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Guieiro
Elixida pola «Fundéu» coma palabra do ano 2017, aporofobia, é
un neoloxismo creado por Adela Cortina que significa medo, rexeitamento ou mesmo odio ao pobre.
A cuestión é fonda e merece análise e reflexión, porque nela
se concentran problemas estruturais de índole económica, política,
sociolóxica, laboral e tamén relixiosa.
Raúl González Fabre abre o número cun estudo no que se comenta, se explica e se aclara un documento relativamente recente
da Santa Sé que, porén, case non tivo repercusión pública ningunha.
Trátase do texto titulado: Oeconomicae et pecuniariae quaestiones,
presentado pola Congregación para la Doutrina da Fe e o Dicasterio
para o Servizo do Desenvolvemento Humano Integral en maio de
2018. A xuízo do autor temos nese documento: «un bo resumo das
conclusións fundamentais do pensamento católico respecto da economía contemporánea, sobre todo, nos seus aspectos financeiros.
A súa cuestión de fondo é que deberían cambiar concretamente as
finanzas globais para estar ao mellor servizo da persoa». No número
210 de Encrucillada Fernando Vidal xa o presentou en liñas xerais.
Agora aportamos estoutro estudo máis polo miúdo.
Afondando no tema, Montserrat Escribano Cárcel opta por unha
perspectiva máis filosófica, centrada na análise social do impacto da tecnoloxía e as redes de comunicación no ser humano, para
abordar a cuestión da inxustiza e das vítimas na liña teolóxica da
teoloxía política europea do pasado século, con acenos á cuestión
de xénero e ao que a autora chama «neuroteoloxía».
Carme Soto Varela achéganos á predicación de Xesús de Nazaret
verbo do Reino de Deus cun estudo que pon a mirada non só na
centralidade dos pobres e da súa acollida por parte de Xesús, senón
tamén nos factores ambientais da época que axudan a resaltar mellor a significación última de moitas das pasaxes neotestamentarias
coas que máis familiarizados estamos.
Tres achegas complementan estes tres estudos.
Santiago González Avión comenta e afonda no libro de Adela
Cortina titulado, precisamente, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un
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desafío para la sociedad democrática (2017). Non só explica en que
consiste este fenómeno, senón que indaga no seu proceso de construción e, sobre todo, nas formas máis axeitadas de combatelo.
Desde a HOAC-Galicia ofrécennos unha reflexión acerca do traballo nun contexto capitalista no que a falta de sensibilidade para a
precariedade e o desemprego ocultan a fonda deshumanización que
se pode agochar mesmo en situacións globais de bonanza económica. Hai aquí unha sincera chamada a recuperar en homilías e predicacións a rica, actual e inequívoca doutrina da Igrexa ao respecto.
Xosé Antón Miguélez envíanos a segunda entrega da súa particular «Escola de Pobres», na que o autor, segundo el mesmo di,
achega: «testemuños de vivencias con persoas que na súa pobreza
ou febleza me enriqueceron en humanidade e fe, pois coas súas
accións e palabras reveláronme algo da bondade e da grandeza de
Deus». Aporofilia en estado puro.
Na fiestra aberta publicamos o testamento espiritual do P. Christian de Chergé, prior do Mosteiro de Tibhrine (Alxeria), feito dous
anos antes do seu asasinato martirial.
Raquel Gómez Fuentes fixo unha breve crónica do acto de presentación, en Vigo, da monografía que publicou Encrucillada co
gallo dos seus corenta anos homenaxeando aos autores celebrados
no día das Letras Galegas.
Manolo Regal escribiu un poema dedicado a Alfonso Blanco Torrado para facer presente á nosa revista na xusta e merecida homenaxe coa que se celebrou a vida deste cura comprometido con
Galicia e coa súa vocación de relixiosa entrega e servizo.
Co Documento da Paz da Coordinadora de crentes galegos, a
Crónica da Igrexa de Manolo Regal, interesantes recensións e os
debuxos de Soedade Pite, pechamos un número que esperamos
sexa do voso agrado.
Pedro Castelao
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Estudo

Falando sobre as finanzas en católico:
significados dun documento vaticano
Raúl González Fabre1

1.- Como sería unha economía ao servizo da persoa? 1
Un dos puntos centrais da doutrina social católica é que a economía debe ser posta ao servizo das persoas. A primeira vista parece unha afirmación case banal, unha desas obviedades de pouco
atractivo que un espera dos predicadores de Igrexa cando entran
en terreos pouco familiares. Porén, para moitos eclesiásticos resulta máis fácil sinalar camiños sobre as relacións interpersoais
(afectivas, comunitarias, etc.), que están connosco desde sempre,
que cando se trata de estruturas sociais complexas, cambiantes e,
nas súas configuracións actuais, moi recentes.
O documento Oeconomicae et pecuniariae quaestiones (OPQ),
presentado pola Congregación para a Doutrina da Fe e o Dicasterio para o Servizo do Desenvolvemento Humano Integral en maio
de 2018, ofrece un bo resumo das conclusións fundamentais do
pensamento católico respecto á economía contemporánea, sobre
todo nos seus aspectos financeiros. A súa cuestión de fondo é que
deberían cambiar concretamente as finanzas globais para estar
mellor ao servizo da persoa.
Faino de maneira acumulativa, como adoitan ser os documentos
vaticanos, combinando proposicións antigas aínda vixentes, con
diagnósticos e aprendizaxes da última crise financeira. O apuntar
1 González Fabre, Raúl S. J. é enxeñeiro civil pola UCAB (Caracas), enxeñeiro industrial pola UNED (Madrid) e doutor en Filosofía pola U. Simón Bolívar (Caracas). Traballou
como profesor en Venezuela, Estados Unidos e España, e como oficial do Servizo Xesuíta
a Refuxiados en Venezuela, Zambia e Italia. Actualmente ensina Ética económica na U.
Pontificia Comillas.
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ao como, indicando os puntos cruciais que poden e deben cambiarse, aliña este documento con algunhas das pasaxes máis concretas das encíclicas sociais. Non constitúe só unha queixa sobre
os resultados indesexables da economía global, senón tamén inclúe explicacións sobre mecanismos clave que producen eses resultados, apuntando onde debe incidirse para corrixilos.

2.- A financiarización da economía
A parte da economía que pode poñerse directamente ao servizo das persoas é aquela que produce bens e servizos que a xente
utiliza, o que adoita chamarse a ‘economía real’. A economía real
a miúdo non está ao servizo de todas as persoas e de toda a persoa, como quería Paulo VI en Populorum Progressio (1967), pero
podería irse organizando para iso, de forma que todos teñan oportunidades dignas de participar na produción, un nivel decente de
consumo sen centrar a vida niso, e o conxunto deixe unha pegada
ecolóxica sustentable.
Xunto coa economía real, hai tamén a ‘economía financeira’.
Os bens e servizos prodúcense e/ou se compran a miúdo con créditos e investimentos que forman parte da economía financeira.
Nela comérciase con diñeiro, tempo e risco. Ademais dos créditos
e seguros ‘normais’ que todos coñecemos, inclúe transaccións de
bonos, accións, derivados financeiros e divisas, ás veces moi sofisticadas. Por así dicilo, a economía real é o corpo do barco e a
economía financeira as súas velas despregadas. Sen velas, o barco
(de vela) non vai a ningunha parte, así que a economía financeira
tamén pode poñerse ao servizo das persoas, só que indirectamente:
servindo á economía real pola vía de facilitar o crédito e a distribución do risco necesarios para que esta funcione ben.
Nunha entrevista publicada a comezos de 20152, David Young,
CEO de Anfield Capital, menciona datos dun informe do Bundes2 Harline, J. (13/2/2015), «An Interview with David Young of Anfield Capital», https://
www.elysiancapitalholdings.com/divergence-in-the-dual-economies/. Gráfico sobre o mesmo artigo en http://anfieldcapital.com/interview-david-young-anfield-capital/
6
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bank alemán sobre o tamaño da economía financeira, en comparanza coa economía real, ambos elaborados sobre estatísticas de
2010. Os resultados son impresionantes:
• A economía financeira é unhas 26 veces maior que a economía real, no conxunto do mundo.
• De todo isto, as transaccións de bonos, accións e derivados
montan unhas 11 veces o produto real do mundo. Os diversos
tipos de derivados financeiros, que foron a clave no desencadeamento da crise financeira, sumaban en 2010, xa comezada
a crise, unhas 9,5 veces a produción de bens e servizos do
mesmo ano.
E aquí chega o problema: igual que no noso barco (de vela), na
economía se grandes e imprevisibles ventos sopran, as velas poden
afundir a nave. Nun barco, ao ver cambiar o tempo, o capitán, que
tiña todas as velas despregadas para ir o máis rápido posible, mandará encartar algunhas como sexa necesario para pasar a tormenta
con poucos danos. Pero no sistema financeiro iso non é posible.
• Primeiro, porque non hai capitán: ningunha institución goberna todos os bancos, aseguradoras, bolsas, moedas, débeda
pública e demais. Como moito, ese control vai nación por nación –os bancos centrais– ou rexionalmente –o Banco Central Europeo para a área Euro–.
• E segundo, porque moitas transaccións financeiras, aínda que
legais, non están rexistradas (a chamada «banca na sombra»).
E hai outras de dubidosa legalidade, mal rexistradas ou que
non o están en absoluto (o lavado de diñeiro, moitos depósitos nos paraísos fiscais). Así que mesmo se houbese capitán,
que non o hai, este non tería o mapa completo das velas do
seu barco, nin por tanto sabería o efecto posible dos ventos.
Gobernaría bastante ás cegas, por ensaio e erro.
Nestas circunstancias, que ferramentas ten o noso fragmentado capitán (o banco central de cada país) para enfrontarse a un
temporal global, que ameaza o crédito sobre o que funciona toda a
Encrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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economía? O sector público capta mediante impostos, taxas e contribucións ao redor do 40 % do produto real de cada país (de media), pero dispón de cantidades moito menores para emerxencias
financeiras, porque debe dedicar a maior parte a seguridade social,
educación, defensa, etc. Ademais, se se esborrallan as finanzas,
faino tamén o produto real, e por tanto a recadación do Estado.
En consecuencia, ocorren recortes do gasto estatal e incremento
da débeda pública, para tentar conter o dano e que as finanzas non
boten a pique toda a economía.
Así que a financiarización da economía non é un fenómeno marxinal. De como se manexen as finanzas depende en boa medida o
funcionamento da economía real, por tanto o emprego, o consumo
privado e os servizos públicos. Nas últimas décadas, a economía financeira creceu desproporcionadamente, de maneiras difíciles de
coñecer e, tal como está o mundo politicamente fragmentado, moi
difíciles de controlar. É evidente que se volveu contra a súa función básica: non só non serve á economía real senón que produciu
unha «gran recesión» que ameaza (aínda) con afundir á economía
sobre a que vivimos as persoas. Ese é o punto focal do documento
vaticano OPQ de maio 2018.

3.- Aspectos éticos
O enfoque católico sobre a cuestión económica e os seus relacionados (o traballo, o desenvolvemento, a pobreza, as migracións,
a ecoloxía…), foi sempre moral. A Igrexa non pensa que neste campo haxa unha variña máxica técnica que resolva os problemas de
maneira indolora e/ou inintencional. Pór a economía ao servizo das
persoas require opcións persoais (unha ética coherente por parte
dos suxeitos involucrados) e colectivas (unha política intencional
levada a cabo por institucións á altura dos desafíos).
A comprensión moral da economía adoitou enfocarse na tradición católica desde varios conceptos relacionados de xustiza, e así
o fai tamén OPQ, aínda que a palabra non apareza a miúdo no
documento.
8
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A primeira idea de xustiza refírese a cada unha das transaccións e as súas inmediatas consecuencias. Nos vellos tempos isto
adoitaba chamarse ‘xustiza conmutativa’, aínda que agora o pensamento católico a estenda máis aló dos participantes inmediatos
nunha transacción, para incluír aos terceiros directamente afectados.
O groso do problema nesta área atópase nos asesores e nos que
deciden nas finanzas privadas. Deficiencias na súa maneira de facer contribuíron fortemente á crise financeira, de varias maneiras
que se explican no documento:
• Operando de feito contra os mellores intereses dos seus clientes (que son todos os aforradores con cuxo diñeiro traballan,
incluídos quizais tamén vostede, querido lector, e a súa organización ou empresa), cobrándolles comisións de máis,
levándoos a asumir riscos que non desexan e/ou non entenden, presionándoos ou enganándoos para comprar produtos
financeiros que non queren…;
• Actuando en interese dos seus clientes pero de maneiras irregulares desde o punto de vista legal e/ou moral, como a evasión e a elisión de impostos, o lavado de diñeiro, a migración
de fondos a paraísos fiscais…
• Apostando a perdas de valor na débeda pública ou na débeda
das empresas, e logo procurando que efectivamente a perda
aconteza, para gañar con ela;
• En esquemas de colusión entre varios operadores para manipular prezos decisivos nas finanzas, como a taxa de xuro que
pagan polas súas débedas empresas, países e consumidores
(por exemplo, quen está devolvendo un empréstito hipotecario).
En todos estes casos, a motivación do asesor ou decisor financeiro é gañar máis diñeiro, captando contas máis produtivas e
obtendo finalmente máis comisións. O problema non se atopa tanto nesa motivación como en cometer inxustizas claras e directas,
cos propios clientes ou con terceiros perfectamente identificables,
Encrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019

9

Raúl González Fabre

para satisfacela. Ese é o vicio moral que tradicionalmente se chamou ‘cobiza’: non querer diñeiro, senón querelo tanto que un estea
disposto á inxustiza pola ganancia.
Se a súa motivación é a cobiza, a posibilidade desa inxustiza
deriva da asimetría de información e de risco entre os operadores
financeiros e o resto das persoas. As persoas que traballan profesionalmente como asesores e decisores nas finanzas, coñecen o
sistema e os produtos que se moven nel bastante mellor que os demais. Debido a que moitos deses produtos son creacións dos mesmos financeiros, foron deseñados, ben deliberadamente, ben pola
súa extrema complexidade, para resultar opacos tanto á poboación
como aos gobernos. Pode acontecer ademais que sexan vendidos
de maneira ‘oculta’, a través de contratos privados que só se fan
públicos se un erro nos pagos os leva aos tribunais (a ‘banca na
sombra’ que mencionamos arriba). Hai por tanto unha forte asimetría de información, que facilita a inxustiza directa. Esa inxustiza,
en caso de transaccións voluntarias como as de mercado, require a
miúdo que o outro non saiba ata que sexa demasiado tarde.
Ademais da asimetría de información adoita haber tamén asimetría de riscos. Os operadores financeiros traballan con cartos
doutros, pero só arriscan as súas propias comisións, todo o máis o
seu emprego. Hai pois un forte incentivo económico para realizar
operacións arriscadas coas que percibir máis comisións. En caso
de gañar, gañan o cliente e o asesor; en caso de perder, perde só o
cliente, cuxo diñeiro foi colocado. Se con estas operacións de alto
(e oculto) risco, o operador xa gañou suficiente para ser rico, unha
gran operación errada pode custarlle o emprego pero conservará as
súas ganancias previas.
Estas son malas condutas desde o punto de vista moral, que un
operador medianamente habilidoso pode conseguir que resulten
o bastante dubidosas para non ser condenadas nun tribunal. Pese
ao xigantesco impacto da crise, moi poucos operadores financeiros
acabaron no cárcere polos seus malos manexos.
Non é só un asunto de ética persoal, claro. A dinámica da competencia constitúe unha especie de ‘selector moral inverso’. As de10
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cisións dos investidores nas bolsas guíanse a miúdo polos resultados trimestrais ou anuais das empresas. Polo tanto, estas tenden
a avaliar aos seus operadores financeiros en prazos semellantes.
Quen xera grandes ganancias a curto prazo progresan no mercado financeiro, e quen ten unha visión máis ponderada de longo
prazo, acaben sendo pospostos ou expulsados. Ao final os operadores máis curtopracistas e máis inescrupulosos tenden a invadir
o terreo, deixando ao público a impresión de que as finanzas están
rifadas coa ética.
Non o están, e o feito de que o documento EPQ dedique espazo cumprido ao que pode facerse mellor ao lado dos operadores
financeiros, amosa a convicción católica de que non hai remedio
a ningunha dinámica humana sen o compromiso moral de quen
participa dela.

4.- Aspectos políticos
Se as finanzas fosen asunto secundario na vida económica, poderiamos resignarnos a deixar a súa bondade en mans da calidade
ética dos operadores financeiros. Pero, como vimos, non o son. As
velas do barco, que impulsa a economía, ou o corazón do corpo,
que se encarga de que o sangue chegue a cada membro e órgano
na cantidade precisa, constitúen boas comparacións.
Isto implica que se xoga nas finanzas non só a xustiza de cada
unha das transaccións (a ‘xustiza conmutativa’ que mencionamos
arriba), senón tamén outras formas de xustiza máis estrutural:
• A xustiza social, que pode entenderse en primeiro termo e
sen entrar en moito detalle como integración económica de
todos. Dado que vivimos nun sistema mixto de mercado e Estado, a integración económica require (1) oportunidades reais dun emprego digno do que obter o necesario para un consumo suficiente, para un mesmo e para a súa familia, máis
(2) un sistema de seguridade social que facilite protección
fronte a incidencias sobrevindas (enfermidade, incapacidade,
accidentes, desemprego, viuvez…) ou esperadas (ancianidaEncrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019

11

Raúl González Fabre

de), e que asegure unha plataforma viable de inserción no
mercado laboral (educación, formación profesional, recuperación tras quebras).
• A xustiza sistémica, que pode entenderse a partir da estabilidade do conxunto. A crise financeira demostrou ata que punto
todos vivimos nunha sociedade económica global, altamente
interconectada polo medio ambiente, os movementos de traballadores, os intercambios de bens e servizos, os discursos e
símbolos de medios de comunicación e redes sociais, e, por
suposto, as finanzas mesmas. Se ese sistema cambalea, padecemos todos nos nosos concretos medios de vida e oportunidades económicas. E se o sistema se esborralla, caeremos
todos con el.
A responsabilidade polas formas estruturais da xustiza é, antes
de nada, do poder político. Nese terreo OPQ sinala unha cantidade de erros, aos que podemos atopar dúas causas principais, usando dúas palabras que non se atopan no documento:
• A captura do poder público por intereses privados, que conduce á inacción fronte á translación de ganancias a paraísos
fiscais ou outros lugares de baixos impostos, ao ‘enxaugue’ das
consecuencias de perdas financeiras privadas con débeda pública, á tolerancia fronte ao lavado de diñeiro, á permisividade
fronte a clasificacións de risco moi deficientes, á relutancia
de moitos países fronte a tal ou cal medida conxunta… OPQ
pide a separación efectiva entre poderes públicos e empresas
financeiras privadas, de maneira que se manteñan realmente
distintas e independentes.
• 
A fragmentación do poder público en materia financeira
(como en moitas outras) entre Estados soberanos, que dificultou enormemente o establecemento de xurisdicións universais para un fenómeno, o financeiro, que é global pola seu
mesma natureza. A soberanía implica que ningún Estado está
obrigado a aceptar condicións para os seus mercados que os
respectivos gobernantes non consideren do interese nacional,
12
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como queira que sexa que cada cal o avalíe. Se o interese
nacional é o que me permite captar máis capitais, ou o que
me facilita gañar a seguinte elección, ou o que convén a quen
me financia o partido… notarase que o poder de veto que dá
a soberanía estatal imposibilita de feito (en finanzas como no
medio ambiente, en migracións, en condicións laborais…) o
acordo preciso para regular os mercados.
Regular os mercados financeiros requiriría primeiro facelos
transparentes, de forma que todas as transaccións fosen coñecidas polo poder político. Se este se atopa fragmentado, e parte del
capturado por grandes operadores financeiros, a opacidade é difícil
de combater. Peor aínda porque novas tecnoloxías, que OPQ non
menciona pero que adoitan xeralmente agruparse baixo o nome
‘fintech’, facilitan aínda máis esa opacidade tamén en pequenos
operadores, permitindo contratos privados a través das fronteiras
baixo regulacións nacionais menos esixentes que as aplicadas aos
grandes bancos e aseguradoras.
As medidas de política económica máis importantes que OPQ
suxire diríxense a tentar devolver as finanzas ao servizo dunha economía para as persoas:
• Novas regras de provisións e goberno corporativo das institucións financeiras privadas:
1. Incremento da capitalización, de maneira que os rescates
bancarios e semellantes non recaian sobre os Estados (por
tanto sobre os contribuíntes).
2. Introdución dun Consello de Ética dentro do Consello de
Administración das institucións financeiras, para garantir
o cumprimento normativo.
• Certificación oficial dos produtos de innovación financeira
para evitar introducir elementos tóxicos, potencialmente explosivos, no sistema.
• Supervisión oficial a nivel mundial das cualificadoras de risco, para evitar tanto o oligopolio (neste momento tres delas
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repártense o groso do mercado global), como para obxectivar
mellor as súas ‘notas’ tanto aos instrumentos privados como á
débeda dos países.
• Posibilidade de introducir freos no sistema, de maneira que
este non vaia sempre á máxima velocidade posible (por tanto
co máximo risco sistémico).
• Imposto global ás transaccións ‘offshore’ (en países de baixa
tributación), para atender necesidades globais, como terminar coa fame no mundo.
• Coordinación supranacional das autoridades financeiras.

5.- A globalización política
A necesidade de medidas deste tipo constitúe unha aprendizaxe
amplamente compartida da crise de 2008. Porén, non foron fáciles
de realizar, nin sequera na escala relativamente atinxible da Zona
Euro, onde hai unha soa autoridade monetaria. Os diferentes intereses nacionais de países soberanos, impiden a implantación dun
sistema de regras únicas para as finanzas.
Nese sentido, OPQ é menos ambicioso que un documento previo do Pontificio Consello de Xustiza e Paz, titulado Por unha reforma do sistema financeiro e monetario internacional na prospectiva
dunha Autoridade pública con competencia universal (2011), que
propoñía, seguindo o devandito en Caritas in Veritate 67 (2009),
un procedemento progresivo de cesión de soberanía nacional.
Esta última parécenos unha posición máis radicalmente católica. O ben común da Humanidade, no que depende das grandes
dinámicas globais, non pode ser coidado adecuadamente por actores nacionais pendentes dos micro-intereses políticos, económicos
e electorais dos seus gobernantes do momento. A amarga queixa
do Papa Francisco en Laudato Sii (2015:169) respecto á ineficacia
das conferencias internacionais en materia ambiental, constitúe
un exemplo claro do mesmo. Como para confirmar as palabras
do Papa, ao final de 2015 Obama asinou por Estados Unidos os
14
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compromisos da Conferencia de París sobre Cambio Climático,
que supoñían un avance modesto pero certo respecto á situación
anterior, sobre todo pola súa amplitude: só Siria e Nicaragua elixiron quedar fóra. Non pasaran dous anos, e xa Trump retiraba a
Estados Unidos dese Acordo.
As finanzas constitúen a parte da economía máis fácil de globalizar, precisamente pola inmaterialidade do diñeiro, que non debe
entenderse como billetes senón como cifras nun computador. Os
dereitos de propiedade asignados a esas cifras xeran a economía
financeira de que falabamos arriba. O diñeiro é moito máis fácil de
mover que unha cousa ou un servizo, porque non está fisicamente
atado a un lugar.
Non se trata só de canto tes senón tamén de en que divisas, a
quen debes e quen che debe, cando e baixo que condicións deben ocorrer os repagamentos… Por baixo do xigantesco volume
das transaccións financeiras atópase unha cantidade moi superior
de vínculos financeiros entre axentes de todo tipo (desde persoas
cuns poucos aforros ou dereito sobre unha modesta pensión, ata
grandes fondos internacionais que manexan centenares de miles
de millóns). Como moitos deses vínculos son privados e descoñecidos para os poderes públicos, os mercados financeiros poden
moverse de maneiras inexplicables porque ninguén ten o mapa
completo das conexións neles. Se alguén me falla no seu pagamento, quizais eu falle nalgunha débeda miña, porque contaba
con que me devolvesen o que me debían para poder pagar eu a
miña débeda. Os mercados financeiros poden resultar así moi volátiles, cheos de ‘reaccións en cadea’ das diversas débedas, seguros, divisas, etc.
A volatilidade acentúase cando ocorren pánicos financeiros: se
vexo á xente poñéndose na fileira para sacar o seu diñeiro do mesmo banco onde teño o meu, seguramente me poño na ringleira
‘polo si ou polo non’. Iso pode producir a quebra mesmo do banco
máis san. E pode complicarse con ‘colapsos do crédito’ como o que
ocorreu ao principio da crise: se non estou seguro de que alguén
vai devolver os seus empréstitos, non lle empresto cartos eu, etc.
Encrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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A interconexión financeira global involúcranos a todos. Mesmo
se non temos persoalmente un céntimo e ninguén nos debe nin
nós debemos, o Estado de que formamos parte ten unha débeda
considerable, tanto coa súa cidadanía (prestacións sociais ás que
está obrigado por lei) como cos seus prestamistas (débeda pública). Quizais tamén emprestou cartos a outros, ou o colocou nos
mercados (fondos soberanos). Así que, sequera como cidadáns,
todos estamos metidos directamente nas finanzas globais. Á parte
de que sempre o estamos de maneira indirecta, porque como mencionamos as finanzas resultan esenciais para o funcionamento da
economía real en que traballamos e da que consumimos.

6.- Mercados disfuncionais
OPQ sinala un tema recorrente na doutrina social da Igrexa desde o mesmo León XIII, que contradí a tese central do liberalismo
económico: os mercados deixados a si mesmos erran en asegurar
elementos esenciais do ben común, de maneira que é precisa algunha forma de intervención pública neles.
A idea liberal propón que o mercado enteiramente libre constitúe un sistema autorregulado que tende ao equilibrio, capaz de
atinxir por si só a máxima eficiencia económica sen que ninguén o
pretenda intencionalmente, senón cada cal perseguindo só o seu
propio interese. O Estado debe limitarse a garantir o respecto aos
dereitos de propiedade, o cumprimento leal dos contratos e a libre
competencia tanto ao lado da oferta como da demanda. Calquera
intervención pública máis aló, diminúe a eficiencia do mercado e
pode ata ameazar a existencia de tan benévolo mecanismo social.
A maior parte dos economistas, mesmo quen comparte esta idea
e os teoremas matemáticos en que se apoia, notan enseguida un
par de cousas:
• Para que un mercado enteiramente libre resulte na máxima
eficiencia económica requírense certas condicións respecto
ao produto e á estrutura do mesmo mercado. Non entraremos en detalle, pero nos mercados financeiros non se dan nin
16
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se poden dar algunhas desas condicións. Por exemplo, como
explicamos arriba, ocorren fortes efectos ‘de rabaño’ en que
cada operador financeiro eventualmente copia o que ve ao seu
ao redor, xerando reaccións en cadea e desprazamentos bruscos dos prezos do crédito e ata da súa mesma dispoñibilidade.
Como resultado, lonxe de tender ao equilibrio benéfico que se
supón na teoría liberal, os mercados financeiros exhiben un
comportamento cíclico: neles prodúcense facilmente grandes
burbullas e esborralles.
• A promesa de máxima eficiencia polo mercado libre supón
que todo o mercado está baixo unha soa xurisdición legal (a
cal asegura dereitos de propiedade, contratos e competencia,
como mencionamos arriba). No caso dos mercados financeiros, iso non é así. Os mercados financeiros son globais, pero
as xurisdicións legais son nacionais. O diñeiro e as débedas
poden moverse con soltura, pero en cada lugar están sometidos a unha lexislación distinta, xeralmente moi prolixa. E necesariamente ten que ser así, xa que existen os Estados nacionais, porque as finanzas son tan importantes para a economía
de cada país que o poder público correspondente non pode
desentenderse delas.
A pesar destas limitacións estruturais que calquera economista
recoñecería, o certo é que a ideoloxía liberal fixo grandes avances na década anterior á crise, tomando posicións decisivas nalgúns gobernos e bancos centrais, como a presidencia da Reserva
Federal Americana por Alan Greenspan. Desde alí elimináronse
algunhas regulacións clave en zonas monetarias moi importantes
(sobre todo, a do dólar). A caída de Lehman Brothers (setembro
2008), pode entenderse como un exercicio liberal de deixar crebar un banco errado, sen socorrelo desde instancias públicas porque calquera intervención pública, no pensamento liberal, faría
o mercado menos eficiente. O resultado é coñecido: un colapso
xeral do crédito, e detrás del de boa parte da economía real, do
que dez anos despois apenas nos estamos a recuperar. Os mercados financeiros non seguen as concepcións liberais, de forma que
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actuar neles coma se as seguisen, conduciunos a algo próximo á
catástrofe en termos de pura eficiencia económica, só evitada (de
momento) pola intervención activa de gobernos e bancos centrais.
Pero ademais, hai un punto que os economistas de formación
estándar teñen máis dificultades para incorporar nas súas análises,
pero que en OPQ se atopa ben desenvolvido:
• A máxima eficiencia económica non significa o máximo ben
común. Para empezar, o concepto económico de eficiencia
económica (o «óptimo paretiano» como adoita chamarse) ten
dúas limitacións de base:
1. Maximiza só a suma total de riqueza, sen ocuparse maiormente da súa distribución. É considerablemente cego á
pobreza (só a ve en canto diminúa o produto total) e do
todo cego á desigualdade.
2. Non inclúe xeralmente a Natureza nos seus cálculos, nin
ten boas ferramentas para incorporala en canto se trate
de ‘bens non renovables’ (como os minerais e hidrocarburos) nin de ‘males definitivos’ (como o dano irreversible aos
ecosistemas ou ao equilibrio do planeta).
• Adicionalmente, a máxima eficiencia económica non equivale
ao ben común en dous aspectos culturais, tamén sinalados no
documento:
1. A concentración dos obxectivos da vida no éxito económico
nos mercados para aumentar o propio consumo, lévanos a
descoidar áreas vitais que poderiamos chamar ‘contemplativas’, onde nin se produce nin se consome.
2. A concentración no propio interese, sexa por cobiza ou
por medo a perder na competencia e quedar excluído, reduce a solidariedade real. Esa solidariedade está a quedar
limitada aos ámbitos afectivos inmediatos (a familia, os
amigos máis próximos), pero mesmo eles son ameazados:
moita xente ten menos fillos e menos tempo para amigos,
a fin de aumentar as súas posibilidades de éxito econó18
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mico. Iso mina fortemente as relacións humanas. Unha
sociedade global como a nosa (‘interdependente’ chamábaa Paulo VI), requiriría pola contra máis capacidade de
actuar solidariamente mesmo ‘a longas distancias’, axudando a resolver problemas centrais (a pobreza, a depredación ambiental, a guerra, a ditadura…) onde queira que
se presenten.

7.- Cidadáns en acción
Ante un poder político impotente por fragmentado, e uns mercados financeiros onde tende a operar a ‘selección inversa’ que
mencionamos arriba, OPQ non se limita a chamar a unha certa
moralidade aos operadores financeiros e a propoñer medidas de
política regulatoria e fiscal aos poderes públicos. Toca outros dous
aspectos fundamentais:
• Os cidadáns non son meramente electores políticos de tempo
en tempo, senón tamén actores económicos continuamente.
Participan na configuración dos mercados a través das súas
decisións de consumo e investimento. Esas decisións poden e
deben ir cargadas de sentido moral, de maneira que cada cal
apoie aqueles operadores económicos e financeiros que contribúan a unha economía ao servizo da persoa.
• As empresas non constitúen só máquinas de maximización a
curto prazo do beneficio para os seus donos, senón antes nodos de relacións sociais que no medio e longo prazo deben resultar positivas para todos os implicados, en todos os aspectos
da vida. Cando a cultura corporativa toma isto en serio, non
como unha operación de relacións públicas senón como razón
de ser da súa actividade, está a asumir unha xenuína «Responsabilidade Social da Empresa».
Así, aínda que nin os cidadáns individualmente nin as empresas
tomadas unha por unha poden cambiar a estrutura da economía
nos seus aspectos máis daniños, si poden promover cambios sistémicos coa súa actividade cotiá. A agregación de persoas e empresas
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que actúen nesa dirección, ten, tanto na política como nos mercados, potencial para ir poñendo a economía contemporánea ao
servizo da persoa.

8.- Conclusión: a economía que mata
En diversos momentos do seu pontificado, comezando por Evangelii Gaudium 53, Francisco sinalou que «esta economía mata».
Iso é sen dúbida certo, pero igualmente podería dicirse das institucións económicas anteriores: mataban o comunismo e o colonialismo, o feudalismo e o escravismo.
A economía contemporánea ten os seus propios modos de matar, está claro. Fomos apuntando os principais: a exclusión, a devastación ambiental, a inestabilidade financeira e as súas hiperconsecuencias sobre a economía real, a erosión de dimensións
contemplativas e relacionais básicas para desenvolvernos de maneira plenamente humana… O máis peculiar do noso momento é
que, como xa prognosticara Keynes3 en 1930 e afirmado Paulo VI
en 1967, contamos con capital e tecnoloxía suficientes para atallar
todos eses males e deixar atrás o problema económico da humanidade. Todo o que se require é ir modificando, con ética e política,
a orde dentro do cal eses recursos se empregan, para poñelos completamente ao servizo da persoa.
Ou, dito con outras palabras, resulta profético afirmar que a
nosa economía mata, porque podería facilmente non matar.
Raúl González Fabre
Traduciu Xesús Ledo Patao
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Repensar a inxustiza nun mundo
ciber-conectado desde claves
teolóxico-políticas
Montserrat Escribano-Cárcere1

O mundo no que nos movemos réxese por unhas lóxicas económicas que van a miúdo en contra da vida. Vemos que, tanto
a niveis macroeconómicos como domésticos, estas lóxicas seguen
parámetros que para moitos se traducen en dificultades e estreitezas, e para a maioría complica as súas tarefas fundamentais, como
a procura dun emprego remunerado dignamente ou, sinxelamente,
impídelles soñar cun futuro estable. Desde distintos lugares escoitamos que unha economía que non estea ao servizo do ben común
e que non teña como centro a dignidade humana e o sostemento
de toda vida é unha economía que nos aboca colectivamente á
morte. Comezamos, quizais con lentitude, a asumir estas propostas e a buscar posibilidades de cambio2.
1

Con todo, non parece que este proceso de asunción acabe de
despegar, de modo colectivo, nas nosas democracias. E, malia que
son moitas as encomiables tarefas, esforzos, propostas e campañas,
parece que non é suficiente co xa conseguido. Non estou capacitada para mostrar cal é a realidade das propostas económicas ou
o seu alcance nos fogares, nin tampouco as derivas das dinámicas actuais do mercado. A miña tarefa é reflexionar teoloxicamente
1 Escribano-Cárcere, Montserrat, é doutora en Filosofía pola Universitat de
València, máster en Teoloxía, pola Facultade de Teoloxía San Vicente Ferrer de Valencia e
licenciada en Humanidades e máster en Ética e Democracia pola Universitat de València.
Traballa como profesora convidada na Facultade de Teoloxía San Vicente Ferrer de
Valencia e profesora de Relixión en secundaria no Colexio A nosa Señora de Montesión,
Torrent, Valencia.
2 Ballesteros García, Carlos, La economía de las bienaventuranzas. Cuadernos
HOAC, Madrid 2017.
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non sobre estas cuestións, senón sobre o sufrimento e a inxustiza
que provocan a monetización da nosa intimidade e o tráfico de biodatos aos que estamos a nos someter. Recorrerei a claves teolóxicas, filosóficas e políticas para que nos axuden a analizar algunhas
das inxustizas que o mundo ciber-conectado nos propón e ver se,
as nosas crenzas relixiosas, poden provocar algún movemento ou
cambio. Noutras palabras, quixese poder sinalar algunhas claves
teolóxico-políticas que nos animen a buscar unha maior xustiza algorítmica ou, polo menos, que nos permitan repensala. Estou convencida de que estas claves poden descubrirnos quen son as que
soportan a inxustiza, a invisibilización ou a falta de recoñecemento
nas dinámicas tecnocráticas do capitalismo cognitivo. Considero
que, lidas desde a perspectiva da esperanza política, mobilizarán o
noso pensamento crente e impulsarannos a buscar saídas posibles
que nos afasten das dinámicas necropolíticas3 onde nos instalamos.

1.- O descrédito da Ilustración e das humanidades
A filósofa Marina Garcés afirma que debemos retomar as «humanidades» para elaborar o sentido da experiencia humana e afirmar a súa dignidade e liberdade4. Fronte a esta afirmación outras
perspectivas poñen agora en cuestión aqueles valores promovidos
pola Ilustración de razón e emancipación, afirmando que, na actualidade, tanto a cultura como o progreso poden camiñar con
soltura á marxe deles. Esta idea subxace desde hai algúns anos en
moitos dos discursos que atravesan Europa. A procura dun crecemento económico xunto ás lóxicas da rendibilidade –medidas a
partir unicamente de resultados monetarios– provocaron a redución drástica das partidas orzamentarias destinadas ao ensino e á
3 Necropolítica termo acuñado polo filósofo camerunés Achile Mbembe e que describe
novas formas de dominación e de submisión. Denuncia unha política de morte practicada
por algúns estados a través das armas e que ten como obxectivo a destrución de persoas e
a creación de mundos de morte. Determinan quen merece vivir e quen non, instrumentalizando a existencia humana. Algúns exemplos xeográficos deste exercicio necropolítico de
soberanía son Kósovo ou Palestina. Achille Mbembe, Necropolítica. Melusina, Santa Cruz
de Tenerife, 2011.
4
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investigación das humanidades, das artes ou das teoloxías e están
arrecantando a súa presenza nos sistemas educativos5. Ao mesmo
tempo, asistimos dun modo agresivo a mostras de desprezo evidente cara á produción cultural das humanidades, especialmente, nos
discursos populistas e neofascistas.
Algunhas das consecuencias políticas máis graves ás que nos asomamos son a desestabilización e o enfraquecemento dos nosos sistemas democráticos. As consecuencias culturais tampouco son menores e maniféstanse en illamento e individualismo; nunha expansión
maior da brecha entre as persoas que acumulan a riqueza e aquelas
que cronifican as súas pobrezas; ou en actitudes políticas sexistas e
en perda de capacidade crítica e transformadora da sociedade civil6.
Por iso, considero que se avogamos por buscar outras formas económicas que nos afasten das situacións de colapso estas deben pasar,
sen dúbida, polo cultivo e o recoñecemento das achegas innovadoras
da produción científica das humanidades, entendidas en toda a súa
variedade e riqueza. Así que tentarei neste artigo destacar algunhas
destas innovacións pois poden axudarnos a repensar determinadas
situacións que provocan inxustiza nas nosas sociedades.

2.- Agudizar as preguntas
A disciplinas filosóficas e teolóxicas coinciden en que ambas teñen a responsabilidade de priorizar os seus esforzos para tratar de
reducir ou, polo menos, aliviar as situacións negativas que axexan a
vida. Tamén a filósofa política Judith Shklar, lémbranos que o que a
política debe priorizar é a loita contra o malo. Por iso, ao que deberiamos aspirar non é a establecer situacións desexables, futuras ou
utópicas, senón a impedir situacións condenables7. Polo que respec5 Nussbaum, Martha, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz, Madrid 2010, pp. 25-27.
6 Brown, Wendy, El pueblo sin atributos.La secreta revolución del neoliberalismo. Malpaso Ediciones, Barcelona 2015.
7 Honneth, Axel, «La historicidad del miedo y la vulneración. Rasgos socialdemócratas
en el pensamiento de Judith Shklar», en Judith Shklar, El liberalismo del miedo. Herder,
Barcelona 2018, p. 6.
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ta á teoloxía, o seu discurso ten como obxectivo ser unha elaboración sobre a salvación da vida. Apóiase nas distintas revelacións bíblicas da divindade, e aínda que nun primeiro momento, podería dar
a sensación de que se trata dunha disciplina que reflexiona sobre o
futuro e o utópico a súa pretensión última é sinalar sempre a esperanza. Así que, a orientación que ofrece non é desde o imposible ou
o irracional, senón a partir da realidade, a experiencia e da memoria.
Un bo exemplo destes discursos ofrécennolo as novas teoloxías
políticas elaboradas, especialmente, en Europa tras a Segunda
Guerra Mundial. Algunhas das claves fundamentais sobre as que
viran son o sufrimento e o compromiso cara á vida humana. O resultado é unha oferta de sentido que posibilita a continuidade da
vida a partir da memoria, ou máis concretamente, da «racionalidade anamnética»8. A aspiración desta produción teolóxica non é responder a todas as preguntas nin solucionar os problemas cotiáns
particulares. Pola contra, as respostas que ofrecen as teoloxías políticas pretenden manter vivas as preguntas ás que responden. Así
que a finalidade non é tratar de respondelas senón máis ben agudizalas, como afirma o teólogo Johann Baptist Metz9. Por iso, esta
teoloxía avoga por ser unha proposta de «mística de ollos abertos»
capaz de poñer o acento no absoluto deber da dor allea.
Este modo de facer teoloxía segue sendo, ao meu parecer, necesario nun tempo onde a vida –humana e non humana– está
ameazada. Como Metz describe, trátase dunha reflexión que nos
anima a ter unha mirada alerta fronte ao sufrimento. Ao mesmo
tempo, consiste tamén nunha práctica que logra desvelar o que
está aí realmente e que vai máis aló do material ou fáctico. Trátase
dunha mística da compaixón que consiste nunha procura incondicional da xustiza. Por iso interróganos sobre quen sofren na nosa
era tecnolóxica, que efectos produce sobre a nosa vida íntima ou
8 Termo que se refire a rememorar responsablemente o sufrimento das vítimas e o seu
lugar na historia. Autores como Johann Baptist Metz, Walter Benjamin, Jürgen Habermas
ou Reyes Mate recorren a el para cuestionar o saber e a tradición recibida elaborada polos
vencedores e que sempre oculta un reverso. Reyes Mate, «La herencia pendiente de la
«razón anamnética»», Isegoría 1994 (10), pp. 117-132.
9
24
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se nela se aprecia un rumbo de xénero que agudiza aínda máis a
inxustiza. Considero que esta tarefa teolóxica e mística é unha das
achegas necesarias que as tradicións xudeocristiás debemos seguir
ofrecendo á cultura actual10. É, así mesmo, unha tarefa política xa
que tenta reforzar e manter publicamente esperto o recordo das
sufrintes, á vez que denuncia o esquecemento das vítimas inxustas
que aparecen, por exemplo, baixo a presión anónima dos mercados, a especulación monetaria ou a aparición dun mundo (ciber)
conectado no que comercia cos biodatos xerados.

3.- Reflexionar teoloxicamente sobre o sufrimento e o inxusto
Non nacemos inocentes e cada xeración ten unha responsabilidade herdada, lémbranos Reyes Mate. Así que, sobre nós, pesa
tamén o deber de memoria.
Cada época, cada tempo, cada comunidade crente debe preguntarse que considera xusto ou inxusto. Trátase dunha actividade complexa, que causa temor e incomodidade e que fronte a ela
sempre cabe a tentación de «mirar cara a outro lado» coa ilusión
de poder esquivala. Con todo, debemos ser quen de explicar a actualidade da inxustiza, saber en que consiste, quen a padece, cales
son os contornos que mostra ou como debe ser nomeada. Por iso,
ter coñecemento do que sucede tanto en zonas xeográficas onde
se crean espazos de morte e expulsión da vida, como acerca do
que supón a financiarización da nosa intimidade ou a submisión
a logaritmos automatizados é unha responsabilidade que debemos
asumir desde a nosa fe.
Segundo Mate, o Holocausto supuxo unha nova forma de relacionarnos co pasado, coas súas vítimas e coas súas inxustizas11.
Este proceso foi posible grazas á aparición do deber de memoria,
mais necesita ser actualizado, polo que ha de ir acrecentándose e
afinando para dar cabida tamén ás inxustizas presentes. Trátase
10 Metz, Johann Baptist, Por una mística de ojos abiertos. Cando irrumpe la espiritualidad. Herder, Barcelona, pp. 18-26.
11 Mate, Reyes, La piedra desechada. Trotta, Madrid 2013, pp.12-13.
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daquela dunha tarefa de recoñecemento, ingrata e incómoda, na
que as teoloxías, xunto coas éticas aplicadas e as filosofías políticas,
deberían ter un papel determinante. A súa responsabilidade reside
en ser quen de ofrecer unha mirada distinta sobre as realidades
culturais actuais e pasadas. As teoloxías deben posibilitar este tipo
de miradas que ven a través da memoria e captan o que outras
lóxicas, como a neocapitalista, a patriarcal ou a do progreso, non
conseguen percibir. Actualizar e recoñecer a inxustiza é lembrar
o legado de sufrimento, invisibilidade e violencia que deixaron, e
ver tamén cales son os perfís, quizá máis sutís, que mostran agora.
Unha das primeiras cuestións que asoma é que é o xusto ou o
inxusto. E para buscar posibles respostas comezará pola que ofrece
a filósofa Nancy Fraser cando di que ver os contornos que a inxustiza mostra en cada momento e sinalalos é ter experiencia dela. Mais
segundo ela: «Da xustiza non temos nunca unha experiencia directa. Pola contra, si que experimentamos a inxustiza e é só mediante a
experiencia da inxustiza como nos formamos unha idea da xustiza».
Ademais, engade Fraser: «É só reflexionando sobre o carácter do
que consideramos inxusto cando comezamos a facernos unha idea
do que poderiamos admitir como unha alternativa xusta á situación
que coñecemos»12. Nesta mesma liña, teólogos como Edward Schillebeeckx, Elisabeth Schüssler Fiorenza ou Lisa Isherwood, elaboraron tamén propostas distintas, mais a partir da experiencia.

4.- Contornos do mundo (ciber)conectado:
intimidade, financiarización e biodatos
Nestes momentos sabemos que o afán de mercantilismo planea
sobre calquera realidade, sobre cada produto, mais especialmente
faino tamén sobre a nosa intimidade. Até hai uns anos esta era un
espazo privado, pechado ao alleo e ao que só accediamos en parte
se alguén de xeito narrativo nolo concedía. Con todo, agora, o despregamento tecnolóxico e as biociencias están a tratar de desvelar
12 Fraser, Nancy, Sobre la justícia. Lliçons de Plató, Rawls i Ishiguro.. Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, Barcelona 2012, pp. 9-10.
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o que sucede no noso interior tanto de forma biolóxica como vital.
Mostrarei aquí dous ámbitos onde considero que o mercantilismo
e a financiarización do noso tempo se manifestan con máis forza.
O primeiro é o das chamadas ciencias da vida, concretamente
as neurociencias, xa que se erixen a si mesmas como a posibilidade
para desvelar todo aquilo que sucede na nosa mente. Un dos problemas é que estamos a asistir a unha cerebralización da existencia
e buscamos a resposta a case calquera cousa que nos sucede ou
padecemos, na materialidade biolóxica deste órgano.
O segundo é o da interface dixital que, a través de pantallas,
reclama unha interacción continuada que xera adicción. Unha das
dificultades é que as lóxicas sobre as que se elaboran estas interfaces dixitais son principalmente mercantilistas debido ás grandes
compañías que manexan esta información, ofrecen os seus produtos e servizos e xestionan as inxentes cantidades de datos que lles
fornecemos diariamente.
Así, tanto no espazo das neurociencias como no das interfaces
creadas a partir de internet e das tecnoloxías, prodúcense grandes
cambios que están a afectar á nosa intimidade e ao modo de relacionarnos, dando pé tamén a posibles inxustizas que nos afectan
profundamente.
Reflexionar sobre estas situacións desde a nosa fe e achegar claves crentes é unha responsabilidade que cuestiona se as nosas relacións, modos de consumo ou de lecer son éticos e sustentables
con toda vida. Por ser temas tan centrais para as nosas vidas persoais e colectivas deberían, ao meu parecer, ser pensados tamén
teoloxicamente e debatidos nas nosas comunidades crentes. Vexamos un pouco máis en que consiste cada un deles.
4.1. Desvelar a bioloxía neuronal e o acceso á intimidade
Actualmente, o nivel de desenvolvemento no campo das neurociencias permite describir como funcionan as nosas conexións
neuronais, os circuítos creados ou as áreas de conexión implicadas cando sentimos determinadas experiencias, como as relixio28
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sas. Mais tamén escoitamos que pode ser posible xa determinar
e incidir sobre a nosa capacidade de elección, sobre a memoria e
a conciencia. As consecuencias culturais, políticas, económicas e
relixiosas que isto carrexa son moi variadas. Así que, afirmacións
coma estas requiren de maior precisión e análise, e necesitan ser
cuestionadas tamén desde disciplinas como as filosofías ou as teoloxías. Polo menos, a neuroteoloxía fundamental nace con esa intención crítica13. Segundo ela, as disciplinas neurocientíficas permiten a visualización e a análise dos nosos datos cerebrais, mais
advirte tamén que, de momento, as neurociencias son só capaces
de informarnos sobre parte da materialidade dos nosos cerebros,
mais non poden evidenciar quen somos nin desvelar a nosa interioridade. A información neurocientífica ten capacidade de explicar
certas causas que producen, por exemplo, enfermidades tan preocupantes como o Alzhéimer, a esquizofrenia ou a depresión. Con
todo, hai aínda un abismo entre o que a bioloxía mostra acerca de
nosa materialidade e aquilo que define a nosa condición humana.
Sen dúbida, o achegamento aos procesos bioquímicos neuronais
supuxo grandes avances médicos e situou ao cerebro como o órgano da nosa individualidade14. Aínda que tamén provocou cambios
importantes na nosa forma de pensar a vida e o que consideramos
intimidade. Por iso, unha das tarefas da neuroteoloxía fundamental
é lembrar que os resultados neurocientíficos necesitan ser sempre
contrastados con outras claves científicas como son a influencia
biosocial, o contexto sociocultural ou espiritual, o xénero e a situación que ocupan as persoas, tanto as investigadas como as que
investigan. Incorporar estas claves convertería ás neurociencias en
disciplinas máis éticas.
Aparentemente, pode dar a impresión de que estas cuestións son
só relevantes para aquelas persoas que traballan nestas disciplinas.
13 Escribano Cárcere, Montserrat, Identidad y natureza humana desde una perspectiva
neuroteológica fundamental. Tese doutoral, Universitat de València, Valencia 2015. <http://
roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/44715/Tese%20Neuroteolog%25C3%25Ada.%20
Montserrat%20Escribano%20C%25C3%25A1rcel.pdf?sequence=1>.
14 Evers, Kathinka, Neuroética. Cuando la materia se despierta. Katz, Madrid 2010.
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Con todo, debido á gran influencia que as chamadas ciencias da
vida teñen tanto na vida cotiá como no resto das áreas de coñecemento e na economía global, son tamén un tema político. Hai
un complexo sistema de empresas e servizos, que inclúe industrias
neurotecnolóxicas e psicofarmacéuticas, que dan pé ao que se denomina neuroeconomía. Trátase dun complicado armazón sostido,
entre outros moitos, por servizos financeiros, compañías aseguradoras, residencias ou aloxamentos para persoas dependentes. Esta
neuroeconomía alcanza unha dimensión tal que até dispón dun
índice financeiro propio dentro do coñecido NASDAQ15.
Unha das súas consecuencias, afirma o redactor xefe de Prescrire, Bruno Toussanint:
É que a dependencia entre a investigación e a neuroindustria é
cada vez maior. Confíase a procura de medicamentos ás sociedades farmacéuticas, que establecen relacións de diñeiro e de prestación de servizos cos médicos especializados. O poder público reduce así os seus gastos, mais crea conflito de intereses no sistema
do medicamento. E o interese dos empresarios industriais non é
necesariamente o da poboación […]16.

Como vemos, as neurociencias inauguraron espazos distintos de
coñecemento que supoñen melloras médicas, mais ao mesmo tempo están a supoñer a aparición de novos nichos de mercado que
logran monetizar a nosa bioloxía. Por iso, son necesarios cidadáns
neuronalmente informados que participen deliberadamente nas decisións que teñen que ver cos procesos de enfermidade e das nosas
vidas cotiás. Isto supón unha necesaria democratización do coñecemento neurocientífico que nos permita eticamente cuestionar cara
a onde queremos ou debemos encamiñar o estudo neurocientífico17.
15 Este índice, o NASDAQ NeuroInsights Neurotech Index, recoñecido polas súas siglas
inglesas como NERV, está deseñado para realizar un seguimento do rendemento deste conxunto de empresas dedicadas á neuroindustria.
16 Baqué, Philippe, «El Alzheimer, una enfermedad política». Le Monde Diplomatique,
febreiro 2016, p. 22.
17 Escribano Cárcere, Montserrat, «De neuroteologías y humanos. Un conocimiento
disruptivo de nuestra intimidad». Iglesia Viva 265, 2016 pp. 107-115
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4.2. As interfaces dixitais e a sobreexposición interior
Vivimos nunha economía da atención. As grandes corporacións,
as marcas, as institucións e mesmo os partidos políticos, como o
Movimento 5 Estelle18 en Italia, compiten cada día por reclamar a
atención e visibilizar os seus produtos e servizos esperando que nos
interesemos nas súas ofertas. Os impactos mediáticos e as imaxes
recibidas son maiores do que somos quen de procesar conscientemente. Ao mesmo tempo, xeramos rastros e pegadas dixitais mentres navegamos ou buscamos na rede. Internet e as tecnoloxías
deseñadas para iso convertéronse nunha interface que unifican a
materialidade dos nosos corpos, a vida vivida e os datos xerados.
Experimentamos a presenza desta interface a través da multiplicación de aparellos que están cada vez máis próximos aos nosos
corpos. Así, móbiles, tabletas, pulseiras de actividade, altofalantes
intelixentes ou conectados recollen e monitorizan, entre outras
moitas actividades, a nosa presión arterial, os pasos realizados, o
tempo de soño ou a xeolocalización. A presenza destes aparellos
conectados e das interfaces dixitais convertéronse en cotiás, necesarias e íntimas.
O capitalismo actual, coas súas premisas de desregularización
e de privatización, trata de manter o control e o dominio da esfera de produción, captación e xestión social do coñecemento,
chamado capital cognitivo19. En definitiva, como sinala a produtora e ensaísta Ingrid Guardiola, as empresas de máis capital teñen cada vez maior capacidade de infiltrarse nos nosos espazos
de comunicación persoal e de modificar a nosa sensibilidade e
gustos20. Esta infiltración transforma as nosas relacións persoal,
18 O Movimento 5 Stelle defínese segundo os seus fundadores, o cómico Beppe Grilo e o
empresario da internet Gianroberto Casaleggio, como unha asociación de cidadáns ou máis
ben unha plataforma cidadá desde o que articulan o descontento social e o desgaste político
dos partidos tradicionais. Esta articulación fíxose a través das redes sociais e até o momento
este movemento resístese a recoñecerse a si mesmo como un partido político.
19 Fumagalli, Andrea, Bioeconomía e capitalismo cognitivo. Cara a unha novo paradigma
de acumulación. Traficantes de Soños, Madrid 2010.
20 Guardiola, Ingrid, L’ull i a navalla. Un assaig sobre o món com a interfície. Arcàdia,
Barcelona 2018.
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cultural e espiritualmente, á vez que modifica a nosa identidade.
Os cambios percíbense na aparición de novos valores e sistemas
simbólicos.
Parece que temos cada vez máis necesidade de sermos vistos na
internet. Témonos sometido e abandonado a estas prácticas dun
modo lúdico, como subliña o filósofo Byun-Chul Han. Segundo el,
o poder neoliberal non exerce xa ningunha coacción disciplinaria
nin opera baixo ameazas, senón con estímulos positivos. Así, seduce a nosa atención e toma nota dos nosos anhelos, necesidades e
desexos21. Unha das consecuencias é que na era dixital vivimos a
miúdo hipercomunicados. Iso supón que a mensura e a cuantificación dos biodatos producidos pasan a ser as medidas absolutas
da nosa condición humana. Por exemplo, o éxito nas redes queda
en función da cantidade de reaccións acumuladas en forma de
visitas á web, de likes ou de emoticonas suscitados22. Outro dos
efectos aos que nos sometemos sen coerción é a hipervisibilidade.
É dicir, padecemos un exceso de exposición mentres imaxinamos
que as nosas fotos, historias efémeras, traballos e investigacións
serán descubertos, atopados ou visitados por outros. Esperamos
que a cambio se nos recompense, polo menos, cun like que nos
reconforte23. Unha das dificultades dos biodatos xerados e envorcados na internet é que son manexados por logaritmos automáticos que actúan seguindo patróns non sempre éticos. A intelixencia
artificial permite tomar decisións que antes estaban en mans das
persoas. Estas decisións teñen que ver coa información que circula
nas nosas redes sociais, mais tamén coa información que manexa
un banco, calquera compañía de seguros ou unha axencia de emprego. Dependendo de como estean configurados teremos maior
ou menor probabilidade de acceso a un crédito, a que sexan cubertos ou non os nosos gastos sanitarios ou supoñerá que sexamos
rexeitados ou aceptados para un determinado posto de traballo.
21 Han, Byun-Chul, Psicopolítica. Herder, Barcelona 2014, pp. 56-57.
22 Guardiola, Ingrid, op., p. 101.
23 Remedios Zafra, O entusiasmo. Precariedade e traballo creativo na era dixital. Anagrama, Barcelona 2017.
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O problema é que os algoritmos automatizados trazan patróns a
partir de fórmulas estatísticas, mais, con todo, non poden analizar
as variables nesgadas en canto ao xénero, a etnia, a posición social
ou as crenzas relixiosas. Por iso, filósofos como David Casacuberta
definen esta situación como inxustiza algorítmica, e reclaman que
decisións importantes que afectan á nosa vida, á nosa saúde e ao
noso futuro non dependan de algoritmos automatizados. Segundo
Casacuberta as humanidades deben colaborar coas enxeñerías informáticas para que se adecúen a principios éticos, de convivencia,
xustiza e solidariedade24.

5.- Algunhas innovacións teolóxicas para este mundo (ciber)conectado
O capitalismo cognitivo e a economía da atención provocan o
desexo de buscar un mellor posicionamento na internet e de visibilizar aquilo que facemos ou sentimos. Esta atracción xera a necesidade dos consumidores para participar, discutir ou tratar de entender o que as imaxes mostran. Repasar o noso Twitter, asomarnos
aos muros de Facebook ou consumir vídeos en Youtube non é algo
que fagamos de modo pasivo. Pola contra, esíxenos unha resposta,
un comentario ou un «gústame». Isto ten as súas implicacións morais, éticas e inflúe tamén na nosa vida de fe.
Debemos ser conscientes de que deixaron de existir os observadores inocentes. Agora todos estamos involucrados en política, é
dicir, no mundo (ciber)conectado onde ninguén é só espectador.
Moitos destes cambios xeran os seus propios valores, como son a
eficacia, a aceleración ou a evidencia e contrastan con algúns dos
que nos ofrecen os textos bíblicos. Unha das innovacións culturais
máis relevantes do cristianismo foi ofrecer unha comprensión do
tempo distinta. Consistiu nunha comprensión temporal non circular nin tampouco lineal25. Foi unha percepción do tempo, mesiánica e encarnada, afastada dunha versión triunfalista da historia
24 Casacuberta, David, «Injusticia logarítmica». Dossier do CCCBLab, publicado o 14
marzo 2017.
25 Botey, Jaume, Construir la esperanza. Cristianisme i Justícia, Barcelona 2008.
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que se apoiaba na débil esperanza dun Deus bondadoso. A comprensión innovadora desta temporalidade impulsou a dignidade e
a xustiza reclamando respostas que dificilmente suceden no medio da rapidez, a aceleración ou as evidencias materiais. Mais ben
precisa de calma e de ritmos pausados que axudan a discernir e
profundar na existencia. Estes son os tempos necesarios para elaborar disciplinas como a neuroteoloxía. O seu resultado resultará
innovador na medida en que nos axude a descubrir os contornos
das inxustizas e quen as padece.
No seu último libro, o filósofo Josep María Esquirol afirma que:
«A cultura que todo o reduce a feitos e a datos é unha cultura
miope e, por iso mesmo, decadente». Por iso, sostén que: «Quen
non perciba o máis sinxelo, tampouco sentirá o máis fondo. Paralelamente, unha cultura afastada da sinxeleza é tamén unha cultura
afastada da profundidade. Isto é o que, de maneira crecente, lle
ocorre á nosa»26. Este mesmo autor ofrécenos unha imaxe mobilizadora que convén ter en conta pola sinxeleza e as posibilidades
que abre. A súa proposta consiste en «desprazarnos medio palmo
para que todo sexa diferente». Este desprazamento, di el, é cara ao
centro, cara ao fondo, cara ao transfundo, en profundidade. Trátase pois dun percorrido que se converte nunha distancia decisiva e
aínda que é tan só un palmo vólvese posibilidade para habitar unhas aforas sen violencia e para afrontar o mal inevitable vinculado
á nosa condición finita, di Esquirol27.
O filósofo propón unha revolución que, segundo el, non pode
ser máis ca a da xenerosidade e a fraternidade, e a da sororidade,
engado pola miña conta. Nesta capacidade de bondade reside a
forza que ten a vida filosófica, a política e a relixiosa. Continuando
na mesma liña fala tamén o papa Francisco cando se refire a unha
necesaria revolución da tenrura, así como a elaborar unha teoloxía
da misericordia28 e que debe recoller e reflectir tanto o sufrimen26 Esquirol, Josep Maria, A penúltima bondade. Ensaio sobre a vida humana. Cantil,
Barcelona 2018, pp. 16-17.
27 Ibid, pp. 23-25
28 Francisco, Evangelii Gaudium. A alegría do evanxeo. San Pablo, Madrid 2013.
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to pasado como o que viven tantas persoas, especialmente moitas
mulleres na actualidade. Trátase por tanto de que a nosa fe nos
axude a comprender o mundo que nos rodea, a nosa propia intimidade e os modos nos que establecemos relacións.
Elaborar neuroteoloxía é facer unha mística de ollos abertos que
nos axude a espertar conciencias, infelices e un tanto adormentadas, que navegan entre pantallas sempre conectadas. O perigo
é que este modo de relacionarnos coa realidade fai que teñamos
a sensación de vivir a vida a distancia. O exceso de imaxes e de
iconas fainos estar pegados ao emocional e afastarnos do ético e
histórico. Percibimos a información que nos chega como un prolongado tempo de lecer que anestesia os nosos sentidos, aletarga
posibilidades críticas e íllanos politicamente. Así, no actual contexto mediático global somos incapaces, afirma Ingrid Guardiola,
de distinguir as copias dos orixinais, a verdade da postverdade, a
promoción (branded content) da información29. Reivindicar daquela disciplinas como a neuroteoloxía é ofrecer o seu potencial para
facer preguntas e evitar que pasemos de longo polo sufrimento
humano. Daquela, mentres que a inxustiza algorítmica é necesaria
para un tratamento ético do noso biodato, necesitamos tamén da
misericordia para seguir sendo humanos.
Montserrat Escribano-Cárcere
Traduciu Chema Felpeto

29 Guardiola, Ingrid, op., p. 163.
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Estudo

Ditosos os pobres porque voso é
o Reino de Deus (Mt 5, 20)
Carme Soto Varela1

Non é ningunha novidade sinalar que os pobres estiveron no
centro da actuación e da mirada de Xesús. A proclamación do
Reino de Deus guía a praxe de Xesús cara os últimos e visibiliza
a súa experiencia do Abba, sempre perdón e misericordia. Cando
utiliza a expresión Reino de Deus non se está a referir a un territorio e menos aínda a unha realidade futura e excelsa, senón que
esta expresión é unha maneira de nomear a Deus subliñando con
ela o seu modo concreto de actuar2. Cando Xesús proclama que «o
tempo está cumprido e chega o Reino de Deus; convertédevos, e
crede na Boa Nova» (Mc 1, 15) está indicando que Deus mesmo
se está achegando á historia humana concreta e que é necesario
abrirlle o camiño para que poda actuar con misericordia e bondade.
Esta actuación divina diríxese a todos e a todas sen excepcións,
pero son destinatarios privilexiados, como xa afirmaran os profetas
no Antigo Testamento, os pobres, os desherdados e os oprimidos.
1

Esta é a mensaxe central da predicación de Xesús, tanto cando
narra unha parábola, como cando sanda ou cando comparte o
xantar con xente marxinada.

1 Carme Soto Varela é licenciada en Historia pola USC e doutora en teoloxía pola U.
Pontificia Comillas. É vicepresidenta da Asociación de Teólogas de España e pertence á
Asociación Bíblica Española, así como ao Consello de Redacción da revista Encrucillada.
Carme Soto é Serva de San Xosé.
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1.- Proclamando a Boa Nova aos/ás pobres e oprimidos/as
Segundo o evanxeo de Lucas, Xesús comeza a súa actividade
pública coa súa predicación na sinagoga de Nazaret. Despois de ler
o texto de Isaías 61, 1-3 o Mestre afirma que naquel intre se está a
cumprir a palabra do profeta:
Chegou a Nazaret, onde se criara, e o sábado entrou, como estaba
afeito, na sinagoga. Ergueuse para face-la lectura, e déronlle o libro
do profeta Isaías. Abriuno e atopou unha pasaxe que dicía: «O Espírito do Señor está sobre min porque El foi quen me unxiu para proclamárlle-la Boa Nova ós pobres. Mandoume para lles anuncia-la
liberación ós secuestrados e a vista ós cegos, para lles dar liberdade
ós asoballados, e proclama-lo ano de graza do Señor».
Pechando o libro, devolveullo ó encargado, e sentou. Tódolos ollos
estaban fixos nel. Logo empezou lles a dicir: Hoxe cúmprese diante
de vós esta pasaxe da Escritura.

Este relato, máis aló de análises históricas ou literarias, expresa
con claridade o horizonte que orientou a vida de Xesús. Nese horizonte é central a xente pobre, asoballada, e sufrinte.
O profeta Isaías, no seu tempo, sentiuse chamado a levar a Boa
Nova a todos aqueles e aquelas que son asoballados, que viven tristes ou necesitados. Nas súas palabras agromaba a ledicia da liberación e do consolo porque as cousas ían cambiar, pois anunciaba o
ano de graza de Deus. Pero tamén, curiosamente, chegaba con el
o día do desquite ou vinganza de Iavé. Este día, non é para os profetas o momento en que Deus vai a esmagar os inimigos, senón o
momento en que vai aparecer como valedor de todas e todos os que
foron asoballados. A xustiza de Iavé proclámase a favor das vítimas
reconstruíndo a súa dignidade e a súa liberdade. Para o profeta o
ano de graza e o día do desquite implican transformación da realidade: Onde había inxustiza vai haber xustiza, onde había opresión
haberá liberación, onde había pobreza abondarán os bens e os que
facían o mal perderán o seu poder e xa no haberá que temer.
Xesús fai súas as palabras de Isaías para verbalizar a súa vocación
e misión pero con algúns cambios. O Mestre silencia a expresión
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«o día de vinganza» porque coma xa dixera J. B. Metz, «a primeira
mirada de Xesús non estivo dirixida ao pecado senón ao sufrimento
dos outros». Os destinatarios/as da boa Nova que está a proclamar son os que están privados de algo fundamental para que a
vida sexa ditosa. Os pobres carecen dos medios básicos para unha
vida digna, os que non teñen recursos económicos para afrontar
as débedas van á cadea, os cegos son malditos pola enfermidade, e
os asoballados fáltalles a liberdade. Todos son vítimas dun sistema
socio-económico que os anula e os marxina3.

2.- Ser pobre nos tempos de Xesús
O dominio de Roma por toda a cunca mediterránea agudizou
máis as diferenzas entre pobres e ricos, debido fundamentalmente
aos fortes impostos, ás campañas bélicas de conquista e aos fortes
desequilibrios entre o campo e a cidade. Todo isto foi xerando
amplos grupos de poboación desarraigada e marxinal, froito das
débedas, da falta de terras e da escaseza de alimentos. As posibles
tensións que estas masas empobrecidas podían ocasionar na sociedade, viñan equilibradas por un sistema de padroado, a través do
cal os ricos facían xenerosas doazóns periódicas de bens de primeira
necesidade nas cidades ou nos seus dominios rurais, ou calquera
outro tipo de favor ou prestación que a xente de menor status precisase. Con este sistema denominado de patrón-cliente buscábase
a estabilidade social e, o que era máis importante para o que facía a
doazón (patrón), a adquisición de máis honor e prestixio por medio
da resposta agradecida e fiel da xente á que facía as doazóns4.
Nas sociedades mediterráneas antigas os bens considerábanse
finitos, limitados, é dicir, non había posibilidade de aumentar a
riqueza porque esta xa estaba repartida e non se podía producir
máis. Isto incluía non só os bens materiais, senón a honra, a amizade, o amor, o poder, a seguridade e o status. Se alguén tiña moito,
3

Cervantes, José, El Evangelio y los pobres, Foro Ignacio Ellacuría, Murcia 2007, 4-6.

4 Soto, Carme «Os pobres na Biblia. A memoria subversiva da Palabra de Deus», Encrucillada 189 (2014), 28
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outro tiña que ter pouco. Se alguén quería aumentar a súa riqueza,
tiña que quitarlla a outro. E isto era un roubo. Ser rico, por tanto
significaba ter o poder de desposuír a alguén mais débil do que lle
pertencería5. Os sistemas máis ou menos precarios de distribución
da riqueza e a estigmatización social da usura funcionaban como
instancias equilibradoras dunha economía precaria e moi inestable6.
Neste contexto, a Palestina do século I mostra fortes tensións
sociais, políticas e económicas, froito da conquista romana e da
propia situación interna do país. Fronte a unha elite minoritaria
que acaparaba a riqueza e o poder, a maioría da poboación malvivía
baixo a presión tributaria, as arbitrariedades políticas e as cargas
relixiosas que afondaban aínda máis as fronteiras das desigualdades. Pequenos agricultores, pescadores, xornaleiros, servos, viúvas,
orfos, mendigos, prostitutas, pastores ou bandoleiros formaban
parte desa inmensa maioría de xente que apenas conseguía vivir
ao dia nunha sociedade campesiña cada vez mais dependente das
elites civís e relixiosas das vilas que se espallaban polo territorio e
que tiñan como vértice a cidade de Xerusalén7.
No Novo Testamento para designar aos pobres utilízase frecuentemente o termo ptojos, que etimoloxicamente se refire o que anda
dobrado, o que se agocha con medo, o que se abaixa. É o esmoleiro que depende dos demais para sobrevivir. Este termo diferenciase de penes, que sería un traballador asalariado. Mentres que
penes denota principalmente necesidade de traballo, ptojos define
un estado de carencia extrema e dá nome a aqueles que estaban
situados no nivel máis baixo da sociedade.8. Polo tanto pobre é, no
Novo Testamento e na Biblia en xeral, o que carece de todo para a
subsistir e esta carencia pon en perigo a súa dignidade e liberdade.
5 Malina, Bruce J. - Rohrbaugh, Richard L, Los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea del siglo I. Comentario desde las ciencias sociales, Verbo Divino, Estella 1996,
393-394.
6 Malina, Bruce J, El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología
cultural, Verbo Divino, Estella 1995, 130-134.
7

Soto, Carme «Os pobres na Biblia…, 29.

8

Cervantes, José, El Evangelio y los pobres…, 10-11.
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Os pobres, por tanto, teñen unha situación que lles impide conservar a honra (algo moi importante nas sociedades antigas). Nun
mundo en que o poder proporcionaba riqueza, ser pobre significaba
estar sen protección e ser vulnerable a calquera perda. Esta situación marxinábaos non só economicamente, senón social e relixiosamente. Son a estes ptojoi, aos que Xesús dirixe preferentemente
a súa mensaxe de liberación.
Ao longo dos Evanxeos aparecen diversos colectivos empobrecidos protagonizando moitas das parábolas ou como beneficiarios
das curacións e exorcismos de Xesús. As benaventuranzas presentan algunhas das situacións reais da xente pobre que é esnaquizada polos poderosos, abatida pola inxustiza, con fame e con sede
e sen honra non teñen xa esperanza, pero das que Xesús afirma
que teñen un lexítimo valedor en Deus. O Nazareno sitúase así en
continuidade cos grandes profetas de Israel, salientando na súa
predicación do Reinado de Deus a absoluta parcialidade de Deus
cara aos empobrecidos e asoballados (Lc 4, 14-21). As súa palabra
e actuación chegará ao pobo coma unha Boa Nova, pero será percibida como extremadamente perigosa para as elites do país9.
Nesta proclama de felicidade hai unha verbalización da utopía
do Reino, pero non para idealizar a pobreza, senón para facer unha
chamada contundente a implicarse na causa dos pobres e a compartir a mesma sorte dos últimos desta terra: «Ditosos vós cando
vos aborrezan os homes e vos expulsen e vos aldraxen (…) por causa
do fillo do home» (Lc 6, 22). Cando Xesús proclama o Reino de
Deus como Boa Nova para os pobres, non está pensando en premiar as virtudes morais dos que non teñen, senón que está facendo
unha afirmación teolóxica, pois denuncia a pobreza como un mal
non querido por Deus, poñendo en relación directa a actitude ante
esa realidade coa resposta cara a Deus (Mt 25, 31-46):
Ai de vós, letrados e fariseos hipócritas, que pagades o décimo pola
menta, o anís e mailo comiño, e descoidades o máis importante da
Lei: a xustiza, a misericordia e a fidelidade! (Mt 23, 23).
9
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Xunto coa proposta de transformación aparece tamén a crítica
aos causantes do sufrimento e miseria: «Ai de vós os ricos, porque
xa acadastes a vosa satisfacción!» (Lc 6, 24). Ante a experiencia dun
mundo onde os bens son limitados, o enriquecemento percíbese
como un roubo, xa que se entendía que todo o que acumulaba
riqueza, facíao a costa de quitarllo a outro; o que había que facer
era traballar para manter o status social e económico herdado e non
para facerse rico. Manter a situación de nacemento e establecer
unha economía de subsistencia eran os ideais polos que había que
loitar, pois era iso o que procuraba honor e dignidade, que para
aqueles tempos era a auténtica riqueza10.
A xente que se enriquecía de forma deshonrosa, facíao fundamentalmente polo comercio, o cobro de impostos e os empréstitos.
Durante o ministerio de Xesús os romanos recadaban impostos en
Xudea e Herodes en Galilea, pero había tamén recadadores que
cobraban impostos indirectos dos produtos, como era o caso de
Leví (Mc 2, 14) ou Zaqueo (Lc 19, 2), que con frecuencia violentaban á xente e esixían máis do acordado (Lc 3, 13; 19, 1-9). Os
comerciantes tamén tiñan fama ben adquirida polos abusos dos
prezos e a usura (Lc 19, 12-16). Pero quizais os que tiñan o primeiro posto nas causas de empobrecemento da xente, eran os que
se enriquecían emprestando diñeiro ou calquera outro ben aos que
se encontraban en apuros. En moitas das parábolas aparece a situación abafante das débedas que poñían os pobres en total indefensión fronte aos acredores, os que podían castigar co maltrato físico,
o cárcere ou a venda como escravo (Mt 18, 28-34). Ante a falta de
legalidade, o pobre sempre estaba a mercé da boa vontade de quen
lle pedía contas (Lc 7, 40-42) ou andaba á procura de atopar algún
benfeitor rico que o puidese axudar11.
A parábola dos convidados á voda (Lc 16-24), que conta como
entran no banquete os pobres, eivados, cegos e coxos e tamén vagabundos, o relato da viúva que insiste en ser escoitada nos seus
dereitos (Lc 18, 1-5), a historia do pobre Lázaro e o Rico Epulón,
10 Malina, Bruce J, El mundo del Nuevo Testamento.., 130-131.
11 Soto, Carme, «Os pobres na Biblia…, 30-31.
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a parábola do rico egoísta (Lc 12, 16-21) ou a do administrador
sen escrúpulos (Lc 16, 1-8) móstrannos con sinxeleza, pero con
realismo, a situación da pobreza e as relacións sociais inxustas que
a provocan e ante as que Xesús toma partido anunciando a cegueira
social e relixiosa dos ricos e poderosos do seu tempo. Neste xuízo
manifesta con claridade o lugar que Deus ten na historia (Mc 10,
23-27).A actividade taumatúrxica e exorcista de Xesús e os seus
encontros con persoas desfavorecidas exemplifican tamén a súa
postura cara á realidade da pobreza. Os xantares con publicanos
e pecadores expresan simbolicamente o seu achegamento a esas
outras pobrezas que non son económicas pero que destrúen á
persoa e a estigmatizan socialmente:
Asegúrovos que os recadadores e mailas prostitutas entrarán no
reino de Deus antes ca vós. Porque veu Xoán para vos ensinar o
camiño da xustiza, e non lle fixestes caso; en cambio, os recadadores e mailas prostitutas, si que llo fixeron (Mt 21, 31-32).12

3.- Ditosos os pobres porque voso é o Reino de Deus
A proclamación das benaventuranzas non é na intención de
Xesús unha mera declaración de principios, ou unha bonita utopía
que poda consolar a quen sofre. Esta proclamación anuncia en
primeiro lugar que Deus ten preferencia polos que neste mundo
son invisibles, polos que non contan. En segundo lugar, denuncia
os falsos camiños de honra que non deixan espazo para o encontro
e a solidariedade. En terceiro lugar, invita a confiar na fidelidade
de Deus que non vai deixar que o mal triunfe.
A memoria evanxélica das benaventuranzas vén da man da tradición de Q e atopamos o relato tanto no texto de Mateo como no
de Lucas (Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-21). En ambos os textos aparece
Xesús chamando ditosos os pobres (ptojoi) e os que están a pasar
por unha situación límite ou de fonda dor: De entrada podería parecer que o profeta galileo está sementando vas esperanzas na xente,
pois os pobres, os que choran, os famentos, necesitan, ademais de
12 Ib., 32.
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esperanza, respostas concretas que cambien a súa situación. Sen
embargo, cando os evanxelistas presentan e enmarcan o discurso
de Xesús, sinalan que os destinatarios preferentes (aínda que non
os únicos) son os discípulos e discípulas. Este dato informa de que
non se trata de pechar os ollos e soñar cun mundo transformado
e feliz, senón de caer na conta de que Deus está sempre de parte
de quen máis o necesita, e esta certeza, ten que impulsar aos propios seguidores e seguidoras de Xesús a manterse sostidos nesa
esperanza. Deste xeito, quen entra a formar parte da comunidade
do Reino de Deus sabe que cando sexa perseguido, calumniado
ou excluído por facer súa a causa dos últimos está sendo fiel aos
valores do Reino.
Para Xesús os pobres, os que choran, os famentos…non poden
desesperar porque Deus é o seu valedor. Pero tamén os misericordiosos, os limpos de corazón, os que buscan a paz e a xustiza
non han de claudicar na súa loita porque eles non só encarnan os
auténticos valores do Reino, senón que a súa acción será recompensada. Pero non con honra e riqueza, senón recibindo aquilo que
entregaron pola causa de Deus.
No texto mateano o Reino está asociado directamente co termo
xustiza (dikaiosynê) e esta última, vaise relacionar estreitamente
coa vontade divina (Mt 6, 10)13. De feito, o termo Reino (basileia) atópase 55 veces no evanxeo de Mateo, e delas oito dentro do
sermón do monte.
A palabra xustiza (dikaiosynê) pode significar «a xustiza exercida
no goberno ou nun xuízo» pero tamén pode significar «a rectitude
na acción conforme a vontade de Deus». Esta segunda acepción é
a que Xesús expón aos discípulos e discípulas na oitava benaventuranza: «Ditosos os perseguidos por causa da xustiza, porque deles
é o Reino dos Ceos» (Mt 5, 10).
Deste modo, Xesús anuncia que a fidelidade á vontade de Deus
pode traer persecución, pois esa fidelidade non é como a dos letrados e fariseos que centran os seus esforzos en cumprir a lei e non
13 Cervantes, José, El Evangelio y los pobres…, 19-22.
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deixar fóra da súa actividade ningún acto relixioso14. A xustiza da
que o Mestre fala é a que xorde da soberanía misericordiosa e chea
de bondade do Abba.
Esta soberanía é a que Amos expresaba con tanta forza:
Brama Iavé desde Sión, desde Xerusalén ergue a súa voz…Así di
Iavé: por causa de tres delitos de Israel e máis por catro non me hei
domear: Por venderen o honrado por diñeiro e o necesitado pola
débeda dun par de sandalias. Refregan contra o pó a cabeza dos
mendigos e desviaron o vieiro dos pobres…
Buscade o ben e non o mal de xeito que vivades e Iavé quedará convosco segundo dicides. Rexeitade o mal, amade o ben, que impere
o dereito nos tribunais… (Amos, 1, 2; 2, 4-7; 5, 10-16)

Unha xustiza que clama nos pobres da terra. Unha xustiza que
leva sen dubida á persecución e á exclusión. Unha xustiza que fai
real e operante o Reinado de Deus.

4.- A Oikonomia do Reino
Ao longo da obra lucana percíbese una preocupación polo tema
da administración e o uso dos bens expostos a través das parábolas
e controversias de Xesús15. A súa preocupación está relacionada
coa necesidade de expoñer unha alternativa á realidade social e
económica do mundo en que vive, desde os valores e relacións
que emanan da proposta de Xesús, é dicir, quere propoñer unha
economía do reino (ética económica e social) que distinga os seguidores de Xesús de quen non o son. A clave do seu proxecto está na
gratuidade e a equidade (xustiza) reflectidas nas actitudes ante a
hospitalidade e a esmola.
No evanxeo de Lucas hai unha longa sección (Lc 9, 51-19,28)
dedicada á subida de Xesús a Xerusalén, nela hai un grupo de parábolas nas que a mensaxe clave de Xesús aparece de forma crítica e
14 Ib. 20-21.
15 Moxnes, Halvor, The Economy of the Kingdom. Social Conflict and Economic Relations in Luke’s Gospel, Fortress Press, Philadelphia1988, XV.
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impactante. Un dos temas destas parábolas é a economía. No capitulo 16 atopamos dúas, unha sobre o diñeiro inxusto (Lc 16, 1-15),
e outra, a de Epulón e Lázaro (Lc 16, 19-31). Nas dúas Xesús descobre a trampa do diñeiro e as súas consecuencias afirmando que
non se pode servir a Deus e o diñeiro porque son incompatibles (Lc
16, 13). E sono, porque Deus confronta acotío o mal uso do diñeiro
e os abusos que se cometen para posuílo e non compartilo16.
Na parábola do administrador (Lc, 16, 1-15) móstrase a inxustiza dun sistema económico que usa o prestimonio de diñeiro con
xuros para facer medrar o abismo existente entre pobres e ricos.
O administrador era unha persoa de confianza, facía as xestións
no nome do amo. El podía emprestar, poñer bens en alugueiro….
Estes traballos eran para el tamén un negocio, pois recibía unha
comisión que case sempre estaba incluída na débeda contraída.
Xesús eloxia ao administrador non pola bondade do seu comportamento, senón pola renartería coa que actuara. Con intelixencia
soubo renunciar á súa comisión na débeda e así poñer aos debedores da súa parte. Esta acción vaille permitir atopar valedores
despois de ser despedido17.
Este administrador soubo utilizar para o seu beneficio as leis do
Antigo Testamento nas que se prohibía cobrar xuros nos empréstitos (cf. Éx 22, 24-25; Dt 23, 20; Lv 25, 35-38) pero só para o seu
beneficio. A crítica social e económica que aparece na parábola,
está en descubrir un modo de corrixir o desequilibrio do sistema.
Dende a mirada alternativa do Reino a parábola mostra que quen
ten diñeiro non é dono del senón que é só un administrador. A xusta
administración dos bens da terra, ten que buscar o equilibrio no
dar e recibir18.
A xustiza do Reino móstrase como o negativo da conduta dos protagonistas das dúas parábolas lucanas. A procura dunha economía
alternativa que faga posible o soño de Deus e permita unha vida
16 Ib., 27-28
17 Ib., 27.
18 Ib., 27-28.
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ditosa a todos os homes e mulleres da terra e dos valores fundamentais que nas parábolas son pervertidos pois se poñen en xogo
por intereses egoístas. Estes valores son, como viamos, a gratuidade
e a hospitalidade.

5.- A Xustiza do Reino: a gratuidade e a equidade
A proclamación do Reino de Deus non é para Xesús unha realidade meramente espiritual ou unha cuestión dirixida ao ámbito do
relixioso. Xesús estaba convencido de que a actuación de Deus na
realidade supoñía una transformación radical en todas as ordes da
vida, fosen políticas, sociais, ou económicas. Todas esas realidades
interactuaban entre si e formaban un todo que o Abba de Xesús
quería habitar.
Cando os seus discípulos lle piden que lles ensine a rezar, a súa
resposta é O Noso Pai en que se inclúen todos os ámbitos da realidade. Nesta oración non se invoca un máis alá perfecto, senón un
máis acó capaz de acoller o amor, a bondade e o perdón divinos no
presente da historia. O Noso Pai, por tanto, define a tarefa do Reino
e o modo en que os seus seguidores tiñan que incorporar nas súas
vidas o soño do Deus.
Na primeira petición, segundo o evanxeo de Lucas, dise: «Pai,
¡sexa santificado o teu nome!, Pai, ¡veña o teu Reino!». Pero non
son dúas peticións distintas, senón unha soa. O profeta Ezequiel
amosa con claridade o que está querendo dicir cando afirma que o
nome de Deus sexa santificado:
Pois vou facer que se recoñeza a santidade do meu grande nome,
profanado entre as nacións… Asperxerei sobre vós auga purificadora e quedaredes puros; de tódalas vosas impurezas e de tódalas vosas idolatrías heivos purificar. Dareivos un corazón novo… e
poñerei nas vosas entrañas un espírito novo, sacarei da vosa carne
o corazón de pedra e poreivos un corazón de carne… farei que
camiñedes conforme os meus preceptos e que gardéde-los meus
mandamentos e os cumprades… e chamarei polo pan, e farei que
o haxa abondo non vos impoñerei a fame (Ez 36, 23-36).
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É dicir, que o Nome de Deus sexa santificado significa, primeiro,
que Deus vai perdoar o pecado dos seres humanos; segundo, que
vai transformar o corazón do ser humano, que é de pedra, en corazón de carne, de modo que as persoas poidan vivir de acordo coa
súa alianza, practicando a xustiza; e, por fin, terceiro, que Deus
vai chamar aos froitos da terra e dos campos para que sexan abundantes e os homes teñan unha vida tamén materialmente feliz. Así
pois, santificar o nome de Deus non ten nada que ver cos incensos. Significa, máis ben, o seguinte: que Deus o sexa todo no noso
corazón, que as persoas nos manteñamos en relacións de xustiza
entre nós e que abunden os produtos da terra e do mar. O Reino
que Xesús desexa e predica inclúe, pois, unha tripla relación feliz:
a relación do ser humano con Deus, a relación do ser humano cos
outros seres humanos e a relación do ser humano coa creación19.
Estas tres experiencias salvadoras convidan a un cambio de paradigma. Un cambio que supón unha nova relación con Deus, cos
demais e coa creación. Neste marco, a economía ha de vivirse na
tensión profética do Reino. Non se trata de conseguir diñeiro e
distribuílo, nin sequera de honradez e honestidade, trátase ademais
de visibilizar as relacións de xustiza que santifican o nome de Deus.
Trátase de coidar e preservar a vida, de priorizar a equidade á hora
de distribuír os bens, de mirar a rendibilidade desde a perspectiva
da gratuidade.
Na segunda petición, Lucas di: O pan de mañá dánolo cada día.
O pan é a metáfora do banquete do Reino. Ese banquete ao que
Xesús convoca continuamente, que o vai comer con prostitutas e
pecadores, polo que moitos o chaman comellón e borracho, é para
el, e para os seus discípulos e discípulas, símbolo da santidade de
Deus, da súa misericordia e perdón. Ese soño de circularidade,
gratuidade e esperanza é o que desexamos que se faga realidade
cada día. Esa é a mesa compartida que nos impulsa a comprometernos cos e as máis pobres, a loitar por un mundo mais xusto e
equitativo, por un sistema económico que non descarte a ninguén
e permita o desenvolvemento da natureza sen agresión nin explo19 Busto Sáiz, José-Ramón, Cristología para empezar, Sal Terrae, Santander 1991, 53-57.
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tacións abusivas. Esa comensalidade, difícil de conseguir aínda
nas nosas comunidades de crentes en Xesús, como xa o mostraba
Lucas, no libro dos Feitos, cando algúns se queixaban porque non
eran ben atendidos e foi necesario elixir servidores que puidesen
velar para que todos puidesen vivir sen desencontros, desigualdades ou con necesidade.
Por aqueles días, como ía medrando o número dos discípulos/as,
orixinouse un descontento dos helenistas contra os hebreos, porque
se desatendía ás viúvas de fala grega no servizo diario.
Entón os Doce reuniron a asemblea dos discípulos/as e dixeron:
Non está ben que deixémo-la palabra de Deus para nos dedicarmos
ó servizo das mesas. Polo tanto, irmáns, escollede de entre vós sete
homes de bo creto, cheos de Espírito e sabedoría, e poñerémolos
para este oficio (Hch 6, 1-3).

Este texto mostra ás claras o difícil que é manter a equidade e a
gratuidade no reparto dos bens. Os pobres non teñen partido nin
son influencers sociais, só Deus é o seu valedor e chámanos, coma
seguidores/as de Xesús a actuar ao seu xeito, sen deixar a ninguén
fóra do banquete da solidariedade e da inclusión.
Finalmente, e moi unido ao anterior, o Noso Pai subliña a
necesidade de reconciliación, nas relacións persoais, pero tamén
coa contorna, vivir en harmonía con Deus, entre nós e coa creación. Con esta petición apostamos por espazos alternativos non
só relacionais, senón tamén económicos. Detrás dese perdón
gratuíto, está tamén a aposta por incorporar á nosa cultura da
austeridade, a gratuidade e a solidariedade conscientes: «Perdoa
os nosos pecados, como tamén perdoamos nós a todo o que nos
debe» (Lc 11, 4).
Perdoar a quen nos debe, é ignorar a débeda, é abrir as fronteiras
do noso mirando sempre aos que teñen menos: é en definitiva non
caer na tentación de buscar o que nos dá seguridade, o que xustifica os nosos espazos de confort, senón ser capaz de asumir riscos,
tamén económicos que colaboren na realización dun mundo máis
xusto e solidario.
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6.- A economía do Reino: Hospitalidade e esmola
As mulleres que Lucas lembra servindo cos seus bens no grupo
itinerante de Xesús (Lc 8, 1-3) representan a outras moitas mulleres e homes que asumiron nas súas vidas a opción radical de
ampliar as súas tendas para a acollida e compartir os seus bens
como signo do seu compromiso co proxecto do Reino de Deus. O
termo esmola en grego (ἐleīmosύnī) provén da familia semántica de
(ἔleoς)que significa misericordia. Ademais, é usada para expresar
a misericordia divina que fai xustiza ao oprimido, ao pobre ou ao
abandonado… «O Señor fai xustiza e defende o dereito do oprimido» (Sal 103, 6).
Na nova familia do Reino, a chamada evanxélica á esmola lembra
ese vínculo entre xustiza e repartición dos bens:
¡Ai de vós, fariseos!, Pagáde-lo décimo pola menta, pola ruda e por
tódalas verduras e deixades a un lado a xustiza e mailo o amor de
Deus. Pero é isto o que hai que practicar, anque sen descoida-lo
outro (Lc 11, 42).
Pois logo, dade en esmolas o que tedes, e veredes como tódalas
cousas serán limpas para vós (Lc 11, 41).

Deste xeito rompían as leis da reciprocidade e a xusta xenerosidade que mantiñan e xustificaban as desigualdades socio-económicas, adormentaban consciencias e silenciaban o clamor da xustiza
divina (Lc 21, 1-4).
Para Xesús a esmola deixa así de ser caridade autorreferente para
converterse nunha clave de reconfiguración das relacións sociais e
económicas dentro da comunidade. A esmola é, deste xeito, solidariedade, redistribución dos bens e fondo común.
A figura de Tabita a artesá, que Lucas lembra nos Feitos dos
Apóstolos é un exemplo diso. Ela dedícase á produción téxtil e
ese oficio permítelle obter beneficios suficientes como para poder
compartilos con outros, facendo boas obras e esmolas (Feit 9, 36).
O seu status social non é especialmente elevado porque ten que
traballar para gañarse o pan, pero o feito de poñer as súas gananEncrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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cias e medios de produción ao servizo dos demais, convértea en
referente para a comunidade cristiá ( Feit 9, 38) lembrándoa como
unha discípula capaz de administrar os seus bens de forma solidaria
e leal (Feit 9, 39).
Esta muller exemplifica un modo concreto de facer visible o
Reino de Deus e lembra co seu estilo de vida que non se pode ser
discípula ou discípulo de Xesús se non se ten no centro das prioridades a aqueles ou aquelas que non contan, que son asoballados
polos intereses da economía global e invisibles para os intereses
dos poderosos.
Xesús proclama ditosos os pobres porque deles é o Reino de
Deus. Eles e elas son os primeiros no corazón de Deus e por iso han
de ser tamén os primeiros no corazón dos seguidores e seguidoras
de Xesús.
Carme Soto Varela
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Achega

Na escola dos pobres (2)
Xosé A. Miguélez Díaz

Aporto testemuños de vivencias con persoas que na súa pobreza
ou febleza me enriqueceron en humanidade e fe, pois coas súas
accións e palabras reveláronme algo da bondade e da grandeza de
Deus. Falo de pobres en sentido amplo, espiritual, máis que en
sentido sociolóxico: xente portadora de luz por seren humildes e
humanitarios, pacíficos, e misericordiosos e facedores de xustiza,
xente co espírito das benaventuranzas de Mateo 5, xente que dan
importantes testemuños da presenza do Espírito Santo aínda que
sexa en detalles pequenos. E tamén xente defectuosa, mesmo pecadora, que, a contraluz, destacaron máis a beleza da presenza de
Deus e a sede polo seu Reinado entre nós. Todos os sucesos son
certos, aínda que algúns dos nomes ou circunstancias poidan estar
algo cambiadas para preservar intimidades.

1.- Engracia
Chegou onda min pedindo que lle «puxese os santos evanxeos»,
que é un rito da relixiosidade popular para protexer ou liberar unha
persoa que se sente vítima de mal de ollo, é dicir, vítima de poderes
negativos derivados dunha maldición, ou dun mal desexo de persoa
allea. Ela érame totalmente descoñecida e non era nin veciña nin
freguesa, pero seica asistía, de cando en vez, a algún funeral das
parroquias que eu atendía, por esas ligazóns de parentescos ou
tratos extrafamiliares que tanto se estenden polas nosas bisbarras
rurais. Así que ela coñecíame de referencia e tamén me oíra falar
nas miñas prédicas.
Acollina ben, adiviñando que detrás da súa demanda se agochaba
algún tipo de doenza e de ferida. Efectivamente, axiña percibín que
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era unha muller intelixente, uns dez anos maior ca min, con boa
escolarización, condutora do seu propio coche (cousa que daquela
non era frecuente no ambiente), viúva, cun único fillo xa casado e
con netos, e moi abourada pola crenza, e vivencia, de que alguén
lle tiña envexa e lle desexaba mal, provocándolle malestares físicos
e perdas no gando. Visitara xa moitos consultorios de curandeiros, homes e mulleres, e algúns a moi longa distancia, a máis dun
cento de quilómetros, con cuantiosos gastos de desprazamentos e
de consultas, e non se sentía abondo protexida. Quizais, a maiores
das perdas que puidese contabilizar ou sufrir, o peor desacougo que
a situación lle causaba fose a sombra da ameaza polo descoñecido
que lle puidese acontecer do que non sabía os límites.
Falei con ela con tranquilidade e con moita claridade e determinación, facéndolle o diagnóstico de que o seu principal problema
era a súa pouca fe, e que a terapia que lle recomendaba non era un
rito exterior, de poñerlle os evanxeos, senón a de facer un camiño
de crecer na fe, de poñerllos na mente e no corazón, para o que
eu estaba disposto a asesorala e acompañala. Ela protestou algo do
meu diagnóstico porque, aducía, era moi relixiosa, amiga de misas
e rezadora de rosarios, pero escoitou o meu razoamento de que
ser relixiosa e ter fe eran cousas diferentes: «se tiveses fe, ningún
mal de ollo, ningún mal exterior, ou envexa podería afectarche
gran cousa, porque te encontrarías forte e protexida polo cariño
de Deus defensor». Eu adiviñara o que despois se me foi confirmando, e era que o espírito de Engracia estaba feso, e que por
algunha regaña de certa culpabilidade interna non sandada, coábanselle as malquerenzas (paranoicas ou certas) con desacougos e
ansiedades: pero o principal problema era estar ela indefensa, falta
da coiraza que a fe debe darnos. Nalgún momento linlle algúns
dos textos bíblicos que en linguaxes populares, e máis ou menos
míticas, transmiten a experiencia e a convicción de que a fe sanda
e protexe desde dentro:
Os que crean irán acompañados destes sinais: no meu nome botarán demos, falarán linguas novas; collerán serpes coas mans, e se
chegan a beber algún veleno, non lles fará mal ningún; imporanlles
as mans aos enfermos, e estes curarán (Mc 16, 17-18).
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Se me predicase a min mesmo, ou me atribuíse poderes propios
(e así me endeusase), ou simplemente se tivese nugalla para acompañala nun proceso lento, cumpriríalle o desexo, ateríame á súa
estrita petición, faríalle un rito placebo que probablemente fose
eficaz a curto prazo, pero que, sen sandala por dentro, seguiría
deixándoa inerme ante novas ameazas e novas sombras que, segurísimo, volverían aparecer. Pero encomendeina á graza da fe de
Xesús Cristo sandador, e iniciamos o camiño lento de crecemento
na fe ata que puidese despregar a súa acción de escudo (Ef 6, 16)
e de vitoria (1Xn 5, 4) .
Fixemos o camiño da fe lendo xuntos a Palabra de Deus e orando.
Tiñamos encontros ao principio semanais, e despois quincenais. O
anuncio básico que máis traballamos era o do amor misericordioso,
gratuíto e cheo de agarimo de Deus. Sabía que Engracia fora nai
solteira e que casara cun labrador e gandeiro ben asentado que
non era pai do seu fillo e que lle levaba ben anos: tiña as aparencias dun casoiro de protección que en ningún momento condenei,
pero coidaba eu que no seu interior algo podía permanecer ferido;
neste asunto nunca pretendín indagar porque nunca mo formulou,
e como era unha muller de intelixencia bastante notable, supuxen
que a Boa Nova do evanxeo iría iluminando e sandando os puntos
mancados do seu corazón.
Traballamos, lendo, comentando e rezando textos como Lucas
7, 36-50, Xoán 8, 1-11, Lucas 6, 27-38, Xoán 13, 1-35, 1Xoán
4, 7-21; Lucas 15; Lucas 18,9-14; Lucas 19,1-10, e outros máis
para vivenciar o amor de Deus nela máis aló dun nivel teórico ou
superficial. E textos como Mateo 14, 22-33 e outros nos que se lles
chama aos apóstolos «homes de pouca fe» (Cf Mt 6, 30; 8, 26; 16,
8) para que recoñecéndose tamén ela muller de pouca fe, puidese
crecer na madureza da fe de Cristo ata que acadase a maioría de
idade nela, e a liberase. O peor tapón para que a nosa fe permaneza
anana é dar por suposto que xa temos fe, polo menos toda a fe,
esquecendo que esta está chamada a medrar sempre como o amor,
e confundíndoa coa crenza, coas ideas, cunha vaga visión relixiosa
que non toca apenas o corazón. O meu aporte principal foi que
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aceptase recoñecerse como relixiosa sincera pero con pouca fe,
e que aspirase a crecer nela ao xeito como Xesús estimulaba ese
desexo nos discípulos (Cf Mt 17, 20).
A maiores de orientala a orar cos textos evanxélicos e con algún
salmo (privilexiando os salmos 22(23); 90(91); 102 (103); 120
(121)), propúxenlle oracións tipo xaculatorias, mesmo extraídas dos
salmos como «O señor é o meu pastor nada me falta» (do Sal 22)
ou «Meu refuxio, miña forza, meu Deus en quen confío» (do sal
90(91)) ou outras que lle suxería ao caso da súa vivencia. Sorprendeume a súa psicoloxía tan diferente da miña: cando quería saber
o número exacto de veces que tiña que rezar as oracións: vinme
obrigado a poñerlle unha cantidade porque notaba que doutro xeito
quedaba intranquila; despois coñecín máis xente así, con esa necesidade de normas moi concretas, e comprendín que as terapias tan
normativas e directivas, que ao meu ver (que tendo á intuición e
ao espontáneo) se achegaban ao autoritarismo, e mesmo case á
maxia, podían ser non só necesarias senón mesmo recomendables
para certas persoas, e quizais tamén para grandes masas (Non será
esa unha das causas do éxito do Islam?).
Na pedagoxía oracional, porén, o principal acento que lle aportei
non eran as fórmulas, que ela tendía a imaxinar con eficacia algo
mecánica, senón a que abrise coa axuda das invocacións os recunchos do seu corazón que estaban dalgún xeito bloqueados. A oración non é para espertar a Deus, senón para deixarnos traballar nós
pola súa Palabra e a súa luz. Tamén no trato con Engracia, déuseme
a ver que moita oración de súplica, se non está ben fundada na
fe, no canto de acougar e sandar, o que fai é afondar na anguria
e na turbación porque grava coa súa ansiedade o sentimento de
orfandade e agranda as sombras da ameaza. Pásalle como a certas
aceleracións que se lle dan a un coche: se está en terreo firme,
serven para saír e andar; pero, se está en terreo de veiga lamacenta,
cada aceleración tende a que patine máis a roda co peso do propio
vehículo e se entrampe máis e máis no seu bloqueo. Se alguén
reza para que Deus ou a Virxe o escoite, e non confía nesa escoita,
ou está inseguro dela e non atopa o remedio desexado, tenderá a
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ensombrecer a confianza en Deus ou a confianza en si mesmo. Pero,
se reza coa confianza de que Deus sabe das súas inquedanzas e que
lle quere, se niso ten base segura, equivale á roda que en terreo
firme recibe forza motriz e pode andar. Sen chan firme a fe esvara
e doadamente se afunde e remata por afogar ou por queimarse. Ese
piso estable totalmente necesario para avanzarmos na fe e na vida,
é o que, teoricamente, se proclamaría coa fe recitada no Credo,
mais por desgraza a súa formulación non se percibe como boa nova
salvífica e amorosa (que ese é o seu significado fondo aínda que moi
pouco evidente), senón que se interpreta como recitado de fórmulas crentes que pouco ou nada teñen que ver coa nosa situación
persoal, e que non transmiten unha mensaxe personalizada de compañía, de amor e de alento. Se se dese, como debería, na linguaxe
do credo o anuncio salvífico, e a personalización que anuncia a fe
de Xesús («ti es o meu fillo benquerido, en ti me comprazo», Mc
1, 11), a fe de María («reparou na súa humilde escraviña» Lc 1,
48), a fe de Paulo («vivo na fe do Fillo de Deus que me amou que
se deu en sacrificio por min», Gal 2, 20) e a fe tradicional de Israel
(Ex 13, 8; Dt 5, 3), daquela a Boa Noticia lembrada, actualizada
e personalizada daría pé a aquela oración pacificadora que Xesús
atopou en Xetsemaní e que a Escritura anuncia:
Con esta carta quero que vós, os que credes no Fillo de Deus,
esteades seguros de que tedes a vida eterna. Cando acudimos a
el, estamos certos de que nos escoita, se o que lle pedimos está
conforme coa súa vontade. Se estamos certos de que nos escoita
en calquera cousa que lle pidamos, estamos tamén certos de que xa
conseguimos o que lle estamos pedindo (1 Xoan 5, 13-15).

Detectei na relixiosidade de Engracia esa falta de personalización salvífica, e por iso, aínda que valoro a oración e de feito a
estimulaba a ela, no meu acompañamento chegueille a pedir que
deixase de rezar rosarios como tiña por costume, porque os vivía
como oración angustiadora e non como alimento da confianza e da
docilidade ao Deus amoroso. Despois vin que tamén Santa Tareixa
a algunhas monxas pouco equilibradas mandáballes que non meditasen ou reducíalles o tempo de oración, pois non a todos senta
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sempre ben, e maiormente cando a base da confianza no amor de
Deus está mal asentada: iso vén ser como querer pintar sobre unha
parede húmida, que acaba estragando a pintura sen tardar. Sen o
saneamento dunha básica confianza en Deus (Cf Mc 11, 24; Lc 11,
13; 18, 7-8; Xn 16, 26-27) a oración non pacifica; e en troques, se
se dá esa confianza, aínda que non se nos aforrarán as angustias de
vivir humana e fraternalmente, a oración axudaranos a desactivalas
no seu núcleo máis mouro, posto que comunica a confianza da
compañía de Deus aos recunchos máis asustados do noso espírito,
e por iso a boa nova de que a salvación básica estanos garantida.
Engracia foi facendo importantes progresos e en poucos meses
atopouse forte e esvaecéronse os seus temores polo mal que lle
podían desexar, polas malas querenzas… E coido que en boa parte
foi debido a un crecemento da súa fe na escola de Xesús Cristo.
Hai pedagogos da fe que gastan enerxías en querer convencer aos
que cren no mal de ollo ou na mala sorte, de que tales cousas non
existen e que son crenzas ridículas; pero a persistencia desas crenzas na xente demostra que os razoamentos quedan a miúdo moi
lonxe das vivencias afectivas, e non dan serenado sempre os fondos
do espírito. O noso mundo tan tecnificado convive, e a miúdo nas
mesmas persoas, con grandes doses de aprehensión cara ao descoñecido e con actitudes máxicas e ritualistas cara ás maldicións ou
bendicións. Máis que con razoamentos racionalistas, que tamén
son útiles e ademais cómpren, a sanación a tanta vulnerabilidade
humana virá maiormente con aportes afectivos e efectivos humanos, e con aportes da fe no Deus compañeiro e sandador de Xesús.
Moito me aportou Engracia espertando en min tenrura e tamén
admiración polo seu desexo de sanación, pola humildade de recoñecerse muller de pouca fe e así poder medrar nela, pola docilidade que me prestou, polo agradecemento que despois expresou de
xeitos variados! Graciñas, querida irmá e tamén mestra.
Sei que o proceso que fixo non é repetible, sen máis, para calquera caso que presente unha petición semellante, entre outras
cousas, porque ela era unha boa lectora e ler comigo o evanxeo non
lle supoñía especial dificultade como si supón para moita xente, e
56

Encrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019

Na escola dos pobres (2)

tamén porque era unha muller cristiá tradicional, e naturalmente
relixiosa e receptiva para o descubrimento do Deus da graza de
Xesús tantas veces oculto na vivencia relixiosa común. Grazas,
irmá que me revelaches algunhas das sombras e feridas da alma
humana, e tamén me revelaches a ledicia da graza que en Cristo
se nos ofrece.

2.- Falar galego e castelán, un militar e uns ecuatorianos
En nome dunha familia que quedara de súpeto sen o pai que
exercía de cabeza e reitor, fun pedir un favor aos propietarios que
lles venderan o lugar no que vivían e que estaban pagando aínda
a prazos: solicitaba para eles que lles atrasasen os pagos acordados, ata que puidesen vender algún leiro que o pai deixara na súa
parroquia de orixe. Os vendedores vivían na Coruña, e isto debeu
acontecer polo ano 1980. Quen me atendeu primeiro foi o home
da propietaria do que sabía que era oficial militar retirado e que
me ordenou imperativamente que lle falase en castelán. Fun mal
mediador, pois malia ser un intercesor en favor da familia que quedara en situación tan vulnerable, o xenio dominoume e contesteille
berrando que non me daba a gana. Menos mal que a señora, que
era a propietaria e que prezaba o defunto, foi comprensiva e accedeu á petición que eu levaba.
O pobre militar do que falo, malia a súa postura represora e
contaminante, tamén era un home ferido e precisado de curación,
con barreiras para acoller o espírito do respecto e da fraternidade.
Recoñezo que como mediador fun moi defectuoso: non atendín
abondo a que a miña misión era maiormente avogar por unha
familia desprotexida, e por eles, polo mellor servizo debido, debín
controlar doutro xeito a miña reacción, sen ter por iso que achantarme. O visceral pode ser un movemento do Espírito Santo, pero
sen apagalo, mellor é unilo á intelixencia que serve con máis eficacia. Estou seguro que aquel irmán prepotente tiña outras cousas e
outros momentos valiosos para o Reino de Deus, e pido saber velo
así nos meus conflitos.
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Outra vivencia complementaria ocorreume o día de Santiago,
que é o patrón de Santiago Seré das Somozas, onde exercía de
párroco. Tiñamos misa habitual en galego (xa o facía o cura anterior
a min, Carlos Miranda Trevín) e pensaba facelo ese día con máis
forza e aportando motivacións. Cando se achegaba a hora, repartín
entre os fieis unha folla para facilitar a participación na liturxia, e
reparei que estaban no templo tres ecuatorianos que con moitas
limitacións chapurreaban o castelán pois eran de fala quechua,
e viñeran vender roupas ás festas moi sonadas e multitudinarias
que daquela (arredor do ano 2000) organizaba o concello. Pensando neles, e coido que movido polo mesmo espírito que me fixera
amante e coidador do galego, aquel día, o Día da Patria!, decidín
ler o evanxeo e tamén predicar en castelán. Un deles, Lorenzo,
dixérame que era catequista no seu país e dábame mágoa que,
estando lonxe da súa casa, aquela liturxia, á que se achegaran con
moita devoción, lles resultase tamén estranxeira idiomaticamente.
Despois Lorenzo veu xantar á casa e impresionoume como recolleu da abundancia do seu prato de festa parte do servido para
compartir cos compañeiros que quedaran vendendo e gardando os
postos na sesión vermú. Tivemos algo de contacto posterior, e a despedida dura foi no cuartel da Policía na Coruña, onde o tiñan preso
en agarda de repatriación. Non puiden evitar a súa deportación por
estar sen papeis e ser de execución inmediata, pero visiteino e leveille algún carto para o seu retorno, xesto algo improvisado e para o
que Manuela, a asistenta de miña nai, aportou solidaria.
Deume moita mágoa Lorenzo, pero aínda me dan máis os que
nos pechamos en fronteiras de calquera tipo a non ser que sexan
só terapéuticas, relativas, temporaise en proceso de superación. No
seu caso, coma no de tantos emigrantes, véñenme á mente dous
textos bíblicos. Un cando Xesús camiño do calvario lles di ás mulleres de Xerusalén que laiaban por el: «non choredes por min senón
por vós mesmas e polos vosos fillos» (Lc 23, 31), pois non podemos
quedar á marxe da sorte dos fillos de Deus aínda que nolo pareza. O
outro texto é a vida de koinonía, de comuñón e de compartir todo,
que nacía dos primeiros cristiáns; «a comunidade dos crentes tiña
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un so corazón e unha soa alma, e ninguén consideraba como seu
o que posuía, senón que todas as cousas eran comúns» (Feit 4,
32). Pobre de quen se considera dono das súas cousas, ou do seu
país, e non depositario e administrador do que en raíz é de todos!
(Lc 12, 19; Lc 16, 2-4) Pobre de quen non chora dalgún ou de
moitos xeitos! (Mt 5, 4; Rm 12, 13.15) Pobre de quen se considera
neste mundo como na súa casa definitiva, esquecendo que está en
camiño cara a patria verdadeira! (Rm 12, 2; Heb 11, 16)
Xosé A. Miguélez Díaz
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Achega

Aporofobia: un desafío
para a democracia
Santiago González Avión

1.- A pertinencia dun libro: os dereitos humanos en risco
A evolución política e social de Europa en particular e do mundo
en xeral converteron este ano 2019 na data do maior desafío para
a democracia na forma en que a coñecemos, a democracia liberal das sociedades capitalistas. De partida, convén realizar unha
advertencia moi importante: non se albiscan no horizonte outras
formas de democracia viables, nin na escala dos estados nacionais
nin na escala da sociedade planetaria. Desde logo, en dimensións
máis básicas, existen outras formas de xestión colectiva que inclúen
formas de participación democrática e mecanismos de autoxestión
que transcenden as regras formais dos Estados de dereito configurados como democracias. Convén estar atentos a esas novas voces,
pero existe un risco real de que camiñemos cara a sociedades capitalistas sen ningunha forma de democracia (como ocorre xa na
República Popular China, por citar só a segunda potencia mundial da actualidade), ou con normas nas que as liberdades están
limitadas de forma drástica polo poder político (como acontece
en Filipinas), ou con procesos nos que o pluralismo e a representación popular tenden a reducirse paulatinamente baixo as restricións que presenta a extrema dereita (como no caso de Brasil e,
en menor media, Estados Unidos e diversos países de Europa). Iso
sen contar aqueles outros países que, aínda inseridos en maior ou
menor medida nos procesos de globalización económica capitalista, nunca chegaron a desenvolver sociedades e sistemas políticos
democráticos ou nos que estes sufriron importantes retrocesos, ben
mediante golpes de estado, ben mediante a culminación de procesos autoritarios de longo percorrido.
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As forzas da extrema dereita, que son as que de forma consciente e decidida están dispostas a radicalizar a lóxica do capitalismo reducindo a democracia, están a preparar a cita das
eleccións europeas como un plebiscito arredor das súas teses,
especialmente do rexeitamento da inmigración e a afirmación
nacional dos estados da Unión Europea. Esa afirmación pon en
cuestión o proceso de construción europea, pero os diferentes
partidos que sosteñen estas teses non chegan a poñerse de acordo
sobre a oportunidade de abandonar a Unión Europea, seguindo o
ronsel do Brexit. Mentres que algunhas desas forzas estarían máis
dispostas a un proceso de ruptura xeral da Unión, outras prefiren
aproveitar as vantaxes económicas da pertenza a un espazo controlado de libre comercio, mentres promove sociedades progresivamente máis autoritarias e corporativas. Así que, o tema común
deste conxunto de forzas sociais e políticas vai ser o rexeitamento
da inmigración. Ese rexeitamento non é patrimonio exclusivo da
extrema dereita. E existen forzas consideradas esenciais no equilibrio democrático de Europa que están copiando os discursos
contrarios á inmigración para evitar a perda de votos fronte ao
envite destas novas formacións políticas. Destacan neste mimetismo algúns partidos pertencentes ao Grupo Popular europeo, de
antiga inspiración demócrata cristiá. De todos modos, non faltan
outras forzas políticas que tamén van asimilando este tipo de
mensaxes ofrecéndollas aos seus afiliados, simpatizantes e potenciais votantes.
Podemos dicir, aínda que sexa de momento unha hipérbole, que
a extrema dereita pretende facer das eleccións de maio un plebiscito sobre a súa forza social e, en particular, sobre a súa capacidade para impoñer un discurso compartido de rexeitamento da
inmigración. Dado que a inmigración é esencial para o equilibrio
demográfico e económico dos países europeos, este discurso de
rexeitamento non vai impedir que continúen os fluxos migratorios de cara a Europa, pero vai dificultar de forma extrema que
as persoas inmigrantes poidan acceder a algún tipo de dereitos,
nin sequera os dereitos humanos básicos. Esta negación dos dereitos fundamentais resulta especialmente relevante porque a actual
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lexislación xa limita extraordinariamente ese acceso, a pesar do que
moitas persoas prefiren crer.
Precisamente neste contexto en que os dereitos e as liberdades
son cada vez máis fráxiles, resulta especialmente relevante a achega
que realiza Adela Cortina no seu libro Aporofobia, el rechazo al
pobre. Un desafío para la democracia.

2.- En que consiste a aporofobia
Adela Cortina presenta de forma directa nesta obra un paradoxo do noso tempo: existe unha enorme preocupación por agradar aos forasteiros cando se trata de turistas e inversores, cando
teñen diñeiro e poden empregalo no noso beneficio; pero dáse un
forte rexeitamento dos pobres, mesmo se non se trata de persoas
estranxeiras, incluso cando se trata de persoas da propia localidade e
incluso da mesma familia. Esta observación non pretende constituír
unha negación da existencia da xenofobia ou do racismo, senón que
trata de describir un fenómeno que, por carecer de nome, a pesar
de estar presente de forma continua na historia da humanidade,
non puido ser adecuadamente combatido desde a ética por falta de
instrumental analítico para acometer esa tarefa. Por non insistir nos
exemplos que ofrece o propio libro, pensemos no contraste entre
exaltación heroica dos integrantes da selección francesa de fútbol,
que gañou o mundial de 2018, na súa maioría cunha forte bagaxe
migratoria, fronte ao rexeitamento progresivo de calquera tipo de
inmigración por parte da sociedade francesa e de Europa en xeral.
Ora ben, canto maior é a distancia persoal, emocional e xurídica,
maior é o rexeitamento. Así, os dous grupos que maior rexeitamento
reciben son as persoas sen fogar, especialmente cando son transeúntes e carecen de vínculos coas locais e familiares, e as persoas
inmigrantes e refuxiadas que carecen de medios propios para a
supervivencia e que enfrontan problemas derivados dos sucesos
que dan orixe aos seus desprazamentos. Pero a estes colectivos, no
nivel de rexeitamento, tamén hai que sumar ás minorías étnicas,
especialmente cando carecen deses vínculos locais e familiares fóra
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da propia comunidade. De forma xeral, é máis doado atentar contra
a integridade física e mesmo contra a vida das persoas sen fogar,
mentres que resulta politicamente máis rendible escoller como
chibo expiatorio ás persoas inmigrantes ou refuxiadas (dependendo
do contexto). Sen chegar ao límite da agresión física, resulta relativamente doado discriminar a todos estes colectivos que carecen de
medios para facerse valer. E as formas de discriminación van desde
os comportamentos verbais ata as barreiras legais que lles dificultan
e mesmo chegan a impedir levar unha vida digna, de forma que se
reforza a falta de recursos económicos coa exclusión dos dereitos
propios da cidadanía.
Adela Cortina ofrece neste ensaio unha palabra, aporofobia, que
permite tomar conciencia da situación e facer unha análise que
abra o camiño da ética para esta problemática. Acaso sexa este o
principal acerto da obra, o que fai dela unha referencia imprescindible no noso tempo e na nosa contorna cultural. Porque igual que
no libro da Xénese o home daba nome aos animais, igual que en
Cien años de soledad o mundo era tan recente que cumpría sinalar
co dedo ás cousas para nomealas, así no ámbito da socioloxía e
do pensamento ético careciamos dunha palabra para describir esa
dinámica de exclusión das persoas que carecen de recursos polo
feito de ser pobres, previo a calquera outra consideración de pertenza ou procedencia.

3.- Como se constrúe a aporofobia
En contra do que pode parecer, a solución a este problema ético
(e aos problemas sociais derivados) non é tan simple como afirmar que debemos ocuparnos dos pobres. Por volver aos exemplos
tomados da realidade europea (pero que teñen un reflexo cada vez
máis forte entre nós), debemos fixarnos en Amencer Dourado, a
forza política da extrema dereita grega que fixo da atención aos
pobres gregos a súa bandeira, fronte ao abandono ou á relegación
que sufrían (segundo a súa opinión) ao ficar a atención social e os
recursos económicos do país centrados na atención dos refuxiados
procedentes de Siria e outros conflitos de Oriente.
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Cortina fuxe de trazar unha historia maniquea na que os bos
se sitúen da parte dos pobres e os malos na súa contra. Por iso,
logo de ofrecer un relato sobre as vítimas e a vulneración dos seus
dereitos e da súa dignidade, a través da análise dos delitos de odio,
entra na análise dos discursos do odio, máis difíciles de combater
nas sociedades pluralistas. Porque ao lado do respecto á dignidade
das persoas, situamos a liberdade de pensamento e a liberdade de
expresión. Existe un gume fino que separa a liberdade de expresión
e a incitación ao odio e á violencia, que está sendo aproveitado
polas forzas sociais partidarias do odio para sementar o seu discurso
xenófobo e, en último termo, aporofóbico.
No desenvolvemento do sentido da xustiza, tendemos a considerar xusto o que é bo para nós individualmente, logo o que é bo para
o noso grupo de pertenza, para a nosa comunidade, e, por último,
podemos desenvolver unha conciencia de que é xusto o que resulta
bo para o conxunto da humanidade. En xeral, as sociedades occidentais están lexitimadas no nivel dos discursos e das institucións
na ética universalista. Pero unha boa maioría das persoas que integramos esas sociedades na nosa vida diaria pensamos e actuamos
desde formas de ética vinculadas en exclusiva ao noso ben e ao
ben de quen consideramos «os nosos». Daquela, o universalismo é
máis unha forma de lexitimación que unha forma de valoración e
de comportamento.
Esa tensión entre os ideais e os comportamentos é propia de
calquera pensamento ou comportamento moral. Cómpre preguntarnos se esta contradición é unha debilidade individual ou ten
unha base máis fonda. E resulta que, analizando as bases biolóxicas
e cognitivas das condutas de rexeitamento da pobreza e das persoas
que a sofren, ponse de manifesto que se trata dunha pauta inscrita
na bioloxía humana, e non simplemente no comportamento cultural dalgunhas persoas. Resulta que a aporofobia reside no noso
cerebro e que para superala non abonda con negala, hai que tomar
algunhas medidas que superan o voluntarismo no nivel individual.
Pódese argumentar, en contra desa dimensión innata do rexeitamento das persoas pobres que a especie humana non é máis adap64
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tativa polas calidades individuais das persoas que a forman, senón
pola maior ou menor capacidade de artellar respostas colectivas para
os problemas comúns. Dito doutra maneira, non son os individuos
máis competitivos os que triunfan, senón os grupos que establecen
formas de cooperación máis eficaz. Sen embargo, sendo certo isto,
non é obstáculo para non querer no grupo a aqueles membros dos
que non se espera ningún tipo de reciprocidade. A nosa viabilidade biolóxica está fundamentada na colaboración; e mesmo somos
capaces de atender aos enfermos e desvalidos (hai probas desa atención cando menos desde os tempos do homo ergaster, moito antes
da aparición do homo sapiens). Pero non sempre precisamos da
colaboración entre grupos para ser viables (e isto desde os tempos
dos grupos de cazadores-recolledores), nin de todos os membros
potenciais dun grupo, podendo rexeitar a aqueles que non son percibidos como incapaces de ningún tipo de reciprocidade. Daquela,
acadar un recoñecemento da humanidade universal, superando a
aporofobia, superando o sectarismo de grupo (mesmo cando se trata
dunha comunidade nacional), superando os límites da reciprocidade, é un reto ético e político dos nosos tempos.

4.- Como se combate a aporofobia
Presentada a fondura do problema, a autora trata de mostrar as
posibilidades e os límites dos camiños para a ética que a nosa sociedade ten en maior consideración, a reputación e a mellora moral a
través da modificación biolóxica.
Respecto da primeira vía, sen negar a pertinencia da presión
social convertida en norma heterónoma que condiciona as nosas
respostas, reafirma a pertinencia da autonomía moral á hora de
procurar respostas éticas, especialmente porque pode existir unha
presión colectiva a prol de comportamentos que debemos considerar desviados por atentar contra a dignidade humana.
Respecto da biomellora moral, recoñece que non se pode negar
radicalmente a pertinencia de procurar unha vida mellor a través da
ciencia e da intervención na vida humana, mentres se respecten os
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principios de dignidade, de igualdade de oportunidades e de libre
aceptación das melloras. Pero pon de relevo a escasa efectividade
das melloras biolóxicas á hora de modificar os comportamentos
colectivos e a ética persoal, o que nos devolve novamente ao ámbito
da conciencia e dunha liberdade que aposte polas persoas independentemente dos seus recursos, da súa capacidade de devolvernos
en forma de bens ou de favores aqueles actos que realizamos de
forma parcialmente altruísta.
Por iso, sitúa no remate da obra aqueles dous elementos que
considera máis relevantes para conseguir eliminar a aporofobia. Por
unha parte, dentro da acción colectiva sitúa a necesidade de erradicar a pobreza e de reducir a desigualdade. Por outra, reflexiona
sobre a necesidade dunha «hospitalidade cosmopolita», entendendo que se trata dunha forma de exercer a xustiza no marco do
recoñecemento da igualdade e da alteridade das persoas pobres.

5.- Erradicar a pobreza, reducir as desigualdades
Consonte á afirmación de que a superación da aporofobia é un
reto que nos atinxe a cada quen de forma persoal e ao conxunto da
colectividade, porque está en xogo a forma democrática da sociedade e a humanidade mesma do noso comportamento, a superación
do odio a quen non ten nada para devolvernos comeza por ofrecer
dignidade humana e recursos suficientes a todas as persoas. Nas
actuais condicións de desenvolvemento humano, a pobreza aparece
como a imposibilidade de levar unha vida considerada digna, unha
vida feliz ou, en expresión máis clásica (e acaso máis acaída), unha
vida boa. E esa imposibilidade non é unha fatalidade, senón que é
un feito evitable. Se é evitable, temos o deber moral de erradicar a
pobreza. Non só porque dese modo a sociedade é máis pacífica e
máis próspera (que tamén), senón porque así as persoas poden desenvolver os proxectos de vida que consideran adecuados. E non só
como un compromiso individual, senón tamén como unha acción
colectiva, emprendida e regulada polas autoridades públicas, polos
estados, cunha acción concertada a nivel mundial. E para contar
cos recursos apropiados para apoderar ás persoas e para que poidan
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levar adiante os seus proxectos de vida, é necesario reducir as desigualdades, especialmente a través de políticas de redistribución
que superen a actual crise fiscal, na que as clases medias e mesmo
as clases traballadoras depauperadas soportan as cargas impositivas
dos estados mentres as grandes fortunas e as grandes corporacións
gozan da protección dos estados, pero evaden a maior parte das
súas responsabilidades fiscais mediante os máis diversos mecanismos financeiros.

6.- Hospitalidade cosmopolita
«Sen dúbida, o éxodo de inmigrantes económicos e dos refuxiados políticos é un dos maiores desafíos aos que nos enfrontamos
no noso mundo globalizado» (páx. 150). «En conexión coa Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948, –a pregunta que
se planea ante a crise migratoria non é ‘se’ debemos acoller aos
que veñen movidos pola necesidade e en condicións terriblemente
vulnerables, senón ‘como’ facelo» (páx. 151)–. Esta pregunta sitúanos ante a necesidade dun retorno á Ilustración que non é unha
volta ao pasado, senón unha forma de apropiarnos do presente para
gañar o futuro, para facelo verdadeiramente humano.
En tempos de certezas transmitidas a golpe de frase simples, de
imaxes evidentes e de descualificación do adversario a través das
redes sociais, o razoamento demorado, a análise fonda dos argumentos, a escoita de diferentes puntos de vista, sen renunciar aos
convencementos comúns que fundamentan a convivencia e aos
propios que fundamentan a propia toma de postura, son elementos
diferenciais que debemos valorar.
E sobre esa base ilustrada, podemos comprender mellor que a
hospitalidade é un signo de civilización e, máis concretamente,
da nosa civilización. Tamén é unha virtude da convivencia, e así a
caracterizou Kant, que foi quen acuñou a expresión ‘hospitalidade
cosmopolita’. Pero o propio Kant fala tamén doutra dimensión da
hospitalidade cosmopolita, como un deber xurídico. Este deber ten
dúas faces inseparables: o dereito de visita, fundado na propiedade
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común do solo habitable do planeta (a propiedade individual ou
colectiva será derivada desta propiedade común e supeditada a ela),
e o dereito de hóspede, correlativo ao primeiro, pero que só pode
ser exercido mediante un contrato que outorgue ao estranxeiro o
dereito a asentarse nunha nova terra por un tempo. Con este último
aspecto, Kant pretendía limitar a estadía das potencias europeas
en países que eran colonizados, esixindo un consentimento e unha
limitación no asentamento das potencias estranxeiras. Constitúe
un bo fundamento para superar a aporofobia. Pero non é suficiente
para a abordaxe da actual crise, que require dunha acollida incondicional. Daquela, a hospitalidade cosmopolita debe articularse entre
a utopía do incondicional (e, por tanto, ilimitado) e as restricións
derivadas da limitación dos nosos recursos como persoas acolledoras, como organizacións de acollida e como sociedades acolledoras.
É unha forma de tensión entre a ética do convencemento (que debe
motivar a nosa acción) e a ética da responsabilidade, que dita as
normas do que resulta posible facer cos medios que temos. Esta
articulación tradúcese en «políticas de acollida e integración», e en
accións de pacificación e desenvolvemento das sociedades emisoras
de inmigrantes e refuxiados, renunciando, iso si, ás diversas formas
de colonialismo que se disfrazan de intervencións humanitarias, así
como denunciando as políticas de externalización e mercantilización das fronteiras externas con políticas de contención en terceiros países que non teñen ningunha relación coa procura autónoma
dunha vida digna nas sociedades de orixe das migracións actuais.

7.- Ler, reflexionar, actuar
O libro Aporofobia, el rechazo del pobre constitúe unha obra moi
ben escrita, ben trabada argumentalmente e que non renuncia á
fondura, sendo capaz de transmitir de forma accesible para calquera persoa culta algúns dos debates máis complexos da filosofía
política e da ética dos nosos tempos. Pero constitúe, sobre todo,
unha invitación a reflexionar sobre a nosa ética persoal e colectiva,
así como sobre a articulación política e xurídica desa ética persoal.
Esa invitación en ningún momento aparece desconectada coa proEncrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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funda dualización social das nosas sociedades, nin dos procesos de
exclusión que se están consolidando e reforzando co desprezo das
persoas máis pobres e vulnerables da nosa sociedade. Unha loita
eficaz contra a pobreza e unha redución das desigualdades forman
parte da proposta ética que debemos construír. E tampouco está
desconectada da crise migratoria actual, que inclúe a inmigración
económica e o enorme incremento do número de demandantes de
asilo e protección internacional, que aínda que é un debate europeo, afecta moito máis a países pobres con moi escasos medios
para ofrecer unha acollida decente aos refuxiados. Neste ámbito, o
imperativo ético articúlase na tensión entre unha acollida incondicional e a necesidade de actuar en marcos normativos e de recursos
que son forzosamente limitados.
A obra constitúe unha lectura obrigada para calquera persoa que
se preocupe pola xustiza, pola equidade e pola dignidade humana.
Marca de forma inequívoca un punto de referencia para calquera
forma de democracia e de regulación da convivencia respectuosa
dos dereitos humanos; e achega un núcleo de ideas sobre os que
construír discursos compartidos. Iso si, precisamente dada a claridade da obra e a delimitación dos ámbitos irrenunciables da dignidade humana, serve tamén para situar fóra do marco da discusión das sociedades libres os discursos aporofóbicos que pretenden
deixar fóra ás persoas pobres polo feito de selo, por non existir a
expectativa de que poidan devolver en reciprocidade aquelo que
reciben de nós individualmente e do conxunto da sociedade.
Santiago González Avión
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Achega

Traballo e empobrecemento.
Implicación da HOAC
HOAC de Galicia

Introdución
A HOAC Hermandad Obrera de Acción Católica, é un movemento que ten coma obxectivo a evanxelización no mundo obreiro
e do traballo. Isto consiste en anunciar a Xesús Cristo e, desde ese
anuncio, transformar esa realidade para que sexa acorde cos valores do Reino de Deus.
Baseada no libriño Trabajo digno para una sociedad decente, editado pola HOAC, esta Achega trata de apuntar que é o que está pasando no mundo do traballo e a súa relación coa pobreza –para transformar hai que coñecer–, o que nos di a Doutrina Social da Igrexa
(DSI) ó respecto e como o enfocamos desde a HOAC de Galicia.

1.- Capitalismo e traballo
O concepto que temos de traballo nace a finais do século XVIII,
na Revolución Industrial, co capitalismo. Este é máis ca un sistema económico, é unha forma de entender a vida que se caracteriza
por poñer a economía no centro da vida social e subordina todo o
demais ó seu funcionamento para buscar o máximo beneficio económico individual. Todo isto supuxo cambiar a forma de entender
o traballo humano, tanto que se pode dicir que o traballo asalariado foi un invento do capitalismo: o traballo é convertido nunha mera mercadoría, que o traballador vende ó empresario e este
asume como un custo máis de produción, e como tal tratará de
reducilo o máximo posible para obter o máximo beneficio. Como
consecuencia, as persoas, os traballadores, son tratados coma couEncrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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sas, como instrumentos ó servizo do capital (esta prevalencia queda reflectida na palabra capitalismo). O movemento obreiro xorde
como xusta resposta a esta deshumanización, para loitar por dignificar as condicións de traballo e combater o empobrecemento dos
traballadores e das súas familias. Os problemas máis importantes
da humanidade están relacionados, en maior ou menor medida,
con este conflito entre capital e traballo.
Desde o seu nacemento ata a actualidade, o capitalismo foi pasando por diversas etapas (a súa evolución e as características que
ten na actualidade están descritas en O capitalismo neoliberal no
n.º 204 desta revista) pero as súas bases sempre foron as mesmas.
A concepción economicista da vida foi callando na sociedade de
tal xeito que cando oímos traballo asociámolo a salario, a produción… De feito só consideramos traballo ó emprego, é dicir, á aquela
actividade pola que se paga un prezo de mercado. Unha persoa pode
estar todo o día traballando no coidado da súa familia (nenos, maiores…) que como non perciba un salario, dise que non traballa (está
desempregada, pero si traballa). Distinta consideración se ten se esa
mesma actividade a fai nun fogar distinto ó seu e cobra un soldo.
Aínda que ten unha innegable dimensión económica, o traballo é moito máis ca iso. Mediante o traballo respondemos ás nosas necesidades pero non só materiais senón tamén culturais e
espirituais. Permítenos desenvolver as nosas capacidades, a nosa
vocación, e aportar bens e servizos á sociedade, pode ser un instrumento de comuñón, de solidariedade, de construción social. Un
camiño de realización persoal e de humanización. Enténdese que
o Papa Francisco se refire a todo isto cando afirma que non ter
traballo róubanos a dignidade.

2.- A nova configuración do mundo obreiro e do
traballo. Precariedade e desemprego
Noutras etapas do capitalismo, para que aumentasen as rendas
do capital, era necesario que aumentase a produción, o que supoñía un crecemento de postos de traballo. No sistema económico
72

Encrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019

Traballo e empobrecemento. Implicación da HOAC

actual, no neoliberalismo, o crecemento económico está máis ligado a actividades non produtivas que a produtivas, a economía
pode medrar sen que se incrementen os postos de traballo, polo
que non é necesario que todas as persoas estean empregadas. É dicir, non podemos ter a esperanza de que o crecemento económico
vaia supoñer traballo para todos e moito menos nunhas condicións
dignas. É máis, debido á automatización e ós avances tecnolóxicos,
entre outras razóns, o traballo é considerado como o causante de
que a produción sexa lenta e custosa, e para que xere beneficios
debe ser flexible.
A flexibilidade significa a posibilidade de dispoñer de man de
obra cando se necesite e resulte máis rendible e prescindir dela sen
custos cando é menos rendible. Substitúese a norma social do emprego estable e fixo como garantía de seguridade e cohesión social,
pola norma da inestabilidade permanente no emprego precario
para incrementar a seguridade da economía a costa das persoas.
Habitualmente preséntase a flexibilidade laboral como resposta
ó desemprego. Pero a destrución do emprego e a precarización do
mesmo son dous camiños complementarios dun mesmo obxectivo:
abaratar os custos laborais e someter ós traballadores a unha maior
explotación, incrementando a rendibilidade do capital. Precariedade e desemprego non son elementos conxunturais consecuencia
da crise, son elementos estruturais do propio sistema neoliberal
que se intensificaron na crise económica. A crise serviu para que a
flexibilidade laboral non só fose asumida pola maioría dos partidos
políticos, senón que tamén callou na sociedade. Por unha banda,
xeneralizouse un medo ó desemprego que fai que non nos preguntemos pola calidade e as condicións de traballo —todo está xustificado por ter un emprego— e pola outra, as necesidades vitais e a
sociedade consumista, fainos valorar calquera emprego, para poder vivir ou para non perder a roda do consumo, segundo os casos.
O modelo da flexibilidade laboral empobrece ó conxunto da clase
traballadora e xera unha maior vulnerabilidade. Unha característica importante da extensión do traballo precario é que se pode ter
emprego e non saír dos limiares da pobreza. O traballo asalariado
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deixou de ser fonte de seguridade, de control do futuro. Está consolidándose un tipo de traballadores, o dos traballadores pobres.
Debido ós salarios baixos e á alternancia entre contratos precarios
con períodos de desemprego máis ou menos longos, moitas familias, para cubrir as súas necesidades básicas, vense na necesidade
de complementar os seus ingresos con axudas sociais ou botar man
dos servizos de ONGs. De feito en España, segundo o INE, o 15 %
de traballadores está en risco de pobreza e exclusión social. Aínda
que a precariedade afecta en maior medida a traballadores de baixa
cualificación, tamén chega a titulados universitarios. E non só no
sector privado, tamén no sector público e incluso na Universidade.
Ata non hai moito tempo cando se nos dicía que se reducía o paro,
asociábase con que eses traballadores que atoparon un emprego
melloraban de forma significativa a súa situación económica; agora non ten por que ser así, pois a gran maioría dos contratos son
de emprego precario (segundo o IGE, en Galicia, desde o 2012,
practicamente duplicouse o número de contratos con duración inferior a unha semana).
O modelo de flexibilidade laboral vai acompañado dunha diminución da protección social dos traballadores para que se vexan
obrigados a aceptar as condicións de traballo que ofrece o mercado, que supoñen maior explotación. Outro dereito social, como
é a pensión por xubilación, vai depender do tempo traballado e
das cotizacións á Seguridade Social derivadas do salario percibido.
Isto vai supoñer que a moitos dos traballadores ós que se lles está
negando o dereito ó emprego durante longos períodos da súa vida
laboral ou que perciben salarios baixos, cando se xubilen tamén se
lles vai negar o dereito a unha pensión digna.
Estamos aceptando situacións por imposición económica que
dificilmente aceptaríamos doutra maneira porque o empobrecemento e a vulnerabilidade estenden o medo a estar peor, o que nos
fai conformistas e nos desmobiliza. Este empobrecemento e vulnerabilidade sófreno de xeito máis intenso algúns sectores do mundo
obreiro como son: inmigrantes, mozos, mulleres, desempregados
de idade avanzada, veciños de barrios marxinais…
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En resumo, a flexibilidade laboral supón unha vida precaria
para o traballador e para a súa familia, é un atentado contra a súa
dignidade, porque lle supón unha mutilación da súa humanidade,
dificúltalle o seu desenvolvemento persoal, familiar e social, con
consecuencias gravísimas neses tres niveis, que está ocasionando
que millóns de persoas se vexan abocadas á marxinación e á exclusión social. Así pois, a configuración actual do traballo é a principal causa da pobreza. En palabras do Papa Francisco: a idolatría do
diñeiro provoca o descarte do humano.

3.- Posición da Igrexa
Aínda que a DSI é moi ampla sobre o conflito entre capital e
traballo, sinalaremos só un principio que é tan fundamental como
significativo: segundo a Encíclica Laborem Exercens (LE) de Xoán
Paulo II o valor do traballo, a súa dignidade, vén dado polo feito
de que quen traballa é unha persoa, e que o capital son cousas,
polo que o traballo non debe estar supeditado ó capital, senón que
o capital debe estar supeditado ás necesidades e ós dereitos de
quen traballa. Estamos tan afeitos a que as persoas estean sometidas ás cousas, á economía, que a afirmación anterior resúltanos
moi chocante.
Este principio é básico á hora de enfocar a evanxelización do
mundo do traballo, é dicir, a Pastoral Obreira, a cal debería ser
central na vida da Igrexa por dúas razóns sinaladas en LE:
– o traballo é a clave da cuestión social, é dicir, segundo configuremos o traballo, así será a sociedade;
– como a configuración actual do traballo produce pobreza, en
LE afírmase que se a Igrexa quere ser fiel a Xesús Cristo, se quere
ser Igrexa dos pobres, estará comprometida coa causa do mundo
do traballo e esa será a súa misión.
É, cando menos, sorprendente que un tema tan importante,
esencial segundo a DSI, teña tan pouca presenza en homilías, conferencias, publicacións… e sobre todo na vida dos cristiáns: difiEncrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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cilmente se pode dicir que un nesgo distintivo da nosa praxe como
membros da Igrexa sexa a loita por condicións dignas de emprego.
E iso que a misión dos laicos é, segundo o Concilio Vaticano II,
«por propia vocación, buscar o reino de Deus tratando e ordenando, segundo Deus, os asuntos temporais».
No 2014 Cáritas, CONFER, Xustiza y Paz, JEC, JOC e HOAC
crean a iniciativa Igrexa polo traballo decente para favorecer dinámicas de sensibilización, visibilización e denuncia sobre o traballo humano e anunciar o concepto de traballo decente «cara ó
interior das nosas organizacións, cara á Igrexa en xeral e cara á
sociedade». Segundo a Encíclica Caritas in veritate de Benedito
XVI o traballo decente:
– é libremente elixido
– é a expresión da dignidade de todo home ou muller
– asocia os traballadores ó desenvolvemento da súa comunidade
– evita a discriminación, respectando a todos os traballadores e
traballadoras
– permite satisfacer as necesidades das familias e escolarizar ós
seus fillos sen que estes se vexan obrigados a traballar
– defende que os traballadores se organicen libremente para facer oír a súa voz
– deixa espazo para reencontrarse axeitadamente coas propias
raíces no ámbito persoal, familiar e social
– asegura unha condición digna ós traballadores que chegan á
xubilación
Na Xornada polo Traballo Decente (7 de outubro), cada un dos
grupos da HOAC de Galicia participou, na medida das súas posibilidades, na organización de diversos actos (vixilias, eucaristías
dominicais, concentracións, mesas redondas con representantes
de empresarios e traballadores…), seguindo as propostas da Igrexa
polo traballo decente.
76

Encrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019

Traballo e empobrecemento. Implicación da HOAC

4.- Liñas xerais da evanxelización da HOAC
Desde a Asemblea Xeral do 2003 a HOAC decidiu centrar a súa
acción de pastoral obreira nas periferias do mundo obreiro e do
traballo, que abrangue moito máis có laboral, concretamente en
cinco ámbitos:
–
–
–
–
–

flexibilidade e precariedade laboral
a muller no mundo obreiro
familia obreira e educación
inmigración
desemprego, pobreza e marxinación

Desde todos estes ámbitos trátase de ir construíndo unha cultura do traballo acorde coa DSI e así camiñar cara a unha sociedade
decente, é dicir, nunha sociedade que non humille ás persoas, que
non mutile a súa humanidade, senón que promova o seu desenvolvemento en plenitude.
Pretendemos que a nosa acción evanxelizadora se caracterice por:
• Acompañar a vida das persoas nos seus ambientes (familiar,
eclesial, social e laboral) e colaborar con elas a que se dean as
condicións para que xuntos podamos vivir a nosa humanidade
de maneira plena.
• Colaborar a un cambio de mentalidade e da atmosfera cultural, a un cambio na maneira de entender e comprender a
realidade, o sentido que atribuímos á vida persoal e social, ao
ser humano e á súa actividade, traballo e política, etc.
• Colaborar no cambio das institucións para que estean moito
máis ó servizo das necesidades das persoas, en particular dos
empobrecidos e para animar e renovar o tecido social. Esa
nova comprensión da realidade necesita mediacións institucionais do mundo obreiro que a traduzan en comportamentos
sociais, en prácticas, en actuacións… en favor das persoas.
• Colaborar a construír e dar visibilidade a experiencias alternativas na forma de ser e traballar (no uso dos bens, nas formas
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de traballo, na vida política, na solidariedade cos empobrecidos, etc.). Hai que contribuír a xerar outra realidade social a
través de propostas concretas e, tamén, hai que ir construíndo
experiencias cotiás e sinxelas doutra maneira de vivir e doutras prácticas persoais e comunitarias.

5.- A HOAC en Galicia
O noso movemento estrutúrase en grupos, que denominamos
equipos. Actualmente en Galicia hai catro equipos: os de Lugo e
A Coruña, que son de recente creación, e os de Vigo e Ferrol, que
teñen unha traxectoria de máis de cincuenta anos.
5.1. Equipos de Lugo e A Coruña
Nos dous casos danse características semellantes. Persoas que
levaban tempo participando en parroquias ou en diversas organizacións e grupos apostólicos, despois de coñecer a militantes da
HOAC, inician un proceso de formación que os vai comprometendo progresivamente coa proposta que fai o noso movemento á
Igrexa e á sociedade. Van descubrindo a chamada a transformar o
mundo do traballo desde dentro, estando atentas á realidade que
as rodea e dispostas a avanzar na revolución do cambio de mentalidade que este mundo necesita con urxencia. Cada un destes
equipos está dando pasos cara á concreción do seu compromiso
conxunto, aínda que cada persoa ten o seu. O compromiso non
se vive como algo puntual nin fóra da vida, senón no día a día do
entorno familiar, de amizades, de traballo, e nas institucións; leva
a experimentar a vivencia de que a persoa é o primeiro. Son unha
pequena semente que aspira a medrar, consolidarse e ser quen de
cumprir a súa misión no medio do mundo obreiro e do traballo.
5.2. Equipo de Vigo
Abordan o tema do traballo e o empobrecemento, dende a realidade da muller traballadora. O compromiso víveno nunha plataforma chamada «Rede de mulleres contra a violencia de xénero».
Comparten coas mulleres traballadoras nos barrios e na parroquia
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os problemas de discriminación e acoso no traballo e na sociedade,
de violencia de xénero, de ter que manter os fillos (por separación
ou divorcio), de violacións e ameazas, etc.
Dende hai máis de dez anos, esta plataforma convoca manifestacións, orienta as mulleres e concéntrase no centro de Vigo os últimos xoves de cada mes, para denunciar as mortes e asasinatos de
mulleres e fillos a mans das súas parellas, para reivindicar unhas
mellores condicións de vida e de traballo para todas as mulleres.
Estase levando tamén, dende o ano 2011, a experiencia dun taller de soldadura para persoas inmigrantes –a maioría africanos–,
para que poidan ter a posibilidade de acceder a un traballo que
lles permita vivir dignamente. Os cursos teñen a duración de tres
meses e, ademais da parte técnica, procúrase practicar unha acollida familiar, fomentar a orientación laboral e a integración como
persoas no noso medio.
5.3. Equipo de Ferrol
Dentro do ámbito do paro, pobreza e marxinación, a experiencia
máis significativa, pola súa repercusión e pola súa duración é a do
Obradoiro de Promoción, dependente de Caritas, no barrio de Caranza (Ferrol) no que practicamente todos os membros da HOAC
de Ferrol están implicados, dun xeito ou doutro. Ademais conta co
traballo de quince voluntarios entre os que hai obreiras do fogar,
profesores (en activo e xubilados) e persoas maiores que queren
sentirse «útiles». Inicialmente naceu para atender a persoas de
etnia xitana, aínda que agora, dos 40 adultos e 12 menores, hai
usuarios que non pertencen a esa etnia.
Nos locais do Obradoiro tamén se atende a un grupo de transeúntes. Os obxectivos desta atención e do Obradoiro son os mesmos: acoller, coñecerse e compartir. As tres tardes que está aberto
o Obradoiro, ademais de repartir cousas materiais, compártese un
café que serve para estreitar lazos e establecer unha amizade.
Desenvólvense actividades de estudo, costura e cociña. Ós adultos ensínaselles contidos básicos (lectura, escritura…) para que
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poidan sacar o carné de conducir ou acceder a cursos de formación laboral organizados por organismos públicos. Para algúns
sérvelles como actividade formativa para poder cobrar a RISGA;
outros como cumprimento da condena a traballos á comunidade.
Ós menores axúdaselles coas tarefas escolares, para evitar o fracaso escolar.
Somos conscientes de que os sufrimentos dos colectivos marxinados deben ser os nosos, son irmáns que non tiveron a oportunidade de acceder a un posto de traballo e teñen que gañarse o
pan da mellor maneira posible, unhas veces sendo furtivos na ría e
mariscando de forma ilegal, situación que lles pode carrexar penas
de cárcere, e outras malvendendo nos postos do mercadillo. Pero
teñen familias que teñen que coidar e manter, familias que sofren
con estas situacións.
O anuncio da boa nova do Evanxeo, nas periferias, empeza por
dignificar ás persoas en calquera situación de explotación. Desde
a Igrexa, desde o mundo obreiro, temos o deber de denunciar e
visibilizar as situacións que viven os nosos irmáns. Que todos podamos ter un traballo digno e vivir nunha sociedade decente.
HOAC de Galicia
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Fiestra aberta

Testamento do P. Christian de Chergé,
prior do Mosteiro de Tibhirine (Alxeria),
feito dous anos antes da súa morte
Christian de Chergé

A película «De dioses y hombres», 2010, non deixa indiferente a
ninguén, e revive a vida e a historia dos monxes cistercienses da
comunidade de Ribhirine (Alxeria), asasinados no 1996 por grupos
radicais, e que o 8 de decembro pasado foron beatificados en Orán
(Alxeria) xunto con outros compañeiros e compañeiras da mesma
fornada martirial. O testamento do P. Christian convértese, despois
de todo isto, nun testemuño en primeira persoa que non ten prezo.

«Se me sucedese un día –e ese día podería ser hoxe– ser vítima
do terrorismo que parece querer chegar neste momento a toda a
xente estranxeira que vive en Alxeria, eu quixera que a miña comunidade, a miña Igrexa, a miña familia, lembren que a miña vida
estaba entregada a Deus e a este país.
Que eles acepten que o Único Mestre de toda vida non podería
permanecer alleo a esta partida brutal.
Que recen por min.
Como ía poder eu ser atopado digno de tal ofrenda?
Que saiban asociar esta morte a tantas outras tan violentas e
abandonadas na indiferenza do anonimato. A miña vida non ten
máis valor ca outra vida.
Tampouco non ten menos.
En todo caso, non ten a inocencia da infancia.
Teño vivido abondo como para me saber cómplice do mal que
parece, desgraciadamente, prevalecer no mundo, inclusive do mal
que podería golpearme cegamente.
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Desexaría, chegado o momento, ter ese instante de lucidez que
me permita pedir o perdón de Deus e o dos meus irmáns, os homes, e perdoar, ao mesmo tempo, de todo corazón, a quen me
teña ferido.
Eu non podería desexar unha morte semellante. Paréceme importante proclamalo.
Pois é así, non vexo como me podería alegrar que este pobo ao
que eu amo sexa acusado, sen distingos, do meu asasinato.
Sería pagar moi caro o que se chamará quizais a «graza do martirio» deberlla a un alxeriano, sexa quen sexa, sobre todo se el di
actuar en fidelidade ao que el cre ser o Islam.
Coñezo o desprezo co que puido envolver aos alxerianos tomados globalmente.
Coñezo tamén as caricaturas do Islam fomentadas por certo islamismo.
É doado abondo crerse coa conciencia tranquila identificando
este camiño relixioso cos integrismos dos seus extremistas.
Alxeria e o Islam para min son outra cousa, é un corpo e unha
alma.
Proclameino moitas veces, coido, coñecendo ben todo o que deles teño recibido, atopando neles con moita frecuencia o fío condutor do Evanxeo que aprendín sobre os xeonllos da miña nai,
a miña primeirísima Igrexa, precisamente en Alxeria e, xa desde
aquela, no respecto dos crentes musulmáns.
A miña morte, evidentemente, parecerá dar a razón ás persoas
que me teñen tratado, á lixeira, de inxenuo ou de idealista: «que
diga agora o que pensa disto!»
Pero estes teñen que saber que por fin será liberada a miña máis
afiada curiosidade. Daquela poderei, se Deus así o quere, fundir
a miña ollada na do Pai para contemplar con El os Seus fillos do
Islam tal como El os ve, enteiramente iluminados pola gloria de
Cristo, froitos da Súa Paixón, inundados polo Don do Espírito,
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cuxo gozo secreto será sempre o de establecer a comuñón e restablecer a semellanza, xogando coas diferenzas.
Por esta vida perdida, totalmente miña e totalmente deles, doulle grazas a Deus que parece tela querido enteiramente para este
gozo, contra e a pesar de todo.
Neste grazas no que está todo dito, definitivamente, sobre a
miña vida, eu inclúovos, por suposto, amigos de onte e de hoxe, e a
vós, amigos de aquí, onda a miña nai e o meu pai, as miñas irmás e
irmáns e os seus, o céntuplo concedido, como foi prometido!
E a ti tamén, amigo do último instante, que non terás sabido o
que facías.
Si, para ti tamén quero este grazas, e este «A-Deus» no rostro do
cal eu te contemplo.
E que nos sexa concedido atoparnos de novo como ladróns felices no paraíso, se así o quere Deus, Pai noso, teu e meu.
Amen! Im Jallah!
Christian de Chergé
Prior do Mosteiro de Tibhirine (Alxeria)
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Documento da Paz 2018

É posible outra Igrexa, servidora
e comunitaria
Coordinadora de Crentes Galegos

A Coordinadora de Crentes Galegos ven facendo, desde hai moitos anos, unha reflexión que damos a coñecer como Documento
da Paz no remate de cada ano e no comezo do aninovo.
Fixamos a nosa atención cada ano nalgúns dos aspectos nos que
nos xogamos a humanidade. Porque podemos evitar os sufrimentos das persoas e alentar os primeiros pasos de cara a unha maior
cohesión social, a través da creación de vínculos e de solidariedade, que é a forma máis sólida de construír a paz.
No momento que estamos a vivir preocúpanos moito a imaxe
pública do papel que desempeña a Igrexa na vida social. Esta
imaxe ven reflectida nos medios de comunicación, pero tamén
na opinión dos diversos sectores da sociedade sobre o que pensamos e facemos os cristiáns e especialmente sobre a forma en
que a Igrexa orienta a súa intervención no conxunto das relacións
sociais. Non queremos aparecer como unha Igrexa gardiá da corrección moral e de ritos herdados de antepasados e afastados do
actual imaxinario cultural. Os valores do Evanxeo non teñen por
que aparecer vestidos por roupas rancias e resesas que non se corresponden coa súa orixe nin cos nosos tempos. Fronte a esas formas ancoradas no pasado, gustaríanos «primeirear», en expresión
do Papa Francisco. Dito coas súas palabras: «adiantarse, tomar a
iniciativa sen medo, saír ao encontro, buscar aos que están lonxe
e chegar ás encrucilladas dos camiños para invitar aos excluídos»
(EG 24), recoñecendo que de nada serven «os discursos e praxes
sociais ou pastorais sen unha espiritualidade que transforme o corazón» (EG 262).
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Somos conscientes dos aspectos negativos que presenta a Igrexa,
e tamén dos positivos. Queremos intensificar estes e tratar de eliminar todo o que free o poder de proposta para construír a paz,
desde a Igrexa e desde fóra dela. Queremos que a sociedade enteira comprometa todo o seu empeño en conseguir progresivamente
unha situación digna para todos.
Dóenos todo aquilo que se poida ver e dicir en negativo da
Igrexa. Entendemos que non todas as críticas son xustas, que algunhas veñen por poñerse do lado das persoas que sofren, das excluídas, das aldraxadas. Pero outras críticas están feitas por estar
do lado do poder, ese que exclúe e que aldraxa a dignidade humana. Avogamos por comportamentos exemplares, como corresponde a persoas e institucións que se declaran cristiás e como tales
deben seguir o exemplo de Xesús e inspirarse no Evanxeo nas súas
actuacións concretas.
É totalmente impropio de persoas cristiás que queren ter o
Evanxeo como fonte de inspiración das súas vidas:
A indiferenza diante das situacións de inxustiza. A indiferenza
leva a que os poderes fácticos deixen de abordar seriamente situacións extremas, como as que se dan no caso de pobreza severa,
emigrantes e refuxiados; o que leva consigo dor, todo tipo de penalidades e ata a mesma morte.
A insensibilidade diante do importante número de persoas dentro do sector dos nenos, das mulleres, das familias, dos maiores,
que arrastran problemas moi serios. A sociedade no seu conxunto ten que buscar solucións eficaces. A Igrexa debe sentirse a si
mesma como unha forza viva e empeñada en promocionar e sumar
sinerxías capaces de levedar a vida social.
A inhibición en actividades e organizacións que se propoñen
como obxectivo loitar polo ben común. É necesario implicarse
nos movementos que traballan para fortalecer a rede dunha economía solidaria, como é o caso de Nacións Unidas que coa súa
«Axenda 2030» pretende alcanzar 17 grandes Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), de forma que os 800 millóns de
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persoas que contan para vivir con menos de 1,25 dólares/día, poidan vencer definitivamente a fame, as enfermidades, a incultura
e a morte antes de tempo.
O abuso de poder en calquera das súas formas. Dentro e fóra
da Igrexa, o «carreirismo», o afán de sobresaír, de posuír, levan en
moitos casos ao abuso do poder, a afondar na desigualdade e na
cronificación da pobreza de amplos sectores sociais.
O apego aos bens económicos e non ter claro a función social
dos propios bens. Que función desempeñan os numerosos bens da
Igrexa? A práctica de in-matriculación dos bens (ducias de miles
nas últimas décadas), cualificada moitas veces de voracidade inmobiliaria, necesitaría un tratamento moito máis sereno e meditado
que non perda de vista o ben común e a función social deses bens.
Na xestión dos bens da Igrexa debe quedar claro o afán de servizo,
e debe excluírse o afán de posesión. Para unha xestión en clave de
servizo, a Igrexa ten instrumentos, como Cáritas, consellos económicos, etc., capaces de impulsar, xunto con outras institucións,
proxectos de vivenda social e iniciativas de cooperación que poden
cumprir o dobre obxectivo de resolver necesidades urxentes e de
aportar formación social, tan precisa para achegar capacidade de
solución para moitos problemas cidadáns.
A pederastia e os abusos sexuais que constitúen delitos abominables. Tanto na sociedade como na Igrexa debe extremarse o
coidado para respectar a dignidade de todo ser humano. E non
se debe ter ningún tipo de tolerancia cos abusos exercidos contra
persoas débiles e indefensas. Desde a ética común, a sociedade
comeza a considerar e a tentar poñer en práctica unha praxe de
tolerancia cero fronte aos abusos e a pederastia. Nunha persoa
cristiá ou relixiosa as razóns son máis determinantes e funden as
súas raíces no Evanxeo como Boa Nova de Xesús para iluminar o
que deben ser as relacións humanas.
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1.- Xesús de Nazaret como exemplo e modelo de vida
Xesús coas súas palabras, coas súas obras, con toda a súa vida
abriu camiños novos para os seus seguidores e para toda a humanidade. As ensinanzas, as curacións, a actividade toda despregada por
Xesús mostran que Deus está con el, que Xesús é o reflexo de como
é Deus. E levan a entender o mundo desde Xesús, a converterse á
Boa Nova na que Deus é o motor da acción salvadora de Xesús, que
se mostra especialmente nos pobres, nos pecadores, nos oprimidos
por toda clase de mal. Se Deus salva ao máis deshumanizado e
afastado de El, é que a salvación alcanza a tódalas persoas.
No anuncio do Reino de Deus e no sermón do monte, como
núcleo da súa mensaxe, revélase a paixón de Deus polas súas fillas
e fillos como fonte da fraternidade universal e dáselle un lugar
concreto e preferente ás vítimas da desorde social e das inxustizas
estruturais. Xesús expulsando demos, curando vidas estragadas,
perdoando pecados e promovendo unha comunidade de discípulos
é quen anuncia a chegada do reinado de Deus, reino de paz, xustiza e amor.
O predicador, Xesús, converterase logo en obxecto de predicación na comunidade ou comunidades de crentes. E é precisamente o Mesías fracasado, o Xesús perseguido e asasinado a quen se
anuncia como Cristo resucitado e exaltado por Deus. De novo a
opción polos pobres, polas vítimas da historia marca a forma de
entender a elección divina e a alianza entre Deus e a humanidade.

2.- O noso compromiso desde a fe e desde a vida
Para quen a fe nos leva a ser seguidores de Xesús, e para todos os
homes e mulleres de boa vontade, dar continuidade ao proxecto de
Xesús convértese nunha tarefa primordial. As persoas cristiás, de
xeito especial, polo bautismo, quedamos asimilados á Cristo e unxidos polo Espírito Santo (LX 34) e correspóndenos a nós ordenar
todas as realidades cara a Deus sen eliminar a dimensión secular
de todas elas. Así o ser humano convértese en co-creador, en canto
leva a creación cara Deus xerando xustiza, solidariedade e verdade.
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Xesús impulsou unha comunidade de crentes e seguidores que,
organizada en comunidades locais, ían dar continuidade ao proceso posto en marcha por Xesús. A Igrexa, tal como a coñecemos
e como a vivimos, é o resultado dos procesos posteriores. É unha
Igrexa, «semper reformanda» en palabras dos Santos Padres. Debe
ser reformada especialmente cando vive escorada cara ao poder e
ao dominio da xerarquía por asimilación á sociedade civil, cando
actúa sen profetismo e acepta como bo o sistema socioeconómico
actual que exclúe a unha gran maioría de persoas.
Vivimos tempos novísimos. Estamos inmersos nunha problemática complexa. Ao tempo que medra a conciencia da dignidade
humana, a arela da xustiza e a necesidade urxente de acadar un
equilibrio ecolóxico, tamén medran a insolidariedade, a opresión e
a explotación sen límite da terra que habitamos. A figura de Xesús
ha de ser o guía que nos debe marcar o rumbo e a luz do Evanxeo
ten que converterse na luz que oriente os nosos pasos. É posible
outra Igrexa, profética, servidora e comunitaria. O Papa Francisco e innumerables testemuñas son compañeiros e compañeiras na
actual viaxe da vida, e partícipes na tarefa de encarnar toda a forza
do Evanxeo no mundo actual.
Coordinadora de Crentes Galegos
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Presentación en Vigo da obra
As Letras Galegas na Encrucillada
Raquel Gómez Fuentes

O pasado venres 18 de xaneiro de 2019, tivo lugar nos locais
da parroquia do Sagrado Corazón de Xesús de Vigo, a presentación do Libro As Letras Galegas na Encrucillada.
Un dos obxectivos deste acto
foi dar a coñecer e facer presente a Revista Encrucillada. Desta
parte encargouse maxistralmente Antón Gómez.
O segundo momento centrouse na presentación do libro.
Interveu en primeiro lugar Santiago González Avión que fixo
unha reflexión acerca dos dous
pés sobre os que camiña o libro:
a Fe e a Galeguidade.
E a continuación interveu
Xesús Portas Ferro, un dos impulsores deste traballo de recompilación e o autor que máis
artigos achega a el. Puxo de
manifesto as diferenzas entre
os autores presentes en Encrucillada, que van dende os membros do Consello de redacción
da revista ata persoas claramente afastadas da Igrexa. Tamén

salientou a importancia da espiritualidade en moitos dos autores homenaxeados nas Letras,
en particular, falou de Rosalía
e de Ramón Cabanillas. Resaltando que os artigos comezaran
cando se lle dedicou o Día das
Letras ó crego Antonio López
Ferreiro (1978).
E, por último, Emilio González Avión fixo un pequeno achegamento á figura de Antonio Fraguas, como apertura do ano en
que a Academia lle dedica o Día
das Letras á este autor pontevedrés. Apuntou dúas cuestións
da súa traxectoria intelectual: a
súa procedencia rural (Loureiro,
Cotobade), polo que foi coñecido como «o da aldea»; e o seu
compromiso coa cultura popular
(foi recompilador dunha chea de
tradicións e cantigas).
A parroquia do Sagrado Corazón contribuíu así –unha vez
máis– a retomar esa relación
entre fe e galeguidade, na que
fai fincapé a obra.
Raquel Gómez Fuentes
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Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

No último día do ano pasado
soubemos da renuncia do norteamericano Greg Burke e da
española Paloma García Ovejero, director e vicedirectora
da Sala de Prensa da Santa Sé.
Seica o facían moi ben. Seica
non chegaba, con todo, coa súa
humanidade, coa súa dispoñibilidade. Seica o novo prefecto
do Dicasterio para a Comunicación, Paolo Rufini, quería formar o seu propio equipo. Quen
sabe? En Encrucillada polo de
agora non hai dimisións, e aquí
estamos unha vez máis ao comezo deste ano, dispostos a
compartir feitos acontecidos
e reflexións sobre dos mesmos
que consideremos de interese
para quen lea esta revista. Oxalá
poidamos cumprir ben co noso
cativiño oficio de intercomunicación! Oxalá! Desexando, logo,
que esta Crónica vos atope empezando o presente ano con paz,
con ben e con moitos alentos,
vamos aló!
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1.- Unha esperanzadora noticia
Foi noticia no pasado outono. O bispo norteamericano
de Bridgeport, Frank Caggiano
nomeaba a unha muller, Eleanor W. Sauers, coordinadora da
vida parroquial da parroquia de
San Antonio do Padua en Fairfiel, cun poder decisorio coma o
de calquera cura. Iso si, queda
integrada nun equipo de curas
do contorno para «proporcionar
os ministerios sacramentais».
Preséntasenos a noticia como
algo moi singular, como se fose
a primeira muller no mundo
que recibe tal «poder» pastoral;
sen embargo, sen ir máis lonxe,
coñecemos, por exemplo, no
mesmo País Vasco a mulleres
relixiosas que practicamente
están coordinando a vida parroquial en zonas do rural, e
seguro que tamén coordinadas
con algún cura que lles garante certos servizos sacramentais.
Máis alá de que se estea a falar
ou non dunha experiencia que

Carta desde a banda da esperanza

se estrea, a nova é significativa; podémola ver como algo do
máis normal do mundo: por que
non pode unha muller, por ser
muller, asumir e cumprir con
esa responsabilidade eclesial
(supoñémoslle a capacitación,
claro)? Pero tamén a podemos
ver como algo sen sentido: por
que ten que depender dun cura
para certos ministerios sacramentais? Por que sinxelamente
non pode ser ordenada cura?

servir a mesa da Palabra –que
xuntamente co rito eucarístico
forma parte en igualdade de
condicións do conxunto da celebración da Eucaristía–, pero
non pode servir a mesa do Pan
e do Viño santos de Xesús? Non
nos estamos contradicindo?
Non estamos entrando nunha
lóxica absurda, moi difícil de
entender para calquera persoa
que teña sentido común, que
teña sentido cristián?

Non sabemos se, dentro dos
exquisitos distingos teolóxicos
que se manexan nestes temas,
se pode afirmar que a función
de coordinar a vida parroquial
dunha comunidade, con poder
decisorio coma o de calquera
cura, leva consigo participar do
«poder ou servizo» sacerdotal
que confire a ordenación. Pensamos que os responsables de
tal decisión entenden que non,
pois senón non o farían. Pero
non deixa de ser algo con certa anormalidade cando menos:
pode crear, coidar, rexer, formar, potenciar a comunidade
–cos equipos correspondentes,
enténdese–, pero non pode celebrar coa mesma comunidade
os sacramentos que expresan
e potencian a vida que día a
día van vivindo? Pode predicar,

Con todo e iso, pensamos que
a noticia é positiva. Na medida
en que estes casos se multipliquen, e oxalá que así suceda coa
simple normalidade da vida, é
moi posible que en todo o pobo
de Deus e na mesma xerarquía
relativicemos certas construcións teolóxicas, que hoxe se
defenden con teimosía coma
cousa do mesmo Deus (!).

2.- Isto si que é evanxelizar!
Curiosamente foi isto o primeiro que se nos veu á cabeza
ao recibir e ler a información da
beatificación en Orán –primeira vez que se fai unha beatificación nun país musulmán— das
19 persoas cristiás, mártires en
Alxeria durante a sanguinolenta
guerra civil que conmocionou o
Encrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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país durante máis de 10 anos e
na que morreron 200.000 persoas. Entre esta xente, no bienio
1994-1996, foron asasinados o
bispo Pierre Claverie, os sete
monxes cistercienses que na
película «De dioses y hombres»
se amosaron ao mundo na súa
inocencia evanxelizadora, dúas
relixiosas españolas, agostiñas
misioneiras, Esther e Caridade,
e sete persoas máis. Un conxunto de francesas, españolas, belgas, maltesas de orixe, pertencentes a 8 congregacións relixiosas diferentes, pero unidas
na súa vontade de compartir fe
e vida coa poboación musulmá
e na súa decisión meditada,
discernida, orada, de seguir vivindo en Alxeria aínda sabendo
que, dadas as circunstancias, tal
decisión implicaba o risco grave
de acabar sendo asasinadas por
musulmáns radicais, como así
foi. Conforme escribiu algunha desas persoas, «ninguén nos
poder quitar a vida, porque nosoutras xa a temos entregado».
Cómpre dicir que desa onda de
violencia foi vítima tamén un
considerable número de imáns
que igualmente optaran por
unha convencida convivencia
fraterna coa xente de fóra que
a eles se achegara con aires de
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irmás e de irmáns. Podémolos
considerar imáns beatificados,
dignos do noso agradecemento
e devoción.
Isto si que é evanxelizar! E
éo loxicamente por testemuñar
co seu sangue, coa súa vida,
a autenticidade e decisión da
súa aposta misioneira. Pero éo
tamén, e de que maneira, polo
estilo de presenza evanxelizadora que sempre nos conmociona, e que nos desvela as formas
da verdadeira evanxelización, a
única forma, case ousariamos
dicir, que será efectiva nos tempos de desleixe relixioso que
todo o envolve, polo menos
neste mundo occidental noso,
escéptico e abondo queimado
cara á fe e cara a quen a practica. Homes e mulleres de moito
silencio, de paz fonda, de simple
e recia fraternidade, de servizo
absolutamente gratuíto, pobres
de corpo e de espírito, recoñecendo e agradecendo os dons
de Deus en xente de fe distinta,
persoas dispostas a dar e recibir, a enriquecerse coas vidas
de quen as rodea, nunha confluencia indescritible de corpos
e almas, e todo dentro dunha
vida humilde nunhas fraternidades acolledoras…, quen pode
burlarse de semellante testemu-
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ño e non cuestionarse ante el?
Quen non queda pampo ante tal
humildísima provocación? Os
homes e mulleres beatificadas
en Orán, rubricaron co seu sangue as liñas de presenza eclesial que marcarán tendencia. A
xente cristiá do século XXI –o
noso– ou será mística, ou non
será; ou será sinxelisimamente
radical, ou non será; ou será
humildisimamente fraterna, ou
non será. Unha imprescindible
orientación para quen nos xuntamos unha e mil veces debullando plans evanxelizadores,
que nunca acaban de ser efectivos. As cousas como son, ho!,
as cousas como son!

3.- E isto tamén o é!
Quen isto escribe tivo a sorte de coñecer Taizé alá polo
ano setenta e poucos. Fun alá
máis ca nada de curioso ante
un fenómeno do que todo o
mundo falaba, e falaba moi
ben. Grazas a unha cartiña de
recomendación, fun admitido
non na comunidade, pero si
nun espazo algo particular, relativamente cómodo, e non entre
o rebumbio da mocidade que se
amañaba como podía para convivir, acougar e festexar. Fun aos

encontros de oración. Quedei
desbordado por aquela maneira
de facer oración, intensa, contemplativa, regulada e libre a un
tempo, na que moita mocidade
participaba con gusto e a fondo.
Pero penso que daquela non dei
entrado na graza de Taizé. Era
moito para min, afeito a regulacións litúrxicas e doutrinais.
Souben tamén das súas movidas coa mocidade, o atractivo
que nela producía, o seguimento que provocaba, que se concretaba nunha busca espiritual
firme e libre, e nun compromiso
coas causas da paz e da xustiza
no mundo en diferentes variantes. Daquela era prior da comunidade o fundador carismático
Roger Schutz, que no 1940
iniciara nese lugar da Borgoña, en Francia, a experiencia
dunha comunidade monástica
ecuménica aberta a Deus, claro, e aberta ao mundo. Como
complemento á vida e acción
propia desde o mesmo mosteiro,
acordaron entre outras cousas a
organización dos Encontros Europeos da mocidade que chegou
hai poucos días á súa 41ª edición; celebrouse en Madrid do
28 de decembro ao 1 de xaneiro. Noutros anos xa se celebrara
este evento en Barcelona, SeviEncrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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lla e Valencia. «Peregrinación
da Confianza», así se titulaba
este ano o encontro; tratábase
de vivir e provocar a experiencia
de confiar acollendo: acoller a
esa mocidade era xa un sinal de
confianza, e o espírito de confianza queríano promover cara
a calquera que de dentro ou de
fóra pete ás nosas portas. Un
asunto ben crucial no noso momento europeo, con tanto afán
proteccionista do propio ante o
que se entende como invasión
dos alleos. Quince mil mozos e
mozas en encontros de oración,
en obradoiros diversos, en horas de festa e celebración, ben
apoiados pola Igrexa madrileña
coa implicación directa do mesmo cardeal Osoro. Actualmente
lidera todo o movemento de Taizé o irmán e prior Alois Löser.
Chama a atención en todo
o de Taizé a súa vontade ecuménica: desde a composición
da mesma comunidade, onde
están integrados monxes de
diferentes confesións cristiás;
ata o movemento xerado ao
seu redor, no que colaboran
comunidades relixiosas, cregos
e laicado católico; ata o desenvolvemento de calquera actividade litúrxica ou non litúrxica:
a ninguén se lle pregunta se
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cre ou non cre, que cre ou que
deixa de crer (aínda que todo
iso co tempo cada quen o irá
aclarando); as celebracións son
abertas e aberto é o Pan eucarístico que se comunga; irá
sabendo o propio asistente desde onde comunga ou deixa de
comungar. Poténciase en Taizé
un ecumenismo da pregaria e
un ecumenismo da implicación solidaria. O ecumenismo
doutrinal non se menospreza,
pero queda para un tempo segundo, porque realmente iso
non é o que máis abre camiños
de fraternidade. En Taizé non
é prioritario indicarlle á xente
nova, e non nova, o que ten
que crer, o que ten que facer;
fundamentalmente escóitase,
acóllese, ofrécese unha sensibilidade evanxélica, e promóvese
un camiño polo que andar en
comunidade. E todo irá vindo
ao ritmo do que o espírito vaia
provocando en cada quen. Non
é, nin buscan que o sexa, un
movemento de masas, como
as nosas XMX, pero indubidablemente téñense convertido
nun lugar de esperanza e nun
referente importante cara á entrada do Evanxeo na poboación
xuvenil, que a outras estratexias
parece bastante impermeable.
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As nosas XMX débenlle a
idea, e posiblemente moito
máis, a estas iniciativas de Taizé. Pero teñen un talante distinto, interno e externo. Oxalá
sigan sumando creatividade e
froitos coma os grupos de Taizé. Oxalá nolo confirme a próxima XMX de Panamá, a celebrar
naquel país centroamericano
entre o 23 e o 27 do presente
mes, cando xa esta Crónica andará camiño do prelo.

4.- A voltas coa xente defunta
Se na Crónica anterior falabamos do caso dun crego que
dicía non entender a falla de
atención a ese colectivo rural de
velliños e velliñas soas e desoladas, agora é outro crego o que
nos comenta a súa inquedanza
interior despois de enterrar na
última semana ata a 10 persoas,
e de preguntarse que facer e
que non facer como guieiro da
comunidade cristiá ante o caso
repetido de tantas mortes que
lle pasan polas mans. Tiña o tal
crego a sensación de que seguir
os rituais litúrxicos non estaba
valendo para moito, que sobraban moitos textos, moitas palabras, moitos ritos, que ían acumulando rutinas, e que faltaba

a ousadía de romper moldes,
lembrar a Xesús e a súa maneira de ser coa xente, e desde aí
poñer calor humano e confianza
e esperanza cristiá na familia da
persoa defunta e no contorno
veciñal que a acompaña.
A impresión deste crego vémola reforzada polas palabras e
polos silencios doutros moitos,
que viven os enterros como un
ritual rutineiro e ás veces esgotador, que empeza xa no momento
en que se comunica polos medios a defunción da persoa «despois de ter recibido os santos sacramentos e a bendición da súa
Santidade», cousa que é mentira
no 99,9% dos casos.
Emporiso, o certo é que nos
diferentes rituais funerarios (velorio, Misa, enterro) é onde hoxe
por hoxe máis público asiste ás
nosas celebracións; máis público e máis variado en idade e
incluso en vinculación relixiosa.
Podemos ver nos velorios e nos
funerais de enterro a xente nova
que normalmente non aparece
pola igrexa, e podemos ver xente
que ten roto coa Igrexa ou que
vive na práctica desvinculación
coa mesma. Pero ese día están
aí, por razóns de calquera índole, en xeral sempre positivo,
Encrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019

95

Manuel Regal Ledo

pero están aí. O cal quere dicir
que, respectando cada singular circunstancia –da que non
é ben aproveitarse para botar a
cana–, o normal sería desenvolver o acto litúrxico tendo moi en
conta esa situación e facelo todo
coa conciencia de que o ben ou
o mal que fagamos as cousas, a
rutina ou a viveza coa que celebremos, vai deixar pouso no
público que nos acompaña, e
espertará ou afogará preguntas
en quen circunstancialmente
nos acompaña.
Pero tamén a comunidade
cristiá máis fiel ten dereito a
ser fortalecida nunha vivencia
humana e cristiá destes acontecementos máis ou menos dolorosos. Desde unha sa vivencia
relixiosa podemos axudar a retirar formulismos inútiles, mesmo vaidosos, a asumir a condición fráxil da nosa existencia,
a encher de afecto, tenrura, fe
e esperanza todo o espazo da
celebración, a crear vínculos
corporais e espirituais que poden ser, quen sabe, o comezo
de algo humildemente novo na
vida das persoas máis directamente afectadas.
Os velorios poden ser humildes escolas de aprendizaxe
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de oración. Os funerais poden
ser humildes escolas de aprendizaxe de celebración cristiá.
Aplicando o principio de que
somos igrexa en misión. Algo
que, coma no caso do amor, é
un arte, e, polo tanto, precisa
carisma e graza, pero tamén
atención e dedicación, tempo e
imaxinación. O crego antedito,
por sorte, anda nesas. E ben se
lle nota.

5.- Desde Ourense, paso a paso
Gústanos seguirlle os pasos,
no que podemos, ao que nas
dioceses galegas se está a facer
por abrir camiños de evanxelización na situación actual, por
diferentes razóns tan complexa.
Xa sabemos que por Ourense
andan en Sínodo. Poderiamos
dicir que é a moda agora iso dos
Sínodos: cando non sabemos
que facer, facemos un Sínodo.
Pero é que, quizais, xustamente
debe ser así: cando nos atopamos nunha situación de afogo
evanxelizador, cando os problemas se nos botan enriba e non
sabemos por onde coller, o mellor é parar, sentar, falar abertamente, dar ideas e dispoñerse
a facer camiños. Outra cousa
é que agardemos dos Sínodos
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remedios doados, solucións inmediatas, e non soamente pistas, criterios polos que apostar
e sobre os que organizar unha
actividade evanxelizadora que
en calquera caso se presenta difícil e arriscada, necesitada de
imaxinación e de fortaleza.
O Secretariado do Sínodo
diocesano de Ourense vén de
facer públicas as conclusións
dun estudo socio-relixioso do
Ourense rural, no que intenta
achegarse á situación demográfica das parroquias rurais
e a diferentes aspectos da súa
relixiosidade. Trátase, xaora,
de coñecer a evolución das últimas décadas ao respecto, de
decatarse da situación actual
e de prever por onde poderían
ir as cousas nos próximos anos.
Para iso baseáronse en datos do
Instituto Galego de Estatística,
e máis en informacións directas
dos curas de cada lugar. Trátase
de dar información aos grupos
ou comunidades sinodais, para
que teñan elementos a partir
dos cales ofrecer algún tipo de
proposta evanxelizadora que
responda as necesidades e demandas.
Temos que recoñecer que
os datos ofrecidos non defiren

case dos que se van recollendo
nos territorios rurais do interior
das dioceses galegas: acentúase
o despoboamento dos núcleos
menores (case todas as parroquias rurais), o envellecemento
e a soidade da poboación como
gran problema; moi pouca actividade asociativa, agás ao redor
das comunidades de montes
veciñais; moita festa e romaría; a poboación adulta –non
así a nova– vén sendo bastante
receptiva á Igrexa; todo se fai
polo cura e sen o cura non se
fai nada de canto se fai, pero os
curas van indo a menos e van
entrando tamén en anos, aínda
que a carga parroquial é moito
maior noutras zonas de Galicia;
poucos bautizos, primeiras comuñóns, e confirmacións e, curiosamente, bastante práctica
dominical en poboacións de 50
habitantes para abaixo (40%).
Tres de cada catro casamentos
fanse pola Igrexa, cousa que nos
sorprende e a Unción da xente
enferma ten pouca demanda.
Da Confesión non se di nada.
Como ben apuntan no informe, a realidade presenta un
problema de tipo eclesial, pero
tamén de tipo social, político,
que polo mesmo debería acentuar a intensidade do probleEncrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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ma eclesial. Veremos en que
dá a Igrexa ourensá. Por seren
da terra da chispa, ben nos viría a todos os galegos e galegas
que prendese nela a chispa da
imaxinación, da creatividade,
da ousadía, da aventura evanxelizadora, da intensidade, das
fidelidades fundamentais. Estamos en tempos diferentes.
Por unha banda o asentamento
poboacional, que levaba sobre
10-12 séculos máis ou menos
estabilizado entre nós, vai sufrir
unha modificación substancial,
que nos fai pensar claramente
nunha configuración nova dos
asentamentos humanos. Haberá que adaptarse a iso, véndoo
como un deber urxente, aínda
que non carente de dificultades? Por outra banda a escaseza de clero e o clericalismo que
acompaña ás nosas comunidades fainos pensar que por fin –
cousas, se cadra, do mesmo Espírito– nos temos que enfrontar
coa necesidade perentoria de
construír comunidades cristiás
desclericalizadas, cousa nada
doada, para a que nin o clero
nin o laicado estamos nin afeitos, nin, se cadra, formados. E,
como corrente de fondo, este
ollar de esguello a todo o que
cheire a fe, e a toda a xente
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que ula a crente, cousa típica
dos nosos tempos, que engade
un aquel de suspense ao que
desde a Igrexa poidamos facer.
Tempos recios, si, señora santa
Tareixa, tempos recios tamén
os nosos. E non vale facer sempre o mesmo, se os tempos son
outros e queremos responder a
realidades diferentes. Deus nos
colla ao axexo, sabendo mesturar paciencia e urxencia, esforzo
e confianza!

6.- Algunhas realidades que
poden mudarnos o corazón
Presentamos a continuación
unha presa de feitos de forte
significado humano e eclesial,
cristián, que chegaron ás nosas
portas baixo o formato dalgunha
carta ou escrito co que os seus
autores gustaron de compartir
connosco as súas ansias e preocupacións. Poderédelos atopar
facilmente en Internet con escribir as palabras clave.
O primeiro é a carta que o
Papa Francisco firmou o día 1
de xaneiro, dirixida ao episcopado norteamericano. Unha carta
á que precedera un encontro
cos representantes oficiais da
Conferencia Episcopal estadounidense, no que o mesmo
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Papa lles propuxera xuntarse
en retiro espiritual durante uns
días, dirixidos polo predicador
da Casa Pontificia Raniero Cantalamessa, coa promesa –que
logo non podería cumprir– de
acompañalos el mesmo. O retiro empezaría o 2 de xaneiro e
entendemos que o Papa supliu
a súa asistencia imposible por
este escrito. Estamos ante un
escrito inédito pola súa mesma
publicidade e, desde logo, polo
seu contido espido, forte, contundente, situando a todo o
episcopado norteamericano
ante as cordas de Deus e da súa
propia consciencia, encarecéndolles vivisimamente a práctica
dun discernimento humilde,
pero a cara de can, dada a situación dramática na que se atopa
a Igrexa deste país: os rastros
da pederastia, practicada e/ou
ocultada, colocando a credibilidade eclesial a niveis ínfimos
cara a dentro e cara a fóra do
catolicismo naquel país, e un
distanciamento dentro do mesmo episcopado, que, no canto
de afrontar de maneira adulta e responsable os conflitos e
tensións existentes, desátase
en palabras e xestos de mutuo
desprestixio, deslexitimación,
reproches, vitimizacións. «As

ideas discútense; as situacións
vitais discírnense»; esta é a proposta do Papa. E o seu escrito
–en ampla esexese das palabras
de Mt 20,26: «Pero entre vós
non pode ser así»– abunda en
motivacións para que os interesados se comprometan con algo
tan necesario como cristiáns e
como líderes de comunidades
diocesanas.
Esperemos, polo ben de toda
a Igrexa, que así o fagan. Dos
480 bispos pertencentes a esa
Conferencia, 185 non acudiron ao encontro de oración
proposto. Por razóns de axenda
laboral, mental ou sentimental? Algo forte, desde logo, ao
que ben podemos sumar tamén
a nosa pregaria. Polo demais,
o escrito, aínda que dirixido a
quen vai dirixido, pode ser de
moito proveito para calquera
outra persoa ou grupo que nos
encontremos ante a necesidade de ter que resolver calquera
clase de conflito ou tensión que
teñan que ver coa nosa tarefa
de servir ao Evanxeo e das maneiras como facelo.
O segundo feito a comentar é
a carta que o teólogo González
Faus dirixiu a Bernardo Montoya, presunto asasino da LauEncrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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ra Luelmo. Como case todo o
que escribe este velliño sabio –
que Deus nolo conserve moitos
anos–, as súas palabras rompen
cos moldes presumibles, dan
que pensar e fan que todo o
mundo nos sintamos persoas
que temos que ver co sucedido,
para acabar implicándonos a todos, causante e nós mesmos, en
retos humanitarios como única
saída digna, cristiá.
Sospeita o autor que é frecuente que a maldade dunha
persoa, que destrúe e que se
autodestrúe, desborde a súa
propia causa e responsabilidade
e funda as súas raíces en factores colectivos, familiares e/
ou sociais. Vidas estragadas que
reciben a condena contundente
da sociedade, pero que seguen
abertas a unha posibilidade de
recuperar unha humanidade
perdida a forza dun perdón,
que os humanos nos negamos a
conceder, pero que Deus nunca
nega, se a persoa sente necesidade del e o demanda. Estas
situacións colócannos ante un
reto de humanidade que non se
resolve trivializando nada (nin
a barbaridade feita, nin as responsabilidades múltiples, nin as
escasas posibilidades de rehabilitación, nin a forza renovadora
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dun perdón firme), pero tampouco apelando á acentuación
da condena sen máis.
Un escrito cheo de humanidade, aberto ás inimaxinables
posibilidades do ser humano no
mal e no ben, aberto á fe, aberto
ao Deus que pode ofrecer sentido último para males que en
si parecen absolutamente herméticos. Agradecémosllo, aínda
sabendo que haberá moita xente que disentirá e que o acusará
de inxenuidade relixiosa. Agradecémosllo especialmente ante
a ausencia dunha voz máis ou
menos oficial da Igrexa española
dándonos criterios para valorar
e discernir cristianamente casos
coma o presente, que por desgraza se repiten para desespero
do conxunto da sociedade, sen
que se suscite un debate humanitario denso e construtivo.
O terceiro feito ten que ver co
labor –feitos e palabra dita e escrita– do arcebispo de Tánxer, o
galego Santiago Agrelo, a quen
máis dunha vez temos nomeado
nestas Crónicas. Por sorte non
é a única voz eclesiástica que se
levanta para denunciar a barbaridade que estamos cometendo
coa poboación africana que,
farta de medos, guerras, vio-
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lencias, vida arrastrada, decide
emprender unha aventura que
saben infernal, con tal de poder
chegar quizás, se a boa sorte os
acompaña, a un lugar que soñan cheo de posibilidades, de
dignidade. Se soubesen!
Algo do que acontece ímolo
sabendo polos relatos oficiais,
atentos sobre todo a aqueles
grupos que, por audacia propia ou por imprescindible axuda de Salvamento Marítimo ou
ONGs, dan pisado terreo europeo. Moitas son as súas penalidades pasadas e presentes que
ignoramos. Santiago Agrelo, ao
pé do drama diariamente, por
convencemento e conversión,
ten asumido o papel de denunciar a inhumanidade existente
en tanto comportamento europeo saído de mentes e políticas
que non acaban de ver este problema como un problema humanitario que a todo o mundo
nos afecta e nos incumbe. Boa
proba diso foi a recente Conferencia Mundial sobre as Migracións que a ONU organizou en
Marrakech (Marruecos) os días
10 e 11 de decembro pasado.
Aparentemente o resultado foi
positivo, pois firmouse o primeiro «Pacto Global para unha
Migración Segura, Ordenada e

Regular», pero a sensación xeral era de que nada ía cambiar
o estado de cousas, porque, aínda que participaron 164 países,
houbo ausencias importantes
como a de Estados Unidos, Brasil, Australia, Israel; outros países presentes non o firmaron,
como Italia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa,
e desentendéronse de calquera
compromiso cun escrito que,
incluso para quen si o firmou,
non é vinculante. Unha conferencia e un Pacto Global polo
que a Igrexa si apostou decididamente.
Así que Santiago Agrelo terá
que seguir sendo a campaíña
diaria que nos invite ao encontro con Deus no encontro humano con toda esa xentiña sufridora. Grazas! Se Encrucillada
tivese un premio á solidariedade ou ao humanismo crente –e
poderíao ter– o arcebispo de
Tánxer, o noso querido irmán
Santiago Agrelo, sería sen dúbida o primeiro candidato para recibilo. O noso voto teno xa por
adiantado.
E o cuarto feito, por último,
ten que ver coa Carta de curas
e diáconos cataláns, publicada
xa o 15 de novembro do pasado
Encrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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ano, compartindo con quen os
queira oír a preocupación coa
que están vivindo o problema
existente en Cataluña polas
razóns que ben coñecemos, invitándonos a que, como comunidade cristiá, tamén nos concedamos un tempo sereno para
pensar, discernir, orar en clima
de solidariedade con eles, para
lles devolver logo aquilo que
saia da nosa mente e do noso
corazón fraterno. Cremos que é
cousa digna de ser tida en conta; non implica que teñamos
que chegar a unha coincidencia coa maneira que eles parecen ter de ver a súa situación;
pero si que rompamos con posibles prexuízos, con posicións
moi emocionais adoptadas de
antemán, e que discirnamos as
cousas como homes e mulleres
crentes, que conformamos un
país chamado España con pobos e identidades diferentes,
aínda que tamén coincidentes
en moitas cousas ben importantes. Se fósemos unha Igrexa
con personalidade e con sólido
sentido comunitario, o normal
sería que, a maiores de falar
sobre esta cuestión de maneira
solta e fácil –mesmo esbardallando por veces–, lles contestásemos ofrecéndolles o noso
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sentir con sosego, coma irmáns
e irmás que desexan acompañar
a quen máis directamente ten
que afrontar a situación pola
que están pasando. Pensamos
que por sermos unha Igrexa
dunha Comunidade Autónoma
con trazos en parte moi similares aos de Cataluña, a nosa
reflexión, oración e palabra,
podería ter un significado especial para quen tal cousa nos
solicita.
E pechamos aquí esta carta,
que, entre luces e sombras, pretende axudar a manter o ánimo
esperto, aberto á conversión
coresmal e disposto a reeditar a
Pascua entre cantares, levando
nas mans os monllos do trigo
sementado con suor e bágoas.
Compartimos desde aquí, con
pesar e gozo, a Pascua do franciscano Xosé García Oro, natura de Lalín, 87 anos, ilustre
historiador, profesor na USC,
mestre de historiadores, que nos
seus abundantes escritos nos
desvelou moito da nosa historia
galega; morreu o 11 de xaneiro;
a súa vida foi unha bendición.
Está sendo tamén unha bendición a vida e tarefa do noso
compañeiro da Mesa de Redacción nesta revista, Xosé Manuel
Caamaño López, que presidirá

Carta desde a banda da esperanza

a hai pouco creada Asociación
Teolóxica Ibérica para o Estudo
da Moral (ATIEM); parabéns
a el por este cargo e servizo, e
parabéns tamén, e moi firmes,
pola asociación en si, vinculando España e Portugal en
algo común, cousa que, no que
nós sabemos, neste campo está
abondo nos seus comezos. Polo
demais, o tema da pederastia segue no tinteiro, como o expresou ardentemente o Papa Francisco no discurso de Nadal aos
curiais do Vaticano. En febreiro será a gran cita ao respecto.

Diso falaremos. Pero permitídeme rematar con esta copla crente, pequena mostra de teoloxía
popular, que hai pouco recollín
xa non sei onde:
«Traballa, Pepa, traballa!
–Eu traballar xa traballo,
pero moito non me apuro,
que pau que Deus non engorda
non che sae de garabullo.»

Pero o ser de Deus non é engordar todos os paus, se os paus
para tal cousa se deixan? –Pois
si. –Pois iso. Ata a próxima.
Manuel Regal Ledo
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Homenaxe

Homenaxe a Alfonso Blanco Torrado
Manuel Regal Ledo

O pasado 9 de febreiro celebrouse en Vilalba unha merecida
homenaxe a Alfonso Blanco Torrado, a quen se dedicou un Hectómetro Literario no Paseo dos Soños, nas beiras do río Madalena.
Alfonso foi membro do Consello de Redacción da revista Encrucillada dende os seus inicios, no ano 1977, ata o 2006, cando a súa
saúde lle empezou a recomendar reducir viaxes e tarefas. Por iso
e por todo o que para a cultura e a Igrexa galega Alfonso significa,
a asociación Encrucillada fíxose presente no acto para agradecer
e recoñecer a súa vida da man destes versos do noso compañeiro
Manuel Regal Ledo:

De Encrucillada para Alfonso Blanco Torrado
Benquerido Alfonso,
que sorte terte
e terte coma irmán!
Que sorte contemplarte,
ao cerca e ao lonxe.
abrindo fraternidades longas
polas veas da xente e das parroquias
e apertándonos nelas!
Que sorte ser pobo ao teu carón,
e palpar na pel do corpo e da alma
os inmensos agarimos
do teu ser doce, forte e servidor!
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Que sorte escoitar as túas palabras
sempre comúns e comunitarias,
sempre fundidas e refundidas
na humilde e marabillosa masa do Un,
da Unha eterna!
Que sorte poderte ollar
nos mil camiños da Chaira
cal outro Cristo peregrino dos soños,
alentado pola súa mesma paixón amorosa
cara a Deus e cara ao pobo fráxil!
Que sorte celebrarte
e celebrar en ti
o mellor do noso pobo liberado,
que levas nas túas entrañas debuxado!
Que sorte xa, para sempre,
poder buscar o teu nome no Paseo dos Soños,
bater co Hectómetro Literario que te lembra,
e gozar coa memoria de ti,
eternamente noso,
eternamente irmán!
Que sorte, meu Deus, que sorte!
Alboradas de gloria por ti,
Alfonso querido,
polo teu corpo esgotado,
de tanto ser,
de tanto amar,
de tanto servir!
Pero
que sorte terte
e terte coma irmán!
Manuel Regal Ledo
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Recensión

La sinfonía femenina (incompleta)
de Thomas Merton
María Cristina Inogés Sanz, PPC, Madrid, 2018, 160 pp.

Thomas Merton. Viver com sabedoría
Jim Forest. Nélio Mendonça, trad. Editora Madeirense,
Funchal, Madeira, 2018, 246 pp.

O pasado dez de decembro
cumpríronse cincuenta anos
da morte de Thomas Merton
(1968-2018). Arredor desta efeméride multiplicáronse –en diferentes países– celebracións e encontros, que dan fe da vitalidade
do legado de tan singular figura.
Capítulo importante constitúeno
a incesante publicación de obras
do cisterciense ou sobre el. Cando xa se anuncia como inminente a aparición de novos textos,
vou dar breve noticia de dous
–excelentes ambos– hai poucos
meses aparecidos no noso entorno lingüístico próximo.

mestre desde un ángulo novo.
«As mulleres e Merton parece
un tema que non se evita, pero
do que se prescinde en canto
hai oportunidade. Por que?».
A autora, que á súa condición
feminina xungue a de teóloga,
aborda de modo sistemático e
fondo este asunto usualmente
eludido1.
O título do libro –alusivo á
que quizais sexa a mellor sinfonía schubertiana, malia ao seu
inacabamento– ofrécenos xa
unha suxerinte pista de lectura.
A vida de Merton ten, en efecto,
moito de sinfónica: a súa aspira-

***
La sinfonía femenina (incompleta) de Thomas Merton,
orixinal e fino ensaio de María
Cristina Inogés, bríndanos a
oportunidade de achegarnos á
poliédrica figura do recoñecido
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1 María Cristina Inogés Sanz estudou na
Facultade de Teoloxía Protestante de Madrid, SEUT. Actualmente colabora en Lecturas diarias, da Igrexa evanxélica de Río da
Prata (Arxentina). Ten publicado Viacrucis
de la misericordia (2016) y El Cantar de los
Cantares. Don, compromiso y regalo (2017),
ambas obras en PPC.

La sinfonía femenina (incompleta) de Thomas Merton / Thomas Merton. Viver com sabedoría

ción á totalidade, á integración,
á harmonía (consonantia como
lle gustaba anotar con termo
musical no seu diario) a partir
dos dispares elementos dunha
personalidade contraditoria e
complexa, todo isto apunta nesta
dirección. Por outra banda, a súa
existencia quebrada abrupta e
prematuramente déixanos a impresión dun discurso abandonado na metade dunha frase, como
el mesmo dixera a propósito da
vida, aparentemente inacabada,
dalgúns ermitáns da súa orde.
(Moitos lectores de Merton
témonos preguntado polo que
houbese dado de si, de ter vivido
máis anos –e unha vez superada
a súa crise afectiva do 66. Amigos seus non deixaban de sorprenderse dalgunhas das súas
fraquezas e chocantes contradicións. Hai, parecería, algo de
inacabado e imperfecto na súa
vida. Algo que probablemente
nolo fai más achegado e humano. Non é que –como alguén
apuntou maliciosamente– os
«mertonianos» sexan unha xente tan particular que considera
admirables ata os máis evidentes erros do monxe. O que ocorre é que a súa auténtica talla
humana e espiritual fai innecesario todo intento de magnifi-

cación; abonda con recoñecer a
plenitude que pode darse aínda
no incompleto, o logro que se
pode agochar tras unha aparente incompleteza).
Tras un incitante prólogo de
Xulio García Caparrós (filósofo
e poeta) e una breve introdución
da autora, o libro desprégase en
sete capítulos, a través dos cales
revísase desde a óptica elixida a
vida e traxectoria espiritual de
Merton. A estrutura do ensaio
–poética, circular, musical en
certo modo– elude a secuencia
cronolóxica e prefire abordar a
personalidade e o itinerario de
Merton por sucesivos asedios
temáticos2. A psicoloxía dos arquetipos (o eterno feminino que
desde a súa primeira configuración maternal apuxa ao alto)
permítelle á autora examinar a
nova luz aspectos esenciais da
vida e do pensamento do noso
home: a soidade solidaria, a
contemplación, a mística (co
redescubrimento de Xuliana de
Norwich), a morte, e ata os es2 A iso contribúen a disposición dos capítulos, así como os seus títulos e suxerintes e simbólicos subtítulos. Como mostra,
dous capítulos, o inicial: «La abadía (I):
arquetipo femenino (Lagar De Aceite)»; e
o final: «La abadía (II): claustro materno
(Seno De Dios)».
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pazos nos que habitou (a abadía, a ermida). Capítulo de moi
particular interese é o dedicado
ás presenzas femininas na vida
de Merton. En «Las mujeres en
su vida (femenino plural)» van
aparecendo as mulleres da familia, as que «utilizou e deixou
pasar», «algunhas que lle deixaron pegada», María, e finalmente «M», «o seu amor». Con esta
simple inicial («M») Merton
identifica no seu diario persoal
á estudante de enfermaría da
que se namorou na primavera
de 1966 e coa que durante uns
poucos meses mantivo unha
intensa relación. Pois ben, María Cristina Inogés aborda este
episodio –revelador máis alá da
peripecia dun monxe concreto– situándoo adecuadamente
no proceso de maduración humana e espiritual de Merton.
Achégase a esta crise afectiva
e vocacional con transparencia:
sen prexuízos moralizantes nin
morbosidade, con empatía e
fonda finura psicolóxica e teolóxica. As catorce lúcidas páxinas que lle dedica a esta encrucillada vital son probablemente
das mellores que se ten escrito
sobre o tema.
***
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Cantas persoas non terán
descuberto –ou comprendido
mellor– grazas a Vivir con sabiduría o extraordinario testemuño de vida e a engaiolante personalidade de Thomas
Merton? Nesta obra, quen foi
discípulo, colaborador e amigo
seu, reconstrúe con paciencia,
honestidade e delicadeza a vida
enteira do recoñecido mestre3.
E faino dun xeito claro, conciso
e completo abarcando desde o
3 Jim Forest, periodista, escritor, teólogo
laico, educador e pacifista, naceu nos Estados Unidos en 1941. En 1961, o mesmo
ano da súa conversión ao catolicismo, abandonou a Mariña como obxector de conciencia. Asociado ao Movemento do Traballador
Católico, fundado por Dorothy Day, dirixiu o
seu periódico (Catholic Worker). Polas súas
actividades no movemento pacifista católico
(promoción da obxección de conciencia, organización de manifestacións contra a guerra de Vietnam, accións de desobediencia civil) estivo na cadea en varias ocasións. Desde
1977 reside en Holanda onde exerce como
secretario da International Felowship of Reconciliation, e desde a súa entrada en 1900
na Igrexa Ortodoxa desempeña as funcións
de secretario internacional da Ortodox Peace Fellowship. As súas visitas a Gethesemani
cimentaron a súa amizade con Merton, que
lle dedicou o seu libro Fe e violencia e con
quen mantivo unha nutrida correspondencia: Merton escribiulle 72 cartas. Coa súa
esposa, Nancy, leva unha interesante páxina
web: http://jimandnancyforest.com. Da súa
extensa e variada obra vertéronse ao español, ademais da biografía de Merton, Orar
con los iconos (Sal Terrae, 2002) y La escala
de las bienaventuranzas (PPC, 2003).

La sinfonía femenina (incompleta) de Thomas Merton / Thomas Merton. Viver com sabedoría

seu nacemento ao carón dos Perineos ata a súa morte en Bangkok. Jim Forest –a diferenza de
Michael Mott, autor da máis extensa e xa canónica biografía do
monxe (The Seven Mountains of
Thomas Merton, 1984)– puido
aproveitarse da lectura dos diarios privados do cisterciense,
dos que reservara a publicación
para vinte e cinco anos despois
da súa morte. Neles Merton
describe con detalle aspectos
que só parcialmente aparecían
noutras obras súas, e desvela
a súa intimidade, ata nas súas
facetas máis problemáticas. Así
por exemplo, a relación amorosa, xa amentada, que mantivo
dous anos antes da súa morte.
De modo que foi grazas ás confidencias autorreveladoras dos
diarios privados, e mais a todo
o que coñecía pola súa relación
persoal co monxe, como Jim Forest puido escribir esta singular
e imprescindible biografía, xa
traducida a numerosos idiomas.
O luminoso prefacio de Francisco Rafael de Pascual, OCSO,
explica entre outras cousas o
sentido do título (Vivir con sabedoría). Non foi a vida de Merton
un pacífico e idílico diálogo coa
Sabedoría, senón unha constante busca dela, unha travesía do

eu –máis alá de erros, dúbidas
e contradicións– na procura
da súa verdadeira identidade.
Por iso tráese a colación, como
síntese do axitado itinerario do
monxe o seu descubrimento de
estar vivindo envolto nun amor
benevolente e entrañable: Misericordia, outro dos nomes bíblicos da sabedoría. Nun imaxinario coloquio, de El signo
de Jonás, dille Deus a Merton
(=Xonás): «Eu sempre cubrín a
Xonás coa miña graza… Tesme
perdido de vista, Xonás, meu fillo? Misericordia dentro da misericordia, na misericordia».
Ata agora só dispúñamos da
versión española da primeira edición inglesa deste libro4. Hoxe,
grazas ao bo traballo do franciscano Nélio Mendonça, podemos
gozar da tradución ao portugués
da edición revisada que o seu
autor publicou en 2008. Entre
as novidades desta nova edición
cabe destacar a abundancia de
fotografías (arredor das 70) que
permiten seguir ao biografiado
nas súas diversas idades estados
4 Forest, Jim, Living with Wisdom . A
Life of Thomas Merton. Orbis Books, Mariknoll, New York, 1991. Thomas Merton.
Vivir con sabiduría, versión española de
Francisco Rafael de Pascual, OCSO. PPC,
Madrid, 1997 (reeditado en 2005).
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e situacións (o neno, o universitario, o monxe) así como facérmonos cargo visualmente de
toda a rede das súas relacións
familiares, amigables, monásticas e extramonásticas, e dalgúns
dos lugares máis significativos
da súa vida (Roma, o mosteiro
de Gethsemani, a ermida). Engádanse algunhas fotos tomadas
polo propio Merton, apaixonado
da cámara durante os seus últimos anos.
***
Celebramos a oportuna saída
destas obras, de dispar factu-
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ra e xénero (biografía, ensaio),
pero excelentes as dúas. Ambas
poden achegarnos de xeito eficaz á complexa personalidade
de quen foi –en palabras do
papa Francisco– «un home de
oración, un pensador que desafiou as certezas do seu tempo,
un home que abriu novos horizontes para as almas e para a
Igrexa; [que] foi tamén un home
de diálogo, un promotor da paz
entre os pobos e as relixións».
Aproveiten e gocen, pois, coa
súa lectura.
Ramón Cao Martínez
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Adeus, capitán Walton
Miguel Mato Fondo. Ed. Embora, 2018

Miguel Mato Fondo leva
máis de catro décadas agasallándonos con textos. Experimentado poeta, narrador,
ensaísta, iluminador da literatura de noso, colaborador en
revistas e xornais, membro de
grupos artísticos e da mítica
primeira promoción de galegoportugués da USC, profesor de
millares de alumnos e alumnas
e home comprometido co seu
país e co seu tempo.
Vén de publicar en Embora
Adeus, capitán Walton, con fermosa capa da artista Fina Pita.
O libro está dedicado ao fillo do
autor, Alexandre, e contén unha
citación do escritor austríaco
Hermann Broch, do romance
A morte de Virxilio que nos fala
da soidade do artista, da arte, da
mudez da beleza. Nun prólogo
aos textos, o autor reflexiona
sobre as fronteiras e as esencias
da escrita como identidade e
memoria, como universo autoxestionado, como sorprendente
máscara do escritor, como ecos

de momentos e imaxes onde
paira a vida contaminada de todas as artes: a literaria, a musical, a plástica. Tamén se sinala
unha predilección pola acción
interior, o pormenor, o pensamento, a ollada, a idea.
Trátase dunha obra complexa protagonizada por mulleres
libres, cultas e independentes,
con múltiples referencias artísticas e un pouso autobiográfico,
narradores en terceira e primeira persoa, cunha lingua moi poderosa para abordar os grandes
temas: a escrita, a memoria, o
tempo, o amor, a identidade,
a arte, o coñecemento, a vida
mesma.
En «Flores nun vaso de auga»
retrátase unha vila, unha casa
familiar, un xardín cunha nogueira, o luminoso cuarto da
protagonista e por fin a avoa
Teresa, mestra, nai, pintora…
«Últimos días de Rüngstedlund» recrea a biografía sentimental da baronesa Karen BliEncrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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xen entre as notas do concerto
de Mozart en D minor 466 executado pola London Philarmonic
Orquestra. Unha achega a Karen
entre Kenia e Dinamarca, entre
a literatura oral e a escrita, entre
a memoria e o presente, entre a
realidade e o soño.
«Adeus, capitán Walton» é tamén a confirmación de que un
mundo desaparece connosco
mentres unha muller morre nun
accidente de coche e soa I say a
little prayer.
«En Caterina no devalo» recuperamos o espazo central da
beiramar, o xuncal e o río que
percorren catro mozos na lancha de Amós. A figura de Caterina é outra vez a defensa da
escritora e da lectora que celebra a recuperación da súa vida
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interior cando os turistas abandonan as praias.
«If you’d love someday» é unha
homenaxe ao jazz, ao amor, a
eses espazos urbanos que coñece o autor con elementos propios da literatura negra.
As cinco pezas narrativas
contidas neste volume de Miguel Mato Fondo hannos sobrevivir a todos e todas. Son
cinco pezas dun quebracabezas
delicioso que só se compón coa
lectura atenta. Ocuparán un lugar de honra entre as obras literarias do século no que vivimos,
mostra da madurez, do talento e
do fabuloso mundo interior que
nos transmite o autor da Ponteceso nun galego tan profundo
como sincero.
Henrique Rabuñal

El arte de acompañar
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El arte de acompañar
Domínguez Prieto, Xosé Manuel. Ed. PPC. Madrid 2017

El arte de acompañar, escrito por X. M. Domínguez Prieto, profesor de filosofía, conferenciante e escritor, amplía,
con outra perspectiva, o tema
tratado por Encrucillada no
seu número 207 sobre o acompañamento. A importancia e
oportunidade desta nova publicación déixaa clara o autor na
súa Presentación. Son dúas as
razóns que a motivan: unha, o
convite do Papa Francisco en
Amoris laetitia a sermos expertos na arte de acompañar neste
tempo da historia; outra, dar
soporte metodolóxico, a modo
de orientación e guía no Mestrado en coaching familiar que
organiza o Instituto da Familia
de Ourense, dirixido polo autor.
Domínguez Prieto ten unha extensa e ben avalada experiencia
no acompañamento a persoas,
familias e grupos.
Desde o inicio do libro, o profesor Domínguez insiste en que
o acompañamento debe ser integral, isto é, a toda a persoa nas

súas diferenciadas dimensións
(corporal, intelectual, volitiva,
relacional e comunitaria, espiritual e biográfica). Advirte sobre
a tendencia na práctica aos reducionismos, previndo dos riscos de patoloxizar os problemas
e conflitos.
Cun obxectivo didáctico, o
texto está distribuído en dúas
grandes seccións: unha sobre o
acompañamento e outra sobre
o método de acompañamento.
Na primeira esclarece por que
ese acto tan connatural ao ser
humano é unha arte, un saber
facer; polo que hai que aprendelo e practicalo. E, máis que
coñecementos e técnicas aprendidas, o acompañamento é unha
relación de encontro entre dúas
persoas (acompañante e acompañado) en que, mediante o
diálogo, unha axuda, orienta e
empodera a outra no seu camiño de crecemento persoal.
Quen non acompañou algunha vez alguén? Todos somos coEncrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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ñecedores de que acompañar é
unha tarefa que pode facer toda
persoa. Con todo, para a finalidade que se persegue, é unha
función que exixe formarse, se
se quere acompañar con «calidade» e eficacia persoas que
se decatan da súa fraxilidade e
piden axuda, pois experimentan algún tipo de dificultade,
problema, conflito que lles
provoca malestar e sufrimento e desexan modificar esa situación contando cun punto
de apoio. O acompañante, por
conseguinte, debe posuír tanto
os coñecementos como as habilidades e actitudes idóneas.
Non basta a boa vontade, nin
tampouco estar en posesión de
especiais títulos para realizar
un bo acompañamento.
Na segunda parte do libro, seguindo as pautas xerais do proceso de acompañamento, sinala
a estrutura básica dos encontros pautados. Con profusión
de parágrafos para a reflexión e
elementos prácticos, establece
as etapas e as preguntas-chave
que se fixan no proceso, sempre coa pertinente adaptación
ao tipo de acompañamento e,
claro, ás características e circunstancias persoais do acompañado. Así, indica as seguintes
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etapas do proceso, aplicables,
en certo modo, en cada unha
das sesións: acollemento, definición do ideal e dos obxectivos,
toma de conciencia de si e da
situación, proxecto e acción, e
revisión. Farei referencia a continuación a algúns dos aspectos
máis relevantes deste proceso.
A comunicación adecuada é
unha habilidade esencial neste
proceso. Por ser un patrimonio de todos, é tamén se cadra
a habilidade máis improvisada.
No capítulo «Acogida» o autor
fainos reflexionar, por ser moi
importante, na interacción comunicativa verbal –a palabra– e
non verbal –a mirada, a postura,
os xestos…–, pondo exemplos
ilustrativos. Estes están sinalados no libro como «ferramenta
práctica».
Neste ámbito da comunicación, pon un especial acento na
arte de escoitar, propondo actividades concretas sobre o exercicio dunha boa escoita activa
con actitude empática: o acompañante debe pórse no punto
de vista do outro, tratando de
comprender os seus pensamentos, sentimentos e o seu modo
de actuar. A isto debemos engadir, a arte de preguntar, non me-

El arte de acompañar

nos importante. A este respecto,
Domínguez Prieto subliña que o
diálogo socrático co acompañado consiste en ir acompañándoo
a través de preguntas abertas,
que lle permitan coñecerse mellor a si mesmo e fagan posible
atopar a saída á situación en
que se encontra.
En tres dos capítulos desta segunda parte (La sanación
de heridas y enfermidades, El
afrontamiento del dolor y Proyecto de vida) analízase a eficaz
acción dun acompañante facilitador, sempre que conte co
progresivo autocoñecemento
do acompañado. Neles o autor
explica o proceso para chegar
a vivir saudablemente con nós
mesmos e cos demais. Extenso
podería ser o relato pormenorizado de todo isto; non obstante,
de xeito ordenado e pedagoxicamente exposto, poden extraerse
aplicacións precisas para atinxir
os obxectivos específicos que requira cada situación persoal.
A sección «Dotamos al acompañado de herramientas y recursos» constitúe un resumo xeral
do tratado, ao referirse a uns
recursos imprescindibles para o
desenvolvemento persoal, tales
como a descuberta dun sentido

para a súa vida, das súas mellores calidades e capacidades, a
descuberta e realización dunha
vocación, o desenvolvemento da
capacidade comunitaria e amorosa e a promoción da formación da conciencia. Ademais, o
libro detense en expor con máis
detalle outras ferramentas básicas, referentes á formación do
carácter, intelixencia afectiva,
resolución de problemas, adestramento de habilidades sociais
e promoción da madurez. Todo
este conxunto fai parte dun programa aberto ao ritmo do acompañado, que lle permita alcanzar as súas conquistas, segundo
os desafíos e obxectivos presentados, en consonancia cos seus
valores e ideais.
Non teño ningunha dúbida
de que este libro será moi útil
e proveitoso para quen se dedica especificamente ao labor de
acompañamento, mais tamén
llo recomendo aos educadoresdocentes, pois apoiar unha persoa/familia nas súas dificultades, na toma de decisións, nas
relacións interpersoais converteuse nalgo omnipresente e non
exclusivo dos profesionais «psi».
Paréceme un excelente manual
de breve e ponderada teoría e
ampla e suxestiva práctica que
Encrucillada 211, xaneiro-febreiro 2019
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pode axudar a construír persoas
maduras e servir de apoio a todos aqueles que estean comprometidos en medrar e vivir saudablemente.
Sei que esta obra está realizada con moita sabedoría, moito
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entusiasmo e xenerosidade, e
co grande respecto e amor polo
bo, verdadeiro e belo que ten o
seu autor, co fin de que a desfrutemos, fagamos propostas e
suxestións e a utilicemos.
Carlos Bragado Gutiérrez

AVISO IMPORTANTE:

Cobro de subscricións
Este mes temos enviado xa ao cobro as cotas de subscrición deste
ano 2019.
Se non lle chegou o cargo rogamos se poñan en contacto con nós,
mandando un mail a revista.encrucillada@gmail.com
Quen non teña domiciliado o pagamento non esqueza facer o ingreso
da subscrición na nosa conta:
ABANCA. IBAN: ES07 2080 0500 5330 4004 3431
Por mor de facer fronte ao déficit que está a ter a revista despois de
tantos anos sen modificar as cotas de subscrición, recorden que para
este ano 2019 os novos prezos de subscrición:
Ordinaria: . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 €
De apoio: . . . . . . . . a partir de 30 €
Bonificada: . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €
Dixital: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €
Número solto: . . . . . . . . . . . . . 7 €
Recordamos tamén que este ano xa non imos cobrar subscricións por
reembolso. En Encrucillada todos traballamos de xeito voluntario, e
non dispoñemos de persoal que se encargue desta tarefa, demasiado
laboriosa e mesmo gravosa para nós.
Rogamos poñan ao día as súas cotas pois procederemos a dar de
baixa as subscricións non abonadas.
Grazas pola fidelidade e a comprensión.
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