubro 2017

113
469

Manuel Regal Ledo

te doado. O que resulta peado
é elaborar no interior de cada
persoa e do conxunto da sociedade unha cultura da paz,
que implica magnanimidade
de espírito por ambas as dúas
partes para saber respectar as
diferenzas ata convivir harmoniosamente con elas, perdoar,
acoller perdóns, esquecer, renunciar a que o pasado siga
sinalando teimudamente as rutas do presente, e dicir rotundamente non a calquera forma
de violencia. Algo nada doado
nunha sociedade tan marcada
por intereses e conflitividades
como é a colombiana. Neste
senso o encontro de oración
para a reconciliación nacional
en Villavicencio adquiriu un
significado moi especial.
Ocórresenos que non nos viría mal a nós acoller a mensaxe
do Papa en Colombia. Tamén no
noso país no momento da transición se firmaron acordos escritos, mesmo coa categoría de
Constitución, pero o paso dos
días vainos dicindo que segue
habendo moito resentimento,
moito poñer a culpa no lombo
do outro, moito deixarse levar
por vellos tics totalitarios, moita linguaxe alporizante, moito
ollarnos con ollos de contrario,
114
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en definitiva moito das dúas Españas que nos conxelan o corazón, contaxiándoo todo, espazos
civís e eclesiásticos. Coidamos
que neste campo da convivencia
a Igrexa está chamada a ofrecer
un necesario servizo de reconciliación. Pero, se cadra, tamén
na Igrexa somos deficitarios en
reconciliación, e ninguén dá o
que non ten nin vive.

6.- Dous prólogos relevantes
O primeiro deles foi o escrito polo Papa Francisco para o
impresionante libro de Daniel
Pittet, titulado «Le perdono,
padre», que narra en primeira
persoa os abusos sexuais reiterados sufridos polo autor na
súa infancia e adolescencia por
parte dun crego, e logo todo o
longo proceso de curación, a
súa denuncia dos feitos, a súa
contribución a que estas historias teñan punto final, o seu
reencontro co antigo violador
e a elaboración interior do seu
propio perdón. Prologou o libro
breve pero intensamente o Papa
Francisco, que nun momento
afirma: «Doulle as grazas a Daniel, porque testemuños coma o
seu fan caer o muro do silencio que afogaba os escándalos
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e os sufrimentos, e proxectan a
luz sobre unha terrible zona de
sombra na vida da Igrexa».
O outro prólogo foi o do
Papa emérito Benedicto XVI ao
libro do cardeal Robert Sarah,
Prefecto da Congregación para
o Culto divino e a disciplina
dos Sacramentos, titulado «La
fuerza del silencio». Un prólogo
controvertido porque é notoria a distancia existente entre
o Papa Francisco e o cardeal
Sarah polo empeño deste por
promover unha reforma da reforma litúrxica do Vaticano II,
sabendo que o Papa non está
para nada polo labor; e Benedicto XVI ofrece un apoio explícito á figura e funcións de Sarah. Controvertido tamén polas
circunstancias rocambolescas
que rodearon a súa aparición,
que indican que igual o mesmo
Benedicto XVI foi vítima de manobras interesadas. Publicouse o libro por primeira vez en
outubro de 2016 en francés e
inglés sen o tal prólogo; o Papa
emérito escribe o prólogo na semana de Pascua deste ano 2017
e aparece xa na edición alemá
do mes de maio, co anuncio de
que estará tamén nas próximas
edicións. A edición española da
editorial Palabra de 2017 non o

inclúe. Si se pode acceder a el
facilmente en internet.
O libro de Sarah, resultado
dunha entrevista do periodista
francés Nicolás Diat, tivo unha
rápida difusión en España. É un
libro veraz, pero excesivamente
reiterativo sobre o valor e a necesidade do silencio, paradigma
desde o que valora toda a espiritualidade persoal e toda a presenza eclesial. No seu capítulo
III, titulado «El silencio, el misterio y lo sagrado», entra de cheo
na cuestión litúrxica, avogando
por unha «reforma da reforma»,
manifestando claramente a súa
crítica a unha liturxia chea de
palabras e carente de silencio
ante o misterio, cousa que para
el se remediaría, por exemplo,
volvendo á misa de costas ao
pobo e orientada (é dicir, dita
cara ao oriente), co recitado en
voz baixa do Canon e, en xeral,
potenciando todo o que sexa entrar nun ámbito de misterio ao
que se accede pola adoración,
polo silencio, e moito menos
pola palabra, polas explicacións.
Este capítulo do libro pon
sobre o mantel, desde logo, un
tema importante, porque é certo –parécenos– que as nosas
liturxias son excesivas en palaEncrucillada 204, setembro-outubro 2017
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bra e pouco eficientes para nos
achegar a tentas ata o misterio
de Deus. Cremos con el que é
necesario revisar esta realidade;
pero non nos parece que para o
caso haxa que volver a formatos
de celebracións que xa en tempos pasados demostraron tamén
a súa ineficacia para introducirnos conscientemente na realidade sacramental. O problema
vai máis alá das mesmas celebracións.
O libro poderiámolo conectar
coa valoración que está collendo o silencio en experiencias espirituais dos nosos tempos, pero
non vai tanto por aí. Reflicte un
home namorado do pensamento
de Benedicto XVI que cita con
frecuencia, case nada ao Papa
Francisco, e tamén unha falta
de empatía, con deixes de amargura, cara á sociedade actual en
xeral e cara a bispos e clero que
andan por camiños que para el
son de activismo. Disque é un
candidato con peso para suceder ao Papa Francisco.
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Que Deus nos ampare a todos. Tamén ao antigo Prefecto
da Congregación para a Doutrina da Fe, o cardeal Gerhard
Müller, que, ao ser despedido
de tal cargo, sumouse máis
abertamente ao grupo dos cardeais disidentes, chegando a
declarar publicamente que para
ser bo Papa hai que ser bo teólogo, e que, non o sendo (daba
a entender que o Papa non o
era), tampouco o labor do Papa
o será. No seu canto quedou
o xesuíta español Luís Ladaira
Ferrer, ata agora secretario de
dita Congregación. Falaremos
na próxima crónica da Correctio
filialis ao Papa dos 40 académicos católicos, da que soubemos
cando esta crónica estaba xa
rematada.
Que nada nin ninguén teña
nin poder nin dereito a quitarnos a ledicia do corazón. Feliz
outono, feliz San Martiño cos
seus magostos e o seu bo viño!
Manuel Regal Ledo

El telar de la Palabra. Ecos bíblicos en la autobiografía teresiana

Recensión

El telar de la Palabra. Ecos bíblicos
en la autobiografía teresiana
Pilar Huerta Román, Editorial de Espiritualidad,
Burgos 2016, 3.ª ed., 237 pp.
Segundo confesa a súa autora, El telar de la palabra naceu
como froito da preparación de
dous centenarios: o cuarto da
beatificación de Teresa de Jesús
(1614) e o quinto do seu nacemento (1515). Agora, a oportuna reedición do libro recórdanos que a santa abulense é unha
desas persoas cuxa vixencia
transcende as conmemoracións
a data fixa, a cuxa cita, polo demais, non sempre é posible acudir con puntualidade.
É sabido que o Libro de la
vida constitúe unha porta privilexiada para acceder ao mundo
interior de Teresa: «mi alma»,
chamaba ela ao extenso e traballoso manuscrito da devandita obra. Escrito no ronsel das
Confesións de santo Agostiño e
anticipando, en certo xeito, aos
Ensaios de Montaigne, a súa importancia na configuración literaria da subxectividade persoal
–e na forxa da prosa literaria española– é innegable. E en canto
ao seu valor espiritual, dabondo

recoñecido por numerosas testemuñas, baste recordar o papel
que esta autobiografía desempeñou no itinerario interior e
na conversión da pensadora xermana Edith Stein (santa Teresa
Benedicta da Cruz). Evocando
o impacto que lle causara dita
lectura feita ao longo de toda
unha noite, ela escribiría anos
máis tarde: «Cando pechei o libro, díxenme: esta é a verdade».
Pilar Huerta Román –carmelita descalza, radicada no Carmelo de Toro (Zamora) desde
o ano 1982– achégase a este
clásico das nosas letras e da espiritualidade desde un punto de
vista peculiar. Ofrécenos unha
lectura en paralelo da Vida de
Teresa e da Escritura, escrutando con paixón case detectivesca
as conexións entre ambos textos.
Xa o título e o subtítulo mostran
ás claras a intención do libro. O
primeiro emprega a suxerinte
metáfora do texto como tecido.
Teresa, como nos vai mostrando
a autora páxina tras páxina, tece
Encrucillada 204, setembro-outubro 2017
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o seu texto a partir da Escritura. A Biblia é o código que lle
permite, dun lado, ler e reler a
súa propia vida interpretándoa á
luz da Palabra; e, doutro, reconfigurala contándoa por escrito.
Así, a santa bota continuamente man da inesgotable reserva
de recursos esclarecedores e
creativos que lle ofrece o Libro
Sagrado: estruturas, narracións,
personaxes, imaxes, etc.1 E, pola
súa banda, o subtítulo acouta
con precisión o alcance do volume: a imaxe do eco remítenos
á esixente auscultación á que se
somete o texto teresiano: atenta e amorosa escoita da voz de
Teresa, que –grazas a unha íntima familiaridade coa Escritura– permite á autora captar ata
os sons máis tenues, as máis sutís presenzas dese texto bíblico
subxacente.
Son varios os labores que a
autora leva a cabo para mos1 Northrop Frye mostrou de forma
convincente –particularmente en El gran
código (1982) e en Poderosas palabras
(1990)– como as imaxes e a narrativa bíblica forxaron unha estrutura imaginativa,
na cal desenvolveuse a literatura occidental
ata o século XVIII, e en gran medida ata
os nosos días. Se tal aserto é válido para as
letras profanas, canto máis non ha de selo
para a literatura relixiosa e espiritual dos
séculos áureos.
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trarnos o resultado desa atenta
escoita. Así, cando Teresa cita
parcialmente –ou simplemente
alude– a un pasaxe da Biblia,
Pilar Huerta cítao na súa integridade, permitíndonos así ver a
aplicación ou adaptación que a
santa fai del. En ocasións, prolonga o relato teresiano traendo
lugares bíblicos acordes coa situación ou o estado de ánimo
descrito2. Outras veces, en fin,
establece «una especie de diálogos íntimos» entre a Biblia e
Teresa, creando unha conversación entre ambos os dous textos.
As coincidencias sinaladas
son evidentes en moitos casos;
outras veces trátase de ecos
máis débiles, só captables por
un oído moi fino; nalgunha que
outra ocasión poden resultar
discutibles. Pero, todas elas no
seu conxunto móstrannos que
o destino enteiro de Teresa e o
seu despregue sucesivo (as súas
debilidades, as súas noites, os
seus desconcertos, as súas decisións, as súas grazas místicas, as súas fundacións) pódese
identificar co de numerosas fi2 Por exemplo, para describir a extrema
aflición que Teresa evoca en Vida XXV, 17,
a nosa autora bota man a xeito de explicitación amplificadora de varios versículos do
salmo 69 (pp.101-102).
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guras e vicisitudes bíblicas, que
van desde o Xénese ata o Apocalipse. Nun moi incompleto
reconto podemos evocar algunhas: o Abraham que abandona
o territorio familiar; os patriarcas que, bendicidos por Deus,
convértense en fonte de abundantes bendicións; os profetas
(Amos, Xeremías, Ezequiel…)
que reciben unha investidura
para a súa misión, unha tarefa
que de entrada parece exceder
as súas forzas; o Xob malinterpretado pola rudimentaria teoloxía dos seus benintencionados
amigos; o salmista, cos variados
tons da súa pregaria; a namorada esposa do Cantar; as sabias
reflexións baseadas na experiencia de Proverbios e Qohélet; en
fin, María de Nazaret, acollendo
a súa participación no plan de
Deus; o mesmo Xesús. convertido en signo de contradición; as
mulleres, primeiras testemuñas
da resurrección; os crentes das
primeiras comunidades de Feitos; Pedro, Paulo, Xan…
A autora móstrase consciente
das diferenzas de contexto social e cultural entre o mundo
recreado polo texto sagrado e
o representado na Vida. Pero,
á vez, sabe que «la lógica de la
Revelación» se mostra tamén

en «la lógica de Teresa», e que
o actuar de Deus é o mesmo no
universo bíblico e nos «tiempos
recios» vividos por ela, pois en
ambos casos trátase da mesma
historia da salvación, «una historia en la que el creyente descubre la huella de Dios a través
de todo lo que sucede» (p. 135)3.
Esa dobre conciencia anima
todo o libro de Pilar Huerta,
unha mestura –ben teresiana,
polo demais– de exquisito respecto e imaxinación empática.
A súa obra, froito da intuición e
do estudo, móvese entre a exposición académica e a proposta
espiritual e só é explicable por
un gran amor a Teresa («de cuya
herencia y estilo yo misma vivo»,
dirá a autora) e á Sagrada Escritura.
En suma, a obra –estruturada
en seis capítulos, coincidentes
no esencial coas partes que os
3 ¿Atreveriamonos a dicir, modificando a
incitante fórmula de F. Rosenzweig, que a
Biblia e Teresa din a mesma cousa? O pensador xudeu afirmaba, en efecto, que «La
Biblia y el corazón dicen la misma cosa. Por
esto (y solo por esto) la Biblia es ‘revelación’»
(Citado por Andrés Torres Queiruga, Repensar la revelación, Trotta, Madrid, 2008,
p. 182, onde pode atoparse o texto completo en alemán). Polo demais, é obvio que o
corazón de Teresa fora modelado –e de que
xeito– pola Biblia.
Encrucillada 204, setembro-outubro 2017
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estudosos adoitan considerar na
Vida– bríndanos unha excelente compañía para a relectura da
autobiografía da santa. Desde
esta nova perspectiva vemos o
camiño de Teresa á luz da innumerable nube de testemuñas da
fe á que se refire a Carta aos He-
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breos (Heb 12, 1) e, á vez, descubrímolo formando parte dela.
Oxalá estas páxinas, tecidas
amorosa e sabiamente por Alicerce Horta Román, sigan tendo
a boa acolleita que merecen.
Ramón Cao Martínez

Cobro das subscricións do 2017
As persoas que aínda non fixeron ingreso da subscrición de 2017 rogamos
non o demoren. Proximamente enviaremos cartas para solicitar datos que
faltan e os reembolsos de quen prefire este tipo de pagamento.

Como puideron comprobar, neste número adiantamos na web a publicación das nosas crónicas, nun intento de que non perdan actualidade
y cheguen a vostedes o máis pronto posible. As persoas das que temos
e-mail reciben avisos das novidades da nosa web. Se lles interesa recibir
estas informacións rexístrense na nosa web www.encrucillada.gal

Neste 2017 Encrucillada cumpre 40 anos…
Non pensen que imos deixar pasar a efeméride!!
Preparamos unha sorpresa para a celebración.
Estean atentos á nosa web e rexístrense nela
se queren seguir as novas.
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