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Guieiro
No ano do terceiro centenario do seu nacemento, Encrucillada non
podía deixar de aporta-lo seu grao á celebración da figura insigne de frei
Martín Sarmiento. Facémolo da man de dous excelentes coñecedores
daquel frade singular. Xesús Ferro Ruibal achégase ó lado máis humano
do personaxe en Sarmiento no espello escachado das súas cartas.
Recorrendo ó numeroso epistolario que del conservamos, amósano-la súa
vida cotiá e a asombrosa variedade dos asuntos que preocupaban a este
monxe sabio que, pasando o tempo recluído na súa cela, estaba plenamente
informado do que no mundo acontecía, reservando un lugar especial para
a terra galega. Desfilan por este traballo de agradable lectura os problemas
da agricultura e a pesca, a saída de cartos do país, o papel –non moi loable–
dos políticos, a defensa da lingua, o ensino desgaleguizador... e outras
moitas cuestións, reivindicacións e explicacións capaces de atraer aínda ás
xentes dos nosos días.
Ben diferente é o enfoque que adopta a profesora da Universidade de
Vigo Pilar Allegue, autoridade recoñecida na obra do personaxe que
celebramos, como demostra no seu estudio titulado ¿Cara a un novo averroísmo no século XVIII?, onde reflexiona sobre o modo de compaxinar
Sarmiento as dúas dimensións de home de ciencia e home de relixión,
relación que non deixou de suscitar conflictos naquel século da Ilustración.
Noutra orde de cousas, o lector poderá asistir ó interesante Diálogo
sobre o inferno, o mal e Deus que sosteñen Andrés Torres Queiruga e o
profesor da Universidade de Berlín Ignacio Sotelo, xurdido a raíz das
consideracións que a este lle suxeriu o artigo sobre o inferno que o noso
director publicou no número último. Ademais do estimulantes que sempre
resultan en por si os debates, este serviranos de anticipo das posicións dos
que serán, con Juan Antonio Estrada, participantes destacados no próximo
Foro Relixión e Cultura en Galicia, convocado por esta revista para os días
24 e 25 de novembro, e que tratará sobre Crer ou non crer: Do enfrontamento
ó diálogo.
Finalmente, ademais de recomenda-la lectura das completas crónicas
da actualidade e das recensións de libros, cómpre resalta-la amena e
interesante entrevista que Manuel Dourado mantén co vello e destacado
galeguista Manuel Beiras, seguindo a liña de aproximarnos un pouco máis
á vida e as opinións de protagonistas sinalados da vida política e cultural
do noso país.
Xavier R. MADRIÑÁN
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X FORO
RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA
Crer ou non crer:
Do enfrontamento ó diálogo
24 - 25 novembro 1995. Colexio La Salle, Santiago
PROGRAMA
Venres 24
19,00 h.: Chegada e acollida
19,30 h.: As razóns da increnza ante as razóns da fe
Ignacio Sotelo
Diálogo
Sábado 25
10,00 h.: As razóns da fe ante as razóns da increnza
Juan Antonio Estrada
12,00 h.: Dialogar ante unha tarefa común
Andrés Torres Queiruga
Diálogo
13,30 h.: Celebración ecuménica:
A palabra humana na busca de Deus
14,30 h.: Xantar
16,30 h.: Exercicio de diálogo
Juan Antonio Estrada
Ignacio Sotelo
Andrés Torres Queiruga
18,30 h.: Despedida
330/4

Estudios

Sarmiento no espello escachado
das súas cartas
Por Xesús FERRO RUIBAL

Nada veo, nada oigo, nada palpo, nada leo, nada escribo, nada
observo, nada experimento y nada discurro que no tenga a la vista Galicia
y la Boa Vila para que se tiente si se podrá utilizar algo de lo que se hace
en otras partes (1759/60).
Si se pone cuidado en cultivar estos 90 vegetales juro que soy más
útil a ese país [Galicia] que todas las fundaciones de capellanías y de
vínculos para majaderos de capa al hombro (1758/36).
Aliviar a los castellanos para cargar a los gallegos es invención del
diablo, no del rey. Si se atiende a la masa común, ninguno contribuyó a
la corona en todo más que Galicia (1758/34).
Así era de dictamen que en el hospital [general de Madrid] había de
haber un especial médico gallego para curar a los gallegos (1758/156).
Había de quemar todo libro de Gramática, que pase a Galicia, y que
no estuviese explicado en lengua gallega (1758/45).

1. A mellor introducción a Sarmiento
Poucas persoas poden dar unha información insuperable en concisión e
erudición sobre o P. Sarmiento coma a que na Gran Enciclopedia Gallega
fixo o profesor José Luis Pensado Tomé. Por algo é o rigoroso editor da
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maior parte da obra hoxe coñecida do frade bieito, de quen celebrámo-lo
terceiro centenario do nacemento.
Unha das cousas que alí se indica é que aquel frade sabio preocupouse
de deixar nos seus escritos moitas indicacións sobre a súa vida e o seu tempo.
E un dos primeiros froitos do recente Congreso sobre Sarmiento foi a
publicación do Epistolario 1 por obra de Xosé Filgueira Valverde e Mª Xesús
Fortes Alén, co patrocinio do Consello da Cultura Galega. A esta valiosa
colección de cartas referireime citando sempre polo ano e o número de orde
que levan nesta edición. A lectura destas cartas é tamén agradable, reveladora, recomendable.
Sarmiento foi home dun impresionante maxisterio que exerceu boca a
boca, porque era inimigo de publicar.2 Recoñezo que as cartas son só anacos
do retrato de Sarmiento, non só porque a actividade que el máis coidou foron
as obras e informes longos, realizados moitas veces de encarga, senón
porque só temos diante 208 cartas e el asegura que escribiu “infinitas”
(1756/143); de por parte, case todas elas son posteriores á descuberta de
Galicia, que en Sarmiento foi serodia (ós 50 anos), aínda que nel, coma hoxe
en todos nós, xa foi apaixonante. Para máis, el pedía que os destinatarios as
queimasen, porque tiña o natural medo a que lle quitasen de contexto as súas
opinións apresuradas e as súas confidencias (1756/143;1760/160 e 180). Sen
embargo tentarei adiantarlle ó lector algúns dos parágrafos que subliñei coa
esperanza de que, aínda que eu caia algunha vez na descontextualización que
el temía, sirva para incita-lo meu lector a le-lo primeiro galeguista da nosa
historia.3

2. Algúns feitos que testemuña
As cartas de Sarmiento reflexan feitos miúdos de moi vario interese,
coma cando intercambia correspondencia co seu irmán Javier de Pontevedra
Fray Martín Sarmiento: Epistolario, Disposto por Xosé Filgueira Valverde e Mª Xesús Fortes
Alén, Consello da Cultura Galega, Santiago 1995.

1

Só fixo unha excepción coa defensa do seu paisano e compañeiro de orde o P. Feixoo
(Demonstración crítico-apologética del Theatro Crítico Universal, 1732).

2

O cura Martín Torrado fixera xa unha defensa da personalidade de Galicia en España, e fixéraa
en galego e cen anos antes, cando ninguén ousaba facer tal cousa. Pero, aínda que a intención última
dos versos de Torrado fose máis aló da cuestión do Voto de Santiago, e aínda que así o percibisen
os seus lectores, Sarmiento reivindica a Galicia nun nivel moi superior, con matizacións no campo
económico, lingüístico, naturalista, pedagóxico e litúrxico moi explícitas, pormenorizadas e, en
parte, válidas á fin do século XX.

3
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sobre a temperatura que ambos rexistran simultaneamente en Madrid e na
Boa Vila. Pero hai moitos outros detalles, coma cando testemuña que houbo
cría de vermes de seda en Monforte e que se daban ben as oliveiras en
Valdeorras, Ourense, Quiroga e Tui (1748/8). Que había salinas en Noalla
e no Ullóo (1750/188), que xa se cultivaba a ostra en Galicia sementándoa
“como se siembran los nabos” (1757/148) e que tamén as escabechaban e as
embarrilaban (1757/16). Que en Pontevedra pescaron 16 salmóns nun único
lance de rede (1754/137). Houbo en Marín unha capela ou cova dos suecos
(1761/111). “En Galicia no hay encinas sino en Valdeorras” (1765/173). En
Santiago bótase nas igrexas a olorosa lesta (1759/62).
Pero aínda dá outras ben puntuais. Madrid cheo de curas galegos e
asturianos (1734/117);4 aló van por Pascuas centos de arrieiros que volven
cargados de libros ós seus países (1751/192). En Lisboa cumpren coa Pascua
45.000 galegos e, de 80 galegos que había nun curral, 75 eran vasalos do
duque de Soutomaior (1748).
1750: a pesca do cerco trae a Pontevedra 14 millóns de sardiñas, dos que
4 salgáronse no barrio mariñeiro da Moureira (188). 1751: anada “fatal en
carnes, vinos, pan, frutas, aceite, tocino, verdura, cominos, ciandro y
espliego [...]”. 1753: gran fame; houbo que traer trigo de fóra (155). Anda
un italiano pola Limia propoñendo deseca-la lagoa Antela para sementar
cánabo; consegue apoio oficial en Madrid; Sarmiento oponse por razóns
ecolóxicas e sociais; os propios limiaos cocen a semente, antes de sementala,
para que non prenda e Sarmiento aplaude (9). 1755: verán en Pontevedra tan
caloroso coma por Castela (141).5 5 e 7.X.1756: terremotos en Corcubión
(145). En Huelva, nese mesmo ano, un terremoto deixa á luz moedas antigas
(144). 1757: desátase a teima de “andar ós tesouros” (desfacendo castros e
mámoas por Cedofeita, Salcedo, San Cibrán, o Pico Sagro) (21). 24 mortos
e moitos feridos por unha explosión da pirotecnia dun frade en Madrid (28).
En 1758: parece que este verán non entran arroaces na ría e “cosa rara es que
la ría esté tan estéril” (46); en Madrid levan xa 24 días de rogativas pola
saúde da raíña. Andazo en Aranjuez: “mueren a montones y los traen en
carros a Madrid” (47). En 1759 alude ó terremoto de Lisboa (54); por xullo
en Madrid a calor é inmensa (70).
1760, marzo: terremoto en Siria (94); xullo: neva nos montes onde
4

Ver tamén a carta 1760/103.

En moitas cartas que dirixe a seu irmán a Pontevedra dille cal é a temperatura que hai en Madrid
e compáraa coa que el lle manda dicir que nos mesmos días había en Pontevedra. Utiliza un
termómetro de Réaumur.
5
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veranea o rei; boa anada de millo; outubro: terremoto en Celanova (106);
novembro: andan doce árabes arrecadando galegos para levalos á guerra de
Alxer (106) e a Mariña non fai nada. O naturalista José Quer fala de traer a
España os olmos, para aclimatalos en Andalucía. E daquela “están atestados
los huertos y aún caminos de Andalucía, Galicia, etc. de naranjos, cidreras,
limoneros etc. que dan y perseveran todo el año al aire descubierto en tierra
firme” (163). Os gobernantes derriban edificios e estatuas do goberno
anterior (1760/91). 3.VI.1761: terremoto en Madrid (112).

3. Sarmiento na súa cela
Recluído na cela
Con 47 anos escribe: “Mi destino me sacó de mi patria para la religión
cuando apenas sabía que hubiese más mundo que lo que alcanzaba mi vista.
En la religión [convento] siempre viví con más abstracción que la que sería
bastante para cumplir con la reclusión que todos profesamos. Vivo en esta
Corte [Madrid] más retirado que si viviese en la Nitria. Así pues, no sé de
más mundo que el que se representa en el coro o en mi celda” (1742/183).
E con 55 anos di que “ni entro ni salgo de casa, ni aún de la celda (1750/188).
Ya sabe usted que repugna a mi genio el vivir en sitios reales y el
acomodarme al ceremonial de la Corte. En sacándome del rincón de mi celda
soy inútil para todos y para mí. Soy como la meditabunda araña que
pronostica tempestad cuando la alteración del ambiente la hace salír de su
rincón. Así gócese usted en sus alturas mientras yo continúo divirtiéndome
en los cuatro ángulos o rincones de mi celda” (1760/162). “Nací solo y para
vivir y morir solo me sobra una silla, una mesa, y una mala cama y una
almohada” (1765/168).
Un pregúntase como era esa cela, na que había unha cheminea (1760/
160), na que había 6.000 libros,6 maceteiros cheos de plantas en observación
e sempre feixes de carqueixa e botes coa flor, porque todos lla van pedir,
mesmo o médico do rei. Van parar á cela de Sarmiento, ás veces en forma
de consulta, as cousas máis insospeitadas: un corno de rinoceronte (1759/
157), 4 paxaros picos (1765/171), pezuño de lobo cerval, cazado no Bierzo
(1760/159).
A porta de cela ten unha celosía e con ela librouse de que lle roubasen
todo diñeiro que a el, coma a outros curas de Madrid, confiara o rei en 1749
6

1.500 no ano 1734 (189).
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para llelo repartir ós pobres. Uns guerrilleiros de Sierra Morena fracasaron
porque Sarmiento repartiuna a través da celosía da porta (1749/187).
Na cela recibe do P. Colmenero, prior de Xubia, “dos barriles grandes
de ostras y seis de anguilas con los que me favoreces y regalas” (1747/185),
e do P. Rábago, confesor do rei, “seis capones y dos cajones de vidros de
Acerolas” (1750/188).
Frade frugal
Confesa que come “poco y mal guisado” (1756/145). Incluso utiliza a
dieta rigorosa como o máis eficaz remedio: “Mi dieta hice fuese novenario
y así exhorté a los reacios en no entrar en la cofradía de san Nicomedes para
que tomasen mi ejemplo [...]. Ya hace tiempo que estoy en el tono de antes”
(1757/25).
Consultas e visitas
Vaino consultar xente importante, entre outros, o P. Rábago, confesor
do rei, e o P. Flórez (1757/129).7 Mesmo lle chega un emisario do botanista
francés Jussieu (1760/107) e do naturalista sueco Linneo (1761/111). Entre
as innúmeras visitas e cartas que recibe pola súa sona de sabio, tamén as hai
de ociosos e curiosos impertinentes que lle piden consellos sobre estraños
proxectos, coma aquel de crear unha nova orde militar, e que o levan a
desconfiar da sinatura e a responder con renarte cautela.8
Horario de Sarmiento
“Jamás tomo la pluma no siendo por la mañana” (1757/129), “[...] y
como ésta no es interminable, pues se acaba a las 12, es preciso compartir
A quen, por certo, demostra que os casteláns de certos documentos antigos son os casteláns de
Ourense. E comenta “Apáñame esas bragalloas” (1760/105).

7

“Recibí la de usted y aunque la firma me es totalmente incógnita, el contenido me persuade que
no es de persona desconocida [...]. No extrañe usted en mí ni tanta precaución ni tanta ignorancia.
Esta procede de la summa abstracción que tengo y gozo de todo lo que pasa fuera de mi celda y del
ningún comercio que tengo en la corte. La precaución se funda no en suspicacia de mi genio, el cual
más se inclina a la credulidad, sino en la experiencia que he padecido de haber ya recibido diferentes
cartas anónimas, cuando eran desahogo de alguna inútil malevolencia, y seudónimas cuando la
ociosidad de algunos chismosos quería divertirse a costa de mi credulidad o hacer experiencia de
que en mis respuestas explicase mi dictamen, aún en cosas que están totalmente fuera de mi
conocimiento” (1742/183).
8
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sus instantes en varias inevitables ocupaciones y en materia conversación,
muchas veces, a algunos que ninguna ocupación tienen en su casa. Así
sucede que hallándome ocupado con la precisión de responder a muchas
cartas, alterno con la conversación la pluma y resulta de esto que ni atiendo
a lo que hablo, ni atiendo a lo que escribo. He escrito infinitas cartas
embarazado de aquel modo, apurado con el poco tiempo, ahogado con las
muchas cartas e interrumpido con las intempestivas conversaciones de
ociosos. Por lo que quisiera ver quemadas todas aquellas cartas que he
escrito más como máquina que como racional. Sé cierto que los que las
leyeren a nada de lo dicho atenderán y que por no atender a lo dicho, echarán
sapos y culebras por la boca de su censura. El escribir una carta que merezca
conservarse y que no peligre en los juicios de los lectores, pide tanto tiento,
tanta circunspección y tanto cuidado que, según está estragada la caridad
literaria, aún es corto para el acierto el espacio de 9 años que Horacio pide
en sus consejos” (1756/143).
Para tanto como escribiu parece que precisaba un secretario. Pero non
o tivo. “No tengo ni sufro amanuense alguno,9 ni tampoco me acomodo a
tolerar que lo que yo escribo, poco o mucho, se lea en letra extraña, sino en
ésta mía original. Confieso que es letra de cartapacio y que no tiene primor
alguno de la de moda, por lo cual suplico a V.E. que si la letra de los treinta
pliegos no es del gusto de V.E., mande a alguno de sus escribientes que haga
una copia de ellos con letra del agrado de V.E. y que después se me reserve
mi original para mi uso” (1757/129). Sen embargo, outras veces quéixase de
que todos queren papeis del pero ninguén os copia.
Os gatos
Señores importantes da cela son os seus gatos. Un chámase Mizaldini
e o outro Gran Roxete. Por veces inclúeos nas cartas. “Mi archigato
Mizaldini remite a usted sus gatatumbas y el gato Gran-Roxete ya está en
vísperas de ser abuelo y de presentarme la tercera brigada de gatos. La 2ª que
se compone de 3 no hay quien la aparte de mi puerta principal y a la cual
concurren a comer, padre, madre y 7 hijos que son las 7 musas o Musios, que
Musio llama San Isidoro al gato. Y Mizaldini desde adentro hace de apoyo
como usted es testigo de que hace a-pichón y también de a-poyo y por las
noches” (1765/170). Con 70 anos dálle unha volta a toda a súa biblioteca,
Dous anos despois pídelle un a seu irmán para copiar un escrito sobre a orixe dos maragatos
(1759/56).

9
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tirándolle o po e reordenando os libros: “El buen Francisco y mi gato
Mizaldini trabajan mucho y yo trago mucho polvo literario” (1765/171). “Mi
gatísimo, el gran Mizaldini también está bueno y no sale de su celda, pero
desde ella remite a usted sus reverentes y afectuosas gatatumbas. Le di el
título de bibliotecario mayor y mi criado Antonio de Montenegro ya tiene
título de bibliotecario segundo [...]. Y el padre Balboa, Mizaldini y yo
quedamos todos a la obediencia de usted” (1770/179).
¿Solitario á forza?
Con 59 anos deféndese dos que o acusan de túzaro e insociable (1754/
139). En 1758 escríbelle ó duque de Medina Sidonia: “Aprecio mucho la
oferta que usted se sirve hacerme de su coche y tiro pero bien sabe usted que
para sacarme de mi celda no alcanzarán todos los tiros de las caballerizas
reales” (1758/151).
Con 63 anos di: “yo no salgo de mi celda sino 3 ó 4 veces al cabo del
año, ni tampoco sé en donde viven los que vienen a mi celda. Si no me
quieren así que me dejen solo, pues tengo en mi celda 68 hombres eruditos
con quienes conversar y que a ninguno debo contemplar en lo que dicen”
(1758/198). “Sabe usted que uno de los tres únicos días que salgo de mi
celda a la calle es el día del Corpus” (1760/159).
A pesar de tanta reclusión, chega con ver como desfruta camiñando por
Galicia, absorbendo a natureza e discorrendo remedios para os problemas
humanos, para que sospeitemos que posiblemente a súa vida conventual
dende os 15 anos é unha circunstancia mal querida, non o seu ambiente
natural. El mesmo confesa noutras cartas que el naceu para corre-lo mundo
(coma tantos galegos) ou para ser simple pescador de cana.10 “Estoy
gozosísimo fuera de mi celda y en esta villa [Pontevedra] examinando los

“Ríome de los que están en el error de que yo he nacido para vivir en el retiro de cuatro paredes
emporcándome con el polvo de todo género de libros y cebándome en su lectura como si fuese
ejercicio de mi genio. Estoy ya firme de que no hay tal cosa. Aún ignoro para cual ejercicio de la
vida humana me ha criado Dios. Vivo retirado porque desde niño me impidieron salir y vaguear y
ya hice callos en una vida sedentaria. Revuelvo y leo algunos libros por no estar toda mi vida mano
sobre mano, con la certeza de que a ninguno ha criado Dios para el empleo de ocioso.
10

A bulto y en general llegué a persuadirme de que yo nací para tunar por todo el mundo y ver
por mí mismo la mayor parte de lo que Dios ha criado en él. No nací para saber ni ser curioso por
los libros, sino por mis sentidos exteriores y por la experiencia. Para creer en Dios y servirle pocos
libros se necesitan. Y lo poco que yo sé de sustancia no lo sé por los 6 mil libros que tengo, sino
por lo poco que anduve fuera de mi celda.
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varios e infinitos objetos que Dios ha criado y que son materia de una
universalísima Historia Natural” (1754/137; 1760/158).
Un enclaustrado apaixonado da natureza
Porque este frade, fino observador da natureza, consideraba que a
Historia Natural é o fundamento de toda ciencia (1760/164) 11 e di que “más
me deleita una hoja de vegetal que una hoja de un libro en folio” (1760/158).
E desde a súa cela madrileña solicita a tódolos que lle escriben que
fagan en Galicia as observacións que el lles pide e que lle comuniquen os
resultados e confía nos rapaces: “Para averiguar cosas, mejor es valerse de
niños que de viejos talludos, calludos e idiotas satisfechos”.12 Pero preocúpase
máis de minerais e plantas ca dos animais.13
“[...] si como los hombres nacen niños y caminan a viejos naciesen
viejos y caminasen a niños, comenzarían los hombres por el desengaño y no
habría quien comprase el mundo ni aún a peso de oro. Si yo naciese de 72
años y caminase a la juventud nada estudiaría con más afición que la Historia
Natural en toda su amplitud” (1760/160).

4. Amor a Galicia
Sarmiento marchou de Galicia ós 15 anos. Volveu por uns días ós 30
(1725) para se despedir da súa nai, xa de 75 anos, estivo aquí 7 meses cando
xa tiña 50 anos (1745-1746) e volveu ós 59 para estar aquí 18 meses (17541755). A Sarmiento acompáñao sempre a morriña de Galicia no mosteiro de
San Martín daquel Madrid que, moitas veces, denomina Babilonia. Por
veces estaría disposto a vende-la súa amada biblioteca, que lle permite estar
También a lo que me acuerdo dije a Usted que, viviendo en Asturias el año de 1721, se me
ofreció un acaso de sospechar para cual empleo particular había yo nacido. ¿Quién me creerá?
Sospeché que yo había nacido para pescador de caña. Tanto me gozaba en ese ejercicio el corto
tiempo que me dediqué a él que todas las demás diversiones que he tenido en mi vida ni aún sombra
han sido de la que tuve cuando fui pescador de caña” (1760/158).
Repetidas veces lle manda a seu irmán Javier que en Pontevedra faga determinadas observacións
das que a el lle parece que se pode tirar proveito, coma cando lle di que os percebes están cheos
en lúa chea e baleiros en lúa nova (1759/59). E confesa, ante unha consulta verbo dunha pedra, “Que
yo soy un ignorante en todo el reino mineral” (1765/172).

11

12

(1760/108).

“La mayor parte de los animales que nacen y se crían en nuestra España vieja son para mí
desconocidos” (179).

13
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en contacto con todo o mundo sen saír da súa cela, para poder volver para
Galicia. “Cada día suspiro más por irme a vivir a la cumbre del Castrove [en
Poio]” (1751/191).14
Felices meses en Galicia
E en 1754, estando en Pontevedra, confésalle ó duque de Medina
Sidonia o pouco que lle tira Madrid: “Hablando con el corazón en las manos,
digo que a no ser la amabilísima conversación de usted y la de otros pocos,
no tengo en esa Corte atractivo alguno. Ya escribí que mi librería no me
arrastra y si yo la pudiese arrastrar a esta villa ya lo hubiera hecho. Comer,
beber, vestir y otras conveniencias monásticas si fuese yo tentado de esos
verbos, mejor me iría por acá. Pasear estando en Madrid me es imposible a
no querer abrazar el empleo de agente de negocios o el de mullidor de
cofradías. Por acá estoy inquieto el día que no paseo media legua, viendo
siempre la ría y todo el horizonte de verde esmeralda. En cuanto a la salud,
debo confesar que Madrid me ha probado bien hasta estos años en que quiso
flaquear engordando mi complexión, y si no tomo el arbitrio de venir acá,
ya estaría incapaz de calzarme, vestirme, etc. A esto se añade que acá
ninguno vive en el error de atribuirme ese falso testimonio por sus fines poco
decoros. Aquí soy sociable con todo el género humano, sensitivo y vegetal
por la dicha razón. Así, prescindiendo de otros motivos, el de mirar por mi
salud es tan fuerte que usted no debe insistir en que le abandone y me vuelva
a mi jaula hasta recobrarme del todo. Para enfermar ahí de puro recogimiento en mi celda y no ver más que tres varas de cielo, harto tiempo me queda,
si vivo. Mientras, no extrañe usted que viva por acá algún tiempo
usufructuando la benignidad de este clima que tan propio es a mi salud y
honesta recreación” (1754/139).
E cando os amigos madrileños lle din que regrese, que, xa que estudia
as plantas, no inverno o libro divino non ten follas, Sarmiento retrúcalles que
iso é así en Madrid, pero non en Galicia. “La parte del libro divino que trata
de este país, no pierde las hojas en invierno. Todo el año es primavera.
Palmas, laureles, arrayanes, bojes, olivos, aguifolios, etc. están en un ser
todo el año y me acuerdo que el día después de San Juan ya está agotado y
árido ese país [Castela]” (1754/138).
Pero cando en 1762 corre o rumor de que Portugal se alía con Inglaterra e que España vai ir contra
Portugal, comenta: “Es de ley que siempre lo haya de pagar el gallego. Y ahora lo pagará por mar
y por tierra. Así ya no pienso retirarme al encumbrado Castrove pues ni allí estaré seguro de la
pólvora o del acero” (165).
14
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En Galicia séntese cheo de vida. E lembra que aínda ós 49 anos tiña tal
axilidade que daba brincado por riba doutro frade. “El padre maestro Balboa
[...]testificará y con juramento y con 6 ó 7 testigos vivos que no hace 10 años
que estando todos en los claustros de San Martín, me elevé tanto del suelo
que llegué a pasar mi pie por el vértice de su cabeza, siendo de la prócera
estatura que usted ve en él”. Sen embargo, laia de que perdeu todo iso na
vida monacal de Madrid, “en donde he gastado mi juventud sin salir apenas
de un rincón, arrimado a una pared, como ostra, y sin ejercicio de mi
potencia locomotiva. Así no debe extrañar usted que haya tomado un buen
pedazo de tiempo para emplearle en respirar este aire patrio y en volver a
repasar los sitios que han sido el teatro de mi niñez” (1754/138).
Saudade da terra que lle falta
Seis anos despois, xa definitivamente en Madrid, segue suspirando por
Galicia. “[...] Eso me lo habías de escribir al Castrove, si viviese en la
Quinta de Buceta, de Vilariño de Abaixo, que es lo único que apetezco en
este mundo” (1757/25). “No tengo yo más que 6 mil tomos y no creo que
quepan en 60 cajones y quiera Dios que mi librería no valga más que la de
Arquinto. Ojalá el rey o algún indiano adinerado y curioso comprase toda mi
librería. Entonces pondría el dinero a censo a favor de este monasterio que
me ha de heredar con los réditos, por mi vida, me podría alimentar con
decencia agregado a un monasterio marítimo de Galicia” (1760/163). Biblioteca que non é a do mosteiro, porque escribe 10 pregos sobre os atúns e cita
de memoria unha obra lida 40 anos atrás, pola preguiza de non baixar a
consultala na biblioteca do mosteiro (1757/147). Por certo que ás veces fai
unha purga de libros menos valiosos cun curioso procedemento. O libro dun
astrónomo musulmán chamado Abumasar, que prognosticara que o Islam
desaparecería en 1149 e o cristianismo en 1500, “como a libro paralítico le
tengo arrinconado entre los que he dedicado a la polilla para que se cebe en
ellos y me deje intactos los otros libros” (1757/149).
Descubri-los recursos de Galicia
Pero o seu amor a Galicia (a quen desde Madrid denomina sempre “ese
país”) lévao a busca-los recursos que Deus deixou na terra e no mar para
mellora-la existencia humana e lévao a criticar tamén os vicios dos galegos
pouco amigos da innovación.
“Nada veo, nada oigo, nada palpo, nada leo, nada escribo, nada observo,
nada experimento y nada discurro que no tenga a la vista Galicia y la Boa
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Vila para que se tiente si se podrá utilizar algo de lo que se hace en otras
partes. Testigo de esto es todo cuanto te escribí y te hablé ahí. Con mis
impertinencias conseguí que se sepa que allá [en Galicia] hay púrpura, que
hay la ostrapena, madrépora, coral blanco, camariñas, etc.” (1759/60).
Esfórzase por abrírlle-los ollos ós galegos sobre recursos non explotados: “Leí que es máxima de mineralogía que en donde acaba la cantera de
pizarra comienza una cantera de mármol y ya tengo averiguado que en
Lincio, junto a Samos, hay cantera de mármol y que está al pie de una de
pizarra. Esta máxima bien manejada en Galicia podrá traer infinitas utilidades y echar a los genoveses con mil morteros de diablos” (1751/191). E
despois segue dicindo que nas proximidades hay que buscar pedrá imán e
ámbar succino.
Mandoulle a míster Bowles que examinase unha pedra traída de
Valdeorras e resulta ser arsénico. “He celebrado mucho haber leído [...] que
en Galicia hay abundancia de mineral arsénico. En las minas de cobre de
Valdeorras están alternando las veneras de cobre y las de arsénico y éstas las
arrojan al río Sil por inútiles”. E alégrase, porque aforra traer de fóra o que
temos na casa (1757/146).
Ten na cela un pouco estaño que un prateiro sacou de pedra traída de
Chantada. El sabe que o estaño de Monterrei está contrastado por un químico
estranxeiro, traído polo marqués de la Ensenada, coma mellor có de
Cornualia e di: “Si en Chantada se descubre otra mina de estaño, pegaríamos
beneficiando las dos un petardo al inglés que tanto oro nos saca a trueque de
estaño” (1759/57).
Alégrase cando aparece en Galicia un recurso novo, coma o talco (1757/
21). Tamén lle manda iniciar prospeccións sobre minerais: estaño no Seixo
(A Lama) (1759/68-69) e nitro preto de Tui (1759/83-84).
Estimula-la innovación técnica
Sarmiento ten clara a responsabilidade social dos seus coñecementos. 15
A súa preocupación non é de naturalista que fai aséptico inventario, senón
de axente de extensión agraria, de economista comprometido cos seus
paisanos, porque sabe que todas esas plantas e minerais teñen utilidades ben
medicinais (estaban daquela moi lonxe da profusión de medicamentos en
“No estoy fuera de escribir un pliego sobre la pinna para que los gallegos sepan lo que ignoran
y desprecian” (1760/108/).
15
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píldoras que temos hoxe), ben económicas. Calcula que con dúas ducias de
moreiras da seda podía vivir unha familia (1759/61). Fala das vantaxes de
pasar “das olas de Buño” á porcelana, das posibilidades do mel galego (o
antigo “mel de Gallaecia”), da cera (1748/8).
Así estimula a difusión do cerco na pesca da ría de Pontevedra: “ya
redujo [mi hermano Javier] y compuso a los de Combarro y Campelo para
que formasen otro nuevo cerco. Ya los tiene unidos y atados libremente en
una escritura, concurrieron todos con su cuota de dinero y también el
monasterio de Poyo con alguna cantidad. Dicen que están ya hilando,
torciendo y trabajando las redes con mucho fervor [...]”. Nesta carta
testemuña que no século XVIII Pontevedra, a navegante de gloriosa historia
no XVI, xa perdeu o mar en favor de Marín, por mor da area que o Lérez
deita na ría, diminuíndo o calado e impedindo a arribada de barcos grandes:
“[...] conveniencia que tendría a la misma administración si se limpiase el
canal desde Lourizán hasta la Moureira y viniesen las carabelas a descargar
como antes la sal en los mismos alfolíes. También me avisa mi hermano
Javier que ya se habían puesto dos o tres desembarcaderos que llaman
peiraos, y que estaban componiendo el más grande de las Corbaceiras”
(1750/188). E pídelle ó confesor do rei que “se sirva continuar sus favores
a los vecinos de aquella tanto deliciosa, cuanto pobre villa”. En 1757 fai
xestións para que se fortifique o porto de Marín e se drague a ría ata
Pontevedra (1757/16). “Celebro mucho que los de Combarro mantengan el
cerco de sus abuelos y que les haya pintado tan bien” (1758/51).
E propón a industrialización e comercialización de productos galegos
novos: vidro, seda, xabrón, armerías, panos,16 mel, cera,17 sal. Di, coma tal,
do sal: “no han de creer los venideros lo que con la sal pasa en este reino,
que teniendo más de 150 leguas de costas de océano y con mil sitios para
salinas, le venga y necesite venir la sal de países extraños, pues el mismo útil
percibiría el rey si a su costa hiciese salinas reales en costas retiradas de los
pueblos, para que un tonto no me arguya que son dañosas” (1748/8).
Estimula que se experimente con larvas de vermes de seda nos carballos,
en vista dunha novidade que se produce nos carballos e caxigos do souto de
Alamín (1763/166). Busca tamén métodos de conserva-la froita en cinsa
(1760/162). Estimula que se comprobe se é certo que os arroaces andan mal
“Pero me río de los que dicen que en Galicia no hay comodidad para fábricas de paños. Mienten
o son tontos” (1748/8).

16

“Galicia sola sin perder terreno para su maíz y nabos, podía abastecer de cera y miel a toda
España si hubiese cabeza que lo mandase y dirigiese” (1748/8).

17
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da vista no mes de xuño, porque entón é doado matalos e así protexe-la pesca
(1760/99).
Manda incluso mecanismos novos. Un torno para fiar que lle viu á
marquesa de Sarria, para que o copien e fagan moitos coma el, porque se fía
mellor e máis rápido (1758/37).
Aclimatar en Galicia 90 plantas novas
Mándalle a seu irmán, e repite para dalas aclimatado en Galicia,
innúmeras sementes de plantas novas: dátiles de Berberia (1758/47),
cabaciños de Nápoles (1757/23), barrilla (1757/24-26), ruibarbo, angélica,
castañas equinas, malva (1757/32), moreira (1759/61); salvia americana,
miramelindo, caravel de China (1760/96) e xunco bombicino para a seda
(1760/93). E alégrase moito cando unha prende en Galicia, coma o ruibarbo
(1757/32) e o ricino en Tomeza (1758/45). Alégrase moito de que, por
iniciativa allea, prendan as oliveiras en Valdeorras, Ourense, Quiroga e Tui
(1748/8). “Ya sabes lo que me esmeré en remitir a esa villa todo género de
vegetales útiles que ahí no hay. Y no pido mucho en que te informes
despacio y me avises que vegetales han pegado”.
En 1758 manda outro caixón con sementes de 90 plantas: tornasol,
améndoas, zarzaparrilla, melóns de China, uvas de Valencia, alcaparras,
enebro, paínzo africano, plantas para tintes etc. e advirte que non vaia caer
ó río coma o outro. Remata dicindo que “Si se pone cuidado en cultivar estos
90 vegetales juro que soy más útil a ese país que todas las fundaciones de
capellanías y de vínculos para majaderos de capa al hombro. Con esas rentas
comen 4 badulaques y con los frutos de lo que va en el cajón comerán y se
utilizarán infinitos, y se enriquece ese país de vegetales que no tenía” (36).
“[...] Si yo viviese 100 años había de porfiar en que ahí se avecindasen
esos árboles, pues sé la infinita utilidad que resultaría al país, y en especial
a las pobres viúdas de mantilla con 4 hijas que no han de ir a cavar” (1759/
61).
Na busca dun mercado madrileño para novos productos galegos
Tamén leva plantas galegas a Madrid para que prendan primeiro no
Real Jardín Botánico. Así leva a Madrid a lesta (1758/39), as fresas de
Pontevedra (1759/58), a herba do esforzo (1755/123). E o que máis éxito
tivo foi a medicinal carqueixa, coa que chega a organiza-la súa
comercialización, implicando a casa real e a nobreza para o seu reparto
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gratuíto, ata o punto de interesárense por ela no estranxeiro. Múltiples cartas
hai sobre esta planta galega que se converte case en panacea na época.
“Todos vienen en romería a mi celda a pedirme carqueixa” (1759/66). E
pensa repeti-la experiencia con outra planta medicinal que en Pontevedra se
dá por camiños e silveiras, a “seixebra” (1759/71) tamén chamada “ourego
bravo” en Moimenta e “balsamina” en Trives (1759/75). Tamén leva acios
de percebes secos collidos en minguante en Pontevedra “que metieron
ruido” (1758/39).
Crítica dos galegos rutineiros ou supersticiosos
O seu galeguismo non é inxenuo, porque coñece e dóese dos defectos
dos galegos, maiormente da rutina. Cando lle manda a Pontevedra un torno
de fiar, sementes de barrilla (para fabricar xabrón), cebolas de azafrán,
alpiste, ricino, un libro de agricultura e outras cousas, engade: “Mira si
pienso bastante en el bien de ese país. Pero ya oigo decir falar, falar. ¡Que
palos daría yo a esos!” (1758/37), e despois enfurécese cando comproba que
ninguén lle fixo caso e que “acá non se fía así. [...] Non señore, acá non
fiamos así” (1758/45); ou cando prevé que tampouco lle van facer caso á
proposta dunha nova tintura que se podía fabricar co pantrigo das cabras que
se dá en Baiona para vendelo en Portugal (1759/65), cando eles o veñen
coller gratis (1759/74).18
Critica que lle dean máis creto á superstición (hai arroaces porque non
hai quen os esconxure) do que á investigación científica que el propón
(1760/99): “El espantar los arroaces tiene mil arbitrios, pero como non é uso
nen costume tentar alguno de ellos, es excusado gastar papel y dejar a estos
cerrilísimos que recurran a los conjuros de los gurumantes, que están en
Ons” (1757/18).
Crítico coa falta de espírito comercial dos galegos
Falta perspicacia en non comercializa-la “auga mexadeira” de Tomeza
e matarse en vender un mal viño (1759/82). En non repoboar Pontevedra con
bidueiros, árbore de tantas propiedades terapéuticas. E comenta: “En sacando a estos coitados de carballos y salgueiros no hay que hablarles de más”
(1760/86).

18

E comenta: “Esto tiene el ser idiotas en la Historia Natural y Botánica”.
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Fuga de diñeiro galego
Ten claro que a economía de Galicia está lastrada pola fuga sistemática
e innecesaria de diñeiro. Tráense de fóra cousas que podemos elaborar nós.
A súa preocupación pola economía de Galicia lévao mesmo a postular un
freo á política de tantos galegos con rendas de casa-las fillas en Castela,
porque con elas vanse as rendas. “¿No quieres vivir [en Galicia]? Pues deja
que otros vivan comiendo lo que da la tierra” (1758/42). E tamén denuncia,
como digo máis en diante, o espolio eclesiástico de Galicia.
Os cataláns na pesca galega
A presencia dos cataláns na pesca galega tampouco lle é moi simpática.
“Extraño que por Diciembre se pesquen xoubas. Y si sin la cría que ha de
ir a la Groenlandia, se verifica que los catalanes van a Galicia a apurar la
semilla de las sardinas con sus avarientos aparejos. ¡Oh valor de la Marina!
He oído hace tiempo a Monseñor Figueroa que, habiendo llamado a Roma
catalanes para que allí pescasen, fue preciso expelerlos a coces y con mil
diablos porque ya llevaban arrasada toda la pesca” (1758/50).
O exército paraliza a economía civil
Sarmiento postula que os mandos militares de Galicia sexan galegos,
que o servicio militar non paralice a economía civil. “Es cabronada que,
dando [Galicia] los soldados, vengan de fuera todos los jefes. ¿Cuantos de
ese país son jefes en los 5 Regimientos restantes? Armando tantos navíos y
rapando todos los marineros19 puede el Inspector ir a inspectar al alto mar
[...] Harán bien en no matricularse y que se refugien en la poca tierra que
tienen, y que vayan a pescar los Apóstoles” (1758/42). “Todos temen guerra
y en las maniobras de navíos no se pescan sardinas para la Cuaresma. Vitor
la Marina. Vitor la Milicia y no tenemos soldados ni marineros sino de
devoción como frailecitos. Viva la Agricultura y viva la Pesquería y basta
a la guerra y a maniobras. Los que no, se ejercitan en aquellos divinos
empleos y chupan al público. Yo suelo pedirle a Dios disipe gentes que bella
volunt20 después de pasarle por los buenos temporales” (1758/51). Era

19

Supoño que quere dicir “metendo no exército os mariñeiros todos”.

20

“Destrúe a xente que quere a guerra”.
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corrosivo mesmo na oración este frade. Pero continúa: “Ya asoma el rum
rum de que los sueldos volverán a decaer en parte o en todo si el rey
[Fernando VI] se muere. Viva la Marina y vila Milicia y énchelle o cu de
misas y corran os nosos privilexios, pues se portarán como Jan Vasquez
debaixo da besta”.
Compadece o seu irmán que polo cargo que ten en Pontevedra ten que
executar unha leva. “No dudo que vivirás afogado con la faena de tan
numerosa leva.[...] Lo malo es que con tanta leva llevó el diablo cercos y
pesquería. Convenía volver a entablar que pescase quien quisiese sin la
mamarrachada de la matrícula, o hágase matrícula para navíos y otra
matrícula para pescar” (1760/97). El defende a prioridade da pesca, “porque
la agricultura y la pesca es lo más precioso para el estado, pues con navíos 21
no corremos” (1759/55).
Non é un entusiasta do funcionamento da Mariña española. Critica que
non impida que en 1760 doce árabes anden á caza de galegos indefensos para
levalos á guerra de Alxer (106-107) e que non colaboren en alta mar na
observación dos movementos dos arroaces, tan prexudiciais para os
mariñeiros que viven da sardiña, maiormente tendo dous navíos que “supongo [...] que paga Galicia para su custodia y defensa de los moros. ¡O valor
de la Marina Española!” (1758/43). O abade de Samos vai buscar peixe a
Pontevedra e volve sen el, porque non o hai. Sarmiento exclama “¡Oh valor
de la Marina! ¡Oh privilegios para que no haya pescadores!” (1759/58).

5. Sarmiento loita contra a pedantería e os abusos
Reticente cos médicos
Non ve con bos ollos a nacente clase médica e boticaria, coas súas
sistemáticas sangrías e os remedios xa en pílulas, porque nas herbas e nos
elementos simples “puso Dios las virtudes y no en los botes” (1759/81).22 El
é amigo de curarse con dieta, cama e productos naturais. Despois dunha
enfermidade, ós 62 anos, dille a seu irmán: “Estoy sano, sanísimo y con
hambre, y chiflando a los tontos que querían fuese tan tonto como ellos.
Dieta, caldo, chocolate y carqueixas, por boca y por baños, ha sido mi
medicina. Y tengo la vanidad de que el rey dijo que yo hacía bien en no
21

Coido que se refire a barcos de guerra.

“Pero tú eres como los demás. No siendo almodrote de botica que se componga de géneros que
vienen de 3.000 leguas, desprecias lo que Dios ha criado en ese país” (1759/76).
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sujetarme a médicos, pues mejor sabría que ellos lo que había que hacer”
(1757/22). E describe así outro achaque ós 65: “La causa de mi enfermedad
es que no pude evitar un reventón de leer, copiar y escribir muchísimo en
poco tiempo. Acudí a dieta, paciencia, ociosidad y con el favor de Dios y mi
carqueixa comencé a mejorar el segundo día y cada día voy mejorando más,
a Dios gracias, aunque paulatinamente” (1760/162).
“Mi enfermedad ha sido la misma que tuve otras veces. Costipado,
asiento de estómago y flato tiene la misma conexión con la sangría que con
la cruz de la parroquia, según las repetidas experiencias lastimosas de esta
Corte, contra las cuales voceo. Pero la fátua deferencia de enfermos tontos
a la profunda ignorancia incorregible de los médicos, pasa por todo hasta la
sepultura [...] Ningún librero de Madrid quiere comprar libros de medicina,
pues no hay a quien venderlos. [...] No ignoro que tengo edad [62] y que he
trabajado mucho, pero no llegaría a ese estado si me hubiese antes sujetado
a médicos, sangrías y otras necedades de botica” (1757/24).
Reticente cos políticos e os intermediarios
Os políticos “tienen por asunto el que España jamás sea todo lo que
puede ser” (1742/183). Denuncia que certas persoas “chupen” (esa é a
palabra) unha parte grande dos tributos que os galegos pagan ó rei (1757/
21). “Dejarán de ser los alemanes borrachos, cuando los españoles dejen de
ser ladrones” (1757/17). “Si quieren hacer feliz a Galicia hay millones de
medios fáciles, justos, útiles y en favor de todos como llevo propuesto y no
se piensa en ninguno, y los que se piensan en todo van al contrario fin, salvo
en que cuatro canallas más se hagan marqueses, duques, insolentes y señores
do diñeiro” (1748/8). E mesmo teme que a carqueixa acabe gravada cun
imposto real. “Supongo que mañana se estancará y se llamará ‘real carqueixa’
y no faltará un abogado que vomite que siempre ha sido la carqueixa de la
regalía de los reyes” (1759/66). “[...] Creo que hay en Madrid 100 arrobas
de carqueixa. Prueba felicisimamente. Gracias a Dios por todo” (1759/81).
Defensor da primacía da agricultura e da pesca
“No puede ser feliz la nación que no pone todo su cuidado en promover
la agricultura. [...] Muchos darán la preferencia al comercio, pero yo estoy
firme en que lo que Dios intimó a nuestros primeros padres no ha sido el
comercio, sino la agricultura. El comercio verdadero y sólido es cuando unas
naciones truecan sus propios frutos y géneros que les sobran por otros que
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les faltan y es claro que si la agricultura no está en estado que sobren muchos
frutos respectivos, no puede subsistir el comercio y no será comercio sino
buhonería y, aunque parezca paradoja, digo que el oro, la plata y pedrería
etc. todo es buhonería, pues todos esos oropeles sin el socorro de la
agricultura nos harían ricos infelices y famélicos desdichados, a lo que sin
duda miraron los antiguos en lo que fingieron de Midas.23 Es, sin duda, una
grande equivocación proponer planos y más planos para que en España se
establezca el comercio como se desea si de antemano no se pone en auge la
agricultura y en estado de perfección y de universalidad las fábricas y artes
para tener con que comerciar, o que trocar, o que vender de propia cosecha.
Eso otro de ir comprar géneros a países extraños para ir a vender a otros
países podrá ser útil para 40 ó 50 particulares que como esponja chupen,
recojan y sepulten todo el dinero, pero de ninguna utilidad para establecer
la felicidad del público” (1742/183).
E pon modelos: “los tártaros del Daghestán que pasan por bárbaros y
feroces, observan la ley que ninguno se pueda casar que primero no haya
plantado cien árboles que den fruto. Y los japoneses, que pasan por muy
cultos y políticos, ejecutan la ley de que efectivamente pierda el dominio y
posesión de las heredades que dejare algún año de cultivarlas, el sujeto a
quien pertenzcan” (1742/183).
Crítico coa gandería ovina transhumante (Mesta)
En consecuencia, está contra a Mesta que, vagando por España co
gando, esteriliza a terra. “Es vergüenza que en España se haya introducido
el modo de vivir de los sarracenos, que sin cultivar la tierra, andan
vagabundos con sus ganados por los despoblados de Libia y Arabia”. E logo
compara as 2.000 leguas cadradas de Estremadura, que só alimentan 60.000
familias, coas 1.600 de Galicia que alimentan 250.000. “En Galicia no hay
ejércitos de 30, 40, 50 mil cabezas que posee uno solo que no cultiva la
tierra [...] Pero no hay pobre labrador por infeliz que sea que no alimente 20
ó 25 cabezas de todo ganado”. Logo critica o falso proveito da la, porque os
estranxeiros son os que a elaboran quedando co 75% do valor. En cambio “el
turco no permite sacar la lana de las cabras de angora en bruto, sino en
tejidos. ¿Y a esos llama el vulgo bárbaros? [...]En Galicia no hay enjambres
de pastores y zamarros de mastines de lobos y de langosta. Una niña hilando
Aquel que todo o que tocaba o convertía en ouro e que, mesmo queréndose liberar desta terrible
desgracia, bañouse nun río e converteuno en aurífero.
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sobra para guardar el poco ganado de su padre”. E remata pedindo que non
haxa un palmo de terra sen cultivar (1765/175). A España meridional está
tradicionalmente despoboada pola peste universal de 1348 (1765/175) e pola
transhumancia da Mesta que arruinou o chan para a agricultura (1765/175).
Reticente co comercio
Tampouco bendí as trampas do comercio: “no tanto deseo que se
vendan bien [as sardiñas], cuanto el que se cojan muchas para utilidad del
público. La picardía que ahí ví de coger muchas y de ir trayendo a la villa
pocas a pocas para venderlas muy caro, es principio y origen fecundo para
sostener la ambición, tiranía, avaricia, borrachera y usura de los pescadores”
(1757/20). Incluso bota unha mirada crítica sobre unha actividade na que o
propio papa participa (1759/53).
¿Actividade política?
Por veces deixa albiscar certa actividade política. Dille a seu irmán o
6.II.1760: “Haz que Esquilache venga a mi celda, que yo le diré bellísimas
cosas” (o motín contra Esquilache sería seis anos despois). Parece que lle
gusta que o tal Esquilache fixera a risa “de la mamarrachada del catastro”:
cousa curiosa porque o tal catastro, o da contribución única, é unha das obras
importantes do marqués de la Ensenada (Zenón de Somodevilla y
Bengoechea) e que a ese marqués reorganizador do erario público con
Fernando VI fixéralle chegar varias recomendacións (el que tan inimigo era
de facelas) para que fixesen a seu irmán Javier comisario de Mariña en
Pontevedra. Aproveitou visitas ilustres á súa cela e emprestou libros moi
valiosos (1747/6) con ese fin. Pero Sarmiento non se ata por un anaco de
pan:
“Ya sabía que se pedía razón del vecindario de ese reino, y creo que se
pide por toda España. Acaso será para saber cuantas reses hay que desollar.
Debíais responder con claridad, distinguiendo mujeres, niños, viejos, etc.
pues, si como dijo ahí Margarita, había en Portonovo 300 mozas para 7
mozos, no es razón que acá se crea que por allá hay tantos hombres como
se dice” (1747/6). “[...] Si el catastro es para alivio, reniego del alivio que
se reduce a doblar casi el peso. Han de sudar los cagatintas para responder
a esta evidencia. Aliviar a los castellanos para cargar a los gallegos es
invención del diablo, no del rey. Si se atiende a la masa común, ninguno
contribuyó a la corona en todo más que Galicia. Créeme que el catastro
parará en humo” (1758/34).
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A súa esperanza na política non é moita. “Si muere la reina, es creíble
habrá novedades, pero no espero sean en favor de los pobres, ni del público”
(1758/47). “El Real Decreto de los curatos no significa lo que allá se
entiende de presente, pero significará con el tiempo cuanto se teme y mucho
más. No hay que hacer pie en las cosas eclesiásticas ni hay que tomar tino
a las políticas” (1760/103).
“Cuando murió el rey [Fernando VI] corrió que venía Zenón.24 Ni vino
ni vendrá. Creíble es que viniendo el rey [Carlos III], le levante el destierro.
Lo demás son cuentas alegres de sus aficionados. A mí no me pesará” (1759/
74). Cando chega ó poder Carlos III ten certa esperanza, porque o rei “es
temeroso de Dios, muy justiciero y muy afable con el más mínimo vasallo”
(1759/82). “Dicen que quiere deshacer en humo toda la pandilla pasada.
Supongo se hará otra de nuevo. La reina es muy facendeira y económica y
sin fatuidades mujeriles. Si esos dos reyes se logran algunos años, se hará
España feliz” (1759/83).
Propón obras públicas
Propuxo unha nova rede de camiños reais, que en parte realizou despois
Carlos III: “Yo prosigo con calor en los pliegos de los caminos reales. Ya
escribí 5 pliegos y serán los que Dios quisiere. No pienso se haga cosa de
lo que escribiere, pero yo los escribo por punto y honra y para que sepan lo
bueno que no han de hacer. Será papel muy erudito y crítico para que los
hombres de un solo oficio sepan que hay un fraile que no se espanta de
ratones” (1757/29).25
Propuxo un sistema de adornos do Palacio Real que Fernando VI
aprobou (1760/92); lamenta que un arquitecto saboiano, vido do frío,
enchese o pazo de chemineas feas.
Non está entusiasmado coas obras do arsenal de Ferrol e di: “Supongo
que en Ferrol se deshará más de lo hecho [ó haber novo rei] y se fabricará
otra cosa, según el capricho de los arquitectos. Ojalá se arruinase de vez todo
lo obrado y plantasen el astillero en Tetuán, pues no ocasionó en Galicia sino
coluvie de canalla, de ladrones, de vicios, de extorsiones, de subir los
precios, de apurar los géneros, de ociosos y malvados a vuelta de tales cuales
pesos” (1760/92).
Marqués de la Ensenada, a quen o novo rei Carlos III lle levantou o desterro pero que, mal visto
pola súa amizade cos xesuítas, marchou de novo ó desterro ó outro día do motín de Esquilache
(18.IV.1766).

24

25

Ver tamén as cartas 1757/30, 33 e 129.
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6. Sarmiento e a lingua galega
Contra o ensino memorístico e teórico e a prol do ensino en galego
Sarmiento, que descobre o galego ós 50 anos e que escribe en castelán
á moda da época, tarda aínda 13 en escribir sobre o galego no ensino. Nunha
das cartas máis coñecidas, aconsella sobre a educación dos sobriños Alonsiño
e Matildiña o 28.VI.1758 (45). El, que correu Galicia en dúas ocasións
anotando nomes de plantas, animais, lugares, cousas notables de milleiros de
aldeas e vilas, analiza o ensino con ollos de sabio e enfróntase a peito
descuberto á moda de ensinar en castelán a nenos galegos. Pero tamén á
hipertrofia da gramática, innecesaria para saber falar ben, reclamando o
ensino baseado no contacto directo coas cousas e coa fala. Revira así a prol
do galego a doutrina do checo Comenius (1592-1670), aínda que el postula
o ensino do latín en galego, mandato que Galicia tardou 222 anos en
cumprir. A contundencia desta carta é unha voz que clama no deserto dos
séculos escuros.
Ensino galego en galego
“Celebro que Alonsiño y Matildiña vayan saliendo aguditos para
maldita la cosa. Es preciso no aterrar a Alonsiño con castigos ni espiritarle
con la Compaña y otros espantajos. Cariño, premio y emulación han de ser
sus atractivos, y sobre todo la ciencia y claridad y arte en enseñarle, pues
tengo evidencia que hay mucha falta de eso en España. Ahora que está niño,
haz que le saquen a pasear y que vea objetos nuevos y espectables.
Y quiero que se le enseñe la lengua gallega con especial cuidado,
además de lo que debe charlotear con los otros niños. No pienses en que
castellanice hasta que sepa bien, y con extensión el gallego. No le enseñes
voz alguna gallega, cuyo significado no toque con algún sentido exterior,
palpándolo, viéndolo, remirándolo, gustándolo, oliéndolo...
El fondo principal de una lengua es la colección de voces de la Historia
Natural, o de todas las cosas que Dios ha creado visibles, y después de las
cosas que hacen los hombres, pero visibles también. Así te encargo que
procures que le inculquen los nombres de todo lo comestible: de frutas,
granos etc., de carnes, aves, pescados, paladeándole el gusto; de árboles,
plantas, flores, etc., enseñándole algún enredillo, que le guste, como el
saúco, la yedra, el croque, el jazmin, etc...
Es una desalmada necedad poner a los niños gallegos a la jerga de la
Gramática [latina] antes de saber, con mucha extensión la lengua gallega, y
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todas las voces de la Historia Natural, a lo menos las visibles de su país.
Hazte cargo que al portugués se le enseña el latín en portugués, al francés
en francés, al italiano en italiano, al inglés en inglés, al sueco en sueco, al
castellano sólo en castellano.
¿Pues que tiranía es que al gallego no se le enseñe en gallego el latín?
¿Que fatuidad es que al niño gallego se le enseñe una lengua ignota en
lengua castellana, que no entiende? Había de quemar todo libro de Gramática, que pase a Galicia, y que no estuviese explicado en lengua gallega.
Tengo un Arte de Nebrija26 que se estudiaba en Francia pero está la
explicación sólo en francés.
Tengo evidencia de que un niño gallego si sabe ya bien su lengua
entrará como por su casa a entender Latín, y después a entender el castellano
mejor que los castellanos mismos. Y esto sin estudiar nada de memoria, que
es el coco, y el que promueve la ignorancia y la aversión a las letras en
España. Acuérdate de Pepiña, que nos refirió ahí todos los objetos de la
procesión del Corpus sin haber estudiado de memoria ni una palabra.
Es doble fatuidad decir que explicada la Gramática en castellano se
aprende el castellano de camino. La mayor parte de los gallegos que hablan
y bien, de memoria el castellano, jamás han visto el Arte, ni han estudiado
seis palabras de memoria. El castellano sólo se aprende con las conversaciones con los libros, y con una jornadita, no con marear de memoria el arte de
Nebrija.27
Y el caso es que después de todo hay infinitos gallegos con 4 ó 5 años
de estudiar de memoria la Gramática que ni saben latín, ni castellano, ni
gallego. Asunto es este que pide muchos pliegos para sacar a la luz los crasos
errores que se cometen en el asunto. Y acaso, acaso estarán escritos”.28
Medicina en galego
Conta tamén un caso do que hai paralelos noutras culturas minorizadas.
26
Arte é como lle chamaban daquela ós libros de gramática. Supoño que se refire ás Introductiones
Latinae (1481), libro de texto de latín, que axiña circulou traducido a diversas linguas e o propio
Nebrija fixo a versión castelá. Antonio de Nebrija (1441-1522) foi un dos mellores latinistas de
Europa no seu tempo.

Nebrija publicou tamén, en 1492, a primeira Gramática de la lengua castellana, que é tamén a
primeira dunha lingua romance.

27

Sempre me intrigou este “acaso, acaso”, coma se el soubese que hai outros escritos verbo deste
tema pero non o quixese dicir nese momento.
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“Oí decir que un famoso médico de Madrid había comprobado que en el
hospital general morían infinitos gallegos y gallegos segadores porque no se
les entendían sus enfermedades patrias ni los curaban como ellos por sí se
curarían en su país. Así era de dictamen que en el hospital había de haber un
especial médico gallego para curar a los gallegos. Acabo de oir al asunto que
el arzobispo de Santiago pasado, que era de una aldea de Galicia, viéndose
rodeado de médicos y de costosos brevajes de botica que dieron con él en la
sepultura, dijo al morir, muero de una enfermedad que en mi tierra se cura
con miel y manteca” (1758/156).
Deslealdade lingüística no século XVIII
Cando ten 70 anos denuncia que os galegos con estudios desertan da
lingua de Galicia. “Los gallegos de capa y espada huyen de saber el idioma
que han mamado y hacen estudio de olvidarle por no manchar los armiños
de su elocuencia” (1765/130).
Interese pola etimoloxía
Despois de escribir sobre dúas plantas, a carnabaza e a cangroia ou
sempre noiva, comenta: “Dirás, viendo este párrafo: En verdad que el
cronista está bien desocupado, pues gasta el tiempo en estas boberías.
Créeme que estoy ocupadísimo, aunque para otros, y que tengo sumo gozo
en acordarme de las aventuras que me sucedieron en Galicia, y que más
aprecio hallar con evidencia el origen de una voz gallega ignota, sea de río,
lugar, monte, planta, etc. que saber de memoria todo el fárrago de Godoy [...]
tengo muy presente ese ameno país” (1747/185).
Fraseoloxía galega
Na prosa castelá de Sarmiento aflora con frecuencia o galego,
maiormente nas cartas ó irmán, coma cando di “Lo demás es gastar parola
cuando ni viene al caso” (1753/9). “Anda un rum rum de que...” (1757/12).
“Non é uso nen costume” (1757/18). “Que tenga santas Pascuas e muitos
ovos” (1757/20). “¿Yo pedir? ¡Arredro vay Satanás! Paganos. Si yo pudiese
conseguir un curato ¿sería para ellos? Un corno”. (1757/25). “Lasanta viene
en ánimo de poner aquí mucho rigor. Comerá do noso pan, beberá do noso
viño etc.” (1757/27). “Trivis... está muy a trasmano y... tiene muchas
cornas” (1757/28). “Siento la muerte de tua netiña Magdalena” (1757/
29).“Non señore, acá non facemos iso” (1758/43). “Una de ellas [pinturas
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romanas de Herculano] tiene dos mujeres jugando a os pelouros” (1758/48).
“Énchelle o cu de misas y corran os nosos privilexios, pues se portarán como
Jan Vasquez debaixo da besta” (1758/51). El rey “está débil y alguiño,
alguiño de la cabeza” (1759/58). “A todo trique-traque” (1759/60).“Alá
non fan iso” (1759/63). “Mornear os chocallos con as bestiñas de canado
e medio” (1759/64). “La reina es muy facendeira y económica” (1759/83).
“Ofrecerá montes y moreas” (1760/85). “Vay por moruxas para os porcos”
(1760/94). “Sois vós el de los 33 abuelos. Sentaos a par do rey” (1760/
103).29
Por veces alude a romances ou contos daquela populares, coma cando
cita o dito “Don Sancho caballo branco, cando o rey por aquí pasou”,
aludindo a que é posible que Carlos III pase por Pontevedra (“En ese caso
verá la villa que, si la hubiese visto, no la diera a los condominios de
Santiago, iuxta illud30 otro, si el rey te viera no te diera”) (1759/82). Outras
veces alude a contos populares, coma cando a un novo alcalde [xuíz] lle
recomenda prudencia na elección dos secretarios porque deles depende a súa
sona. “Acuérdese do demo, que era un desdichado y pobre diablo y los lados
[compañeiros] le hicieron hacer mil alcaldadas” (1757/125).
Algúns dos ditos aparecen en versión castelá, sen que eu saiba se o uso
do P. Sarmiento é ou non o primeiro que se documenta: “Calvelo salió rabo
entre piernas” (1757/25); “supe esto por un raro acaso” (hoxe en galego
“por raro caso”; 1757/31); “ya que vió las orejas al lobo” (1757/32); “ojalá
se arruinase de vez” (1760/92); “ajustar las cuentas con la huéspeda”
(1760/85),31 que me lembra a meu pai, que dicía “hai que face-las contas coa
taberneira”. Despídese dicindo “A Dios que te guarde muchos años”
(passim) onde parece que está elíptico o verbo pido e polo tanto clarificada
a orixe da expresión adios/adeus. [...].32
Algunha vez aparécelle o leísmo castelán.33

29

“¡Apáñame esas bragalloas!” (1760/105).

30

“segundo aquel dito famoso que di”.

31

“Tú haces capítulos sin la huéspeda, y así salen trastornados” (1757/27).

32

“espera a que vengan los nazarenos” (1758/35).

33

“mejor será que tú me le recojas” (1758/48).
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7. Sarmiento e o clero
Un monxe moi secular
Sarmiento, que entra no convento ós 15 anos, que profesa o luns da
Pentecoste seguinte (1711)34 e que morre sendo frade bieito, é un frade moi
especial.
Non padece o lóxico egocentrismo institucional e corporativo (que el
critica en militares, médicos, boticarios e profesores) e mesmo estivo
voluntariamente arredado dos pequenos honores monásticos, cousa sorprendente en quen viviu a maior parte da súa vida recluído na súa cela. Non
idealiza o clero secular nin o monacato. “Los curas de Galicia siempre andan
al morro con los obispos” (1759/70). “Ya se lo que el demonio, casado con
madama malatrampa y sus hijos los frailes pueden maquinar” (1757/26).
“Dios me libre de frailes y monjas” (1757/29). “Tonto el fraile que se fíe de
frailes [...]”. Pero do clero non ten mellor opinión ca do resto da xente:
“Mientras el mundo presente no mee agua bendita, es tontería pedir a los
frailes que hagan milagros sicut populus sic sacerdos”35 (1757/27).
Algunhas confidencias resultan reveladoras, coma cando, despois dunha
longa e divertida visita que lle fixo o confesor do rei, escribe: “y creo que
si [el] hoy mandase las tropas, me colocaría en alguna cosa de mi gusto, sin
cura de almas ni gobierno de cabrones, que tanto aborrezco” (1757/25). Ou
cando escribe: “Tengo repugnancia horrorosa a ser director de monjas,
confesor de beatas y asentistas, consultor de señores y ricos, a entrar en
cofradías literarias y a que por mí entren otros a tomar estado de religioso,
militar o de casado, etc.” (1758/198).
Por veces incluso ironiza sobre actos litúrxicos: “Ayer comenzó nueva
tanda de rogativas que ocasionarán bastantes enfermedades por los muchos
hielos y escarchas” (1759/52).
Raro é o caso no que fala dos asuntos internos da poderosa organización
monástica e poucas excepcións fai: así (se é unha excepción) cando defende
o P. Feixoo nas cartas 1732/126 e 1734/167 e 180, 1765/171;36 así, cando
34

En 1747 vólveo a declarar fraile o Capítulo (1757/27).

35

“Como sexa o pobo, así será o sacerdote”.

Véxase o estudio de Pensado Tomé “Feijoo e Sarmiento: dúas vidas sin paralelo” en Grial 60
(1978) 129-154. Xa se dixo que o único que publicou en vida foi a defensa do Teatro Crítico do
P. Feixoo.

36
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aplica o sentido común á administración dos bens eclesiásticos, criticando a
proposta de que llelos administren os leigos.37
As cartas de Sarmiento non falan de asuntos teolóxicos, non están
inzadas de referencias eclesiásticas, nin falan das súas misas, dos seus rezos,
das súas penitencias. Non se ve un frade pietista. Interésalle máis todo o que
acontece extra muros. As súas cartas máis parecen de cura secular ca de
home de vida conventual. Son cartas dun home que vive mergullado no
mundo do seu tempo; de home que vive por riba dos mesquiños intereses da
miopía maioritaria.
Deus aparece poucas veces. E aparece para agradecerlle en fórmulas
simples pero sentidas a saúde del e dos seus e para agradecerlle que criase
en Galicia tantos recursos naturais para alimentarnos, enriquecernos e cura-los nosos achaques.38 Dunha vez confesa que “Yo suelo pedirle a Dios
disipa gentes quae bella volunt39 después de pasarle por los buenos temporales” (1758/51). Nada menos, pero a oración é bíblica.40 A Sarmiento
defíneo a paixón pola verdade, polos pobres, por unha Galicia intencionadamente marxinada. O compromiso irrenunciable e incansable de botar unha
man da maneira máis eficaz posible. Repito, non se queda en rexistrar
asepticamente as incursións de arroaces na ría, senón que busca a maneira
de resolve-lo problema que esas incursións, arrasando a sardiña, representan
para os mariñeiros galegos. O seu estudio da carqueixa complétase co
mesmo compromiso social. A relixión do frade Sarmiento é moi secular, moi
auténtica, moi moderna.41

“Mucha clausura y mucha observancia sin tener que comer pide un continuado milagro de la
Divina Providencia (1747/186). Lasanta viene en ánimo de poner aquí mucho rigor. Comerá do
noso pan, beberá do noso viño etc. Mientras el mundo presente no mee agua bendita, es tontería
pedir a los frailes que hagan milagros sicut populus sic sacerdos” (1757/27).
37

“Creo que hay en Madrid 100 arrobas de carqueixa. Prueba felicisimamente. Gracias a Dios por
todo (1759/81)”. “[...] y con el favor de Dios y mi carqueixa comencé a mejorar el segundo día y cada
día voy mejorando más, a Dios gracias, aunque paulatinamente” (1760/162). Ver tamén 1759/76.

38

39

“Destrúe a xente que quere a guerra”.

40

Por veces reza para pedir perdón a Deus dos pecados da mocidade (1760/163).

“Para creer en Dios y servirle pocos libros se necesitan” (1760/158). Naturalmente a súa fe está
pexada con ese orgullo de cristián vello, patente na súa teima contra xudeus e mouros que o levan,
mesmo nestas cartas, a precisar que Juan García, non é o xudeu Benjamín de Tudela (tudelense, que
outros confundiron con tudense). E irritado exclama: “Ni Pontevedra está para prestar autores, ni
Tuy para admitir autores judíos”. Ser tan mirado nisto de mouros e xudeus é a color da época, non
a esencia da súa relixiosidade (1757/147).
41
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Pode resultar paradoxal. Pero esta actitude é paralela daquela outra de
rexeita-lo nomeamento de académico da Junta de Agricultura de Galicia (en
1765) pero de traballar sen descanso, e se cadra máis ca ninguén, por
revitaliza-la agricultura galega.42 ¿Non era esta unha das ideas básicas do
ora et labora da Regra de san Bieito?
Renuncia a ser abade de Ripoll
Estando en Pontevedra, recibe o 4 de xullo de 1755, con 60 anos, a
noticia de que o rei o nomeou abade de Ripoll (141).43 Lamenta que, se había
de ser, non fose dalgún mosteiro de Pontevedra (outra vez a saudade).
Lamenta tamén que, saíndo de San Martín de Madrid, teña que renunciar á
súa “numerosa y selecta librería”. Isto, unido ó seu “genio totalmente
adverso a ese género de dignidades y empleos [...] enemigo [...] de meterme
en todo lo que no fuere vivir retirado en un rincón, abstraído de todo
comercio humano”, provoca que ós nove meses renuncie ó cargo (143).
“En cuanto a capítulo [...] Yo no voy ni quiero ir a Valladolid [...] Hice
patente de que no quiero empleo chico ni grande, aunque se empeñe el Papa
o el Turco. Yo creo que acabado el Capítulo me admitirán a ser monje y eso
me sobra para no desposeerme de lo que tengo, con lo cual nunca me faltará
que comer. Eso de la pensión lo dicen todos, desean y vocean, excepto los
que la han de dar, y a mí se me da un cuerno por todo” (1757/22).
Un frade na Corte que non quere ser intermediario
A Sarmiento por estar en Madrid chéganlle moitas peticións galegas de
valemento. Moitas interesadas en intereses que el non comparte. E critica ós
que lle escriben para que os recomende para un cargo eclesiástico. “¿Yo
pedir? ¡Arredro vay Satanás! Paganos. Si yo pudiese conseguir un curato
¿sería para ellos? Un corno [...] Me enfado con semejantes pretensiones,
pues huelen a una ambición tonta y desmesurada. Y no hay que tocarme que

“Por mí que se funden 20 academias, que es la manía de la moda [...]. Redondamente afirmo que
no admito ni acepto el nombramiento [...]. No respondería en este tono a no ser que habiendo
manifestado ya mi positiva repugnancia a admitir y aceptar el título de académico, me han querido
embocar velis nolis el pergamino” (1765/130).
42

O papa preconizouno abade o día de santa Xertrude, supoño que é santa Xertrude a Grande,
monxa bieita, patroa de Tarragona, que se celebra o 16 de novembro. Engade: “y desde aquel día
gozo algo de los frutos” (1755/123), pero está en Madrid, non en Ripoll.
43
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yo proteja a ambiciosos y menos si son mis parientes” (1757/25).44 “Según
me escribe Don Lorenzo, un hijo ya es de 18 años y aún no sabe gramática,
y el otro de 10 que supongo que la sabra ad kalendas graecas.45 ¡Mira que
traza de ofrecer a San Benito badulaques! Siéntolo mucho” (1757/29).
“Tengo horror a pleitos y más a pleitos gallegos y mucho más si andan
cregos en ellos” (1758/37).
É certo que el levaba as contas de beneficios de parroquias, coma
Leganés, que parece que cobraba alguén que estaba en Galicia (1760/9293).46 Pero parece que se atrapalla moito. Confesa: “Yo no tengo ni por hijo
de esta casa ni por título de capitular, ni por empleo de cronista, otro socorro
en esta casa que los 22 ducados que tiene un lego. Y sepa V. Rma. que el año
pasado gasté 216 reales en cartas y algunas del asunto del quindenio, con que
bien se ve que aún para portes no alcanza lo situado. ¿Que será para otros
gastos que por estar en la Corte son inevitables sin que se noten de
supérfluos?” (1734/127).
Nunha carta testemuña axudas decisivas que recibiu da familia de Dª
Constanza de Lemos (1744/122).
Denuncia o espolio eclesiástico de Galicia
Este frade tan especial pasa abertamente á denuncia, sen pensar en
corporativismos, cando o prexudicado é Galicia. E así denuncia o espolio
que a política eclesiástica está levando en Galicia. Denuncia que en Valladolid fundasen o mosteiro de San Benito el Real, pero que, como as rendas
non daban para mante-lo funcionamento do mosteiro, agregasen a este
mosteiro as rendas que percibían as casas bieitas galegas de Monforte,
Chantada, O Cebreiro, Doade e Perexe “para que pudiese alimentar algunos
monjes a cuenta de Galicia” (1767/131). Entendámonos, esta política implicaba pecha-los mosteiros galegos, con todo o seu labor social (médico e
escolar). Pechar esas escolas monásticas (daquela non había ensino público)
tivo que propaga-lo analfabetismo e isto debeu de ser un dos factores dese
estrañísimo fenómeno da nosa cultura que denominamos séculos escuros.

44

Ver tamén as cartas 64, 184 e 193.

Locución latina que significa “nunca”, porque no calendario grego non había kalendas, como
había no latino.
45

46

Ver tamén as cartas 53, 96 e 127.
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E, cando se creou bispado na mesma cidade, anexáronlle as rendas que
percibía Xunqueira de Ambía, que daquela eran 6.000 ducados. E comenta:
“Esto ha sido cortar largo y tendido en tierra extraña... Y siendo notorio que
Valladolid está como en el centro de los 4 obispados contérminos Ávila,
Segovia, Palencia, León y acaso Zamora en los cuales hay infinitas rentas
anexables, de éstas y no de las de Galicia se debía haber adintegrado la
congrua para la nueva diócesis” (1747/186). E quéixase tamén de que San
Marcos de León 47 tamén pretendese que lle anexasen as rendas de Vilar de
Donas, en Lugo (1747/186).
É dicir, Galicia sacrificouse para subvenciona-la cultura en castelán en
Valladolid. A Sarmiento parecíalle inxusto e nós non debiamos esquencelo,
cando agora se ironiza contra a vitalidade actual da cultura galega, dicindo
que a nosa é unha cultura subvencionada.

8. Achaques e ocaso do P. Sarmiento
Con 58 anos vai a Valladolid e leva un tombo que o deixa baldado: “me
estaba esperando allí una escalera para medirme un brazo y el último eslabón
del espinazo. Caí coram Deo in conspectu solis48 y a vista de tres generales
y de otros monjes. Dí un grito que se pudo oir en Aranjuez. Todos quedaron
aturdidos y yo estropeado. Hice de enfermo ocho días y aun continúo, pero
siempre para servir a usted y gracias a Dios por todo y le ruego perdone a
los que inventaron los Capítulos Generales para sacar a los religiosos de su
celda” (1753/136).
Con 59 anos describe con humor un golpe que levou na cabeza o día de
san Marcos sen saír da súa cela. “El golpe se originó de haber caído la dicha
tapa del escritorio a plomo, aunque de madera, sobre el cornejal izquierdo
de mi frente, allí mismo en donde el cuerno izquierdo de los cofrades de San
Marcos49 nace, se cría, crece y echa raíces, como en tiesto de Talavera, o
calavera, y se suele regar con el sudor de la frente, cuando no se puede comer
en otro oficio sudadeiro” (1754/195).
Con 67 di: “Hace hoy 15 meses que no he salido de casa, ni aún de la
celda [....] La gemursa o el tubérculo del dedo mínimo de mi pie izquierdo50
47

Hoxe é un hotel de luxo.

48

“ante Deus e ó sol”, supoño que quere dicir “coas pernas para riba”.

Non sei a que se refire, porque o símbolo de san Marcos é o león, e o boi cornudo é símbolo de
san Lucas.
49

50

Dedo no que, por certo, xa tivera un sabañón “que duele y escuece” o ano anterior (1761/111).
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ha sido la causa de tanta reclusión [...] y trajo por auxiliar otra gemursa que
hiciese su papel en el dedo mínimo del pie derecho”. Aínda que el recoñece
que non precisa eses achaques “para no salir de mi celda, ni para estar
clavado en una silla rozando carpetas y lidiando con autores buenos y
malos” (1762/165).
E ós 70 escribe: “ya hace cuatro años y nueve meses que no salgo del
rincón de mi celda [...] ni aún puedo dar razón de los [papeles] que tengo
sobre la mesa porque todo está amontonado y confuso” (1765/173).
Con 75 anos confesa o seu ocaso. “El maestro Ibarreta me halló con tres
fluxiones, dos en los carrillos y otra en una oreja, que sobre los achaques
habituales, de más de 15 años, me han tenido inhabilitado para toda
operación intelectual. Buen testigo es V.R. que hace años no puedo caminar
al Capítulo General, y que aquí no he salido del monasterio, ni aún de mi
celda, sino por la mañana a la tribuna, y por la tarde a la celda del
Reverendísimo padre maestro Balboa, mi hermano de hábito, en donde estoy
toda la tarde. Estoy ocioso por huir de querer estar ocupado en mi celda con
mis libros, papeles y cartas, pues ya no puedo leer y menos escribir como
antes, porque los dedos no quieren sujetarse a mi voluntad, y lo mismo hacen
mis rodillas, por lo que no es posible arrodillarme sin el peligro de besar la
tierra, con el peligro de que me acometa un vértigo” (1770/132). “Yo cada
día voy a menos en el ejercicio de mis sentidos exteriores. Ya no veo, ni
oigo, ni me puedo mover de una silla. Ya he perdido el uso de escribir como
consta de los garabatos y borrones de esta carta” (1770/179).

9. ¿Sarmiento en Bonaval?
Moitas veces me teño preguntado por que no Panteón de Galegos
Ilustres falta quen tanto suspirou por Galicia, quen primeiro ergueu a voz en
defensa da nosa lingua e quen tanto fixo por mellora-las condicións de vida
dos galegos, a pesar da ausencia e de carecer de poder. En Bonaval falta o
protogaleguista.
Non tódalas palabras de Sarmiento se poden ler hoxe ó pé da letra,
porque os mundos cambiaron. Pero moitas das súas reivindicacións, moitas
das súas explicacións, o fondo do seu amor activo e crítico a Galicia ten
plena vixencia. Sarmiento sufriu a soidade da distancia e a soidade da
incomprensión. Pero todo o que hoxe é a nosa Autonomía non existiría sen
o sufrimento da súa lucidez e da súa saudade.
O tricentenario remata en decembro e podía rematar traendo as súas
cinsas solemnemente e instalándoo fronte por fronte de Castelao. Sería un
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xesto histórico que o novo arcebispo de Galicia iniciase o seu pontificado
traendo a Galicia as cinsas do ilustre bieito. Galicia precisa memoria. Galicia
precisa ser agradecida. Galicia precisa un galeguismo cristián, do que
Sarmiento é o creador e un dos máximos exemplos. Bonaval, santuario da
memoria, é o lugar de Sarmiento.
Xesús FERRO RUIBAL
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¿Cara a un novo averroísmo
no século XVIII?
Do conflicto entre ciencia e relixión en Fr. M. Sarmiento

Por Pilar ALLEGUE
Os que non saben separa-la filosofía da teoloxía, discuten se a
Escritura debe ser escrava da razón ou, ó contrario, a razón da
Escritura... Quen pretende, pois, adaptala á filosofía, atribuirá ós
profetas moitas cousas que nin en soños pensou e interpretará mal a súa
mente. Quen, polo contrario, fai da razón e a filosofía unha escrava da
teoloxía, está obrigado a admiti-los prexuízos do vulgo antigo coma
cousas divinas e a encher e cega-la súa mente con eles. Por conseguinte,
deliran ámbolos dous: este sen razón, aquel con ela.
B. de Spinoza, Tratado de teoloxía política

O proceso de desencantamento1 que supuxo a Ilustración non é parello
en tódolos países. A existencia de diferentes ilustracións veu ser confirmada.
Cando a dirección de Encrucillada me pediu que escribise sobre a
posición de Sarmiento e a relixión, pensei que o reto pagaría a pena por
diversas razóns: unha, ter ocasión de reflexionar sobre unha problemática
nodal no século XVIII; outra, coñecer de que forma o frade bieito, M.
1
Horkheimer, M. e Adorno, T., Dialéctica de la llustración. Fragmentos filosóficos, Intr. e trad. de
J.J. Sánchez, Madrid, Trotta, 1994, p. 59 e ss.
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Sarmiento, asumiu coma pensador ilustrado, home de ciencia e empirista, a
relixión coma sistema vital de crenzas. Un comentario feito, no ámbito dun
debate científico, polo profesor E. Lluch no senso de entender a Sarmiento
practicamente coma un relixioso agnóstico, contribuíu a esperta-la miña
curiosidade. Este traballo é resposta a estas inquedanzas, nel pretendemos
suxerir vieiros, non pechar novos camiños. Porque canto máis penetramos,
máis un/unha pode darse conta da dificultade e límite temporal para, nesta
ocasión, rematalo.
Este traballo comprende tres apartados. No primeiro, expoño algunhas
das ideas sobre a relixión presentes na Europa do século XVIII. Na segunda
parte, tratámo-lo entendemento do problema relixioso en Fr. Martín Sarmiento, o seu discernimento dos textos sagrados, a vivencia e ¿racionalización? da fe, a relación natureza-sobrenatural, e alegamos un antropocentrismo e vitalismo positivo coma substrato do seu comportamento coa
sociedade civil e política. Finalmente, no terceiro apartado expoñémo-las
conclusións.

I
O século XVIII supón unha evolución en moitos campos, profundamente impregnada de ambigüidade. Esta ambivalencia está presente nas relacións
entre Ilustración-relixión.
A relixión, fundamento dos problemas na Idade Media, perde parte da
súa influencia no Renacemento ó se desenvolve-lo espírito humanístico, que
ten coma centro o individuo, o coñecemento da natureza e a apropiación das
súas leis por medio da ciencia. Por outra banda, os intentos de apuntala-la
autoridade relixiosa protagonizados pola Reforma teñen consecuencias
opostas á súa intencionalidade, que era reforza-la relixión. De tal maneira
que, perdida a unidade dogmática e conquistada a liberdade de conciencia,
imponse tolerar outras opinións relixiosas. Da perda do poder absoluto no
terreo relixioso pásase á perda de protagonismo político. Os reis detentan o
poder “pola gracia de Deus”, pero non por dictame do Papa. A influencia da
Igrexa e o seu control ideolóxico será diferente segundo os países sexan
católicos ou non. Este é un dos elementos claves no desenvolvemento das
diferentes ilustracións nacionais.
En Inglaterra xorde o deísmo –relixión natural–, que admite un Deus
persoal creador, pero non o seu influxo posterior así coma a revelación
sobrenatural. Recoñecen os deístas unha relixión racional ou natural susten364/38

¿Cara a un novo averroísmo no século XVIII?

tada e favorecida na orixe polo rexeitamento á física e metafísica aristotélicas
e fortalecida polo sensorialismo empirista, que ten representantes tan brillantes coma Francis Bacon, J. Newton ou ben J. Locke, que no Ensaio sobre
o Entedemento Humano2 combate as ideas innatas, a pesar de que defende
os dereitos naturais no ámbito da filosofía práctica,3 e onde un filósofo como
T. Hobbes proclamará a supremacía do Estado –poder político e civil– sobre
a Igrexa.4
A Ilustración francesa é anticlerical, non se combate tanto o dogma
coma o modo de se amosa-la certeza relixiosa; opóñense e denuncian os
filósofos o papel e a función da fe: claro exemplo desta actitude é Voltaire,
quen no Tratado da Tolerancia nos di: “É, pois, interesante para o xénero
humano examinar se a relixión debe ser caritativa ou bárbara”.5 Un home
libre ten confianza en si mesmo e pode desafia-la autoridade divina,
poñendo en perigo a súa salvación. Os philosophes, influídos polo empirismo
inglés e afirmando a súa confianza no home, disenten da influencia e
protagonismo negativo do pecado orixinal para a Humanidade, de tal
maneira que Rousseau vai expoñer no Discurso sobre a orixe e os
fundamentos da desigualdade entre os homes... 6 cómo os homes son bos
polo seu natural e será a sociedade a que corrompa a súa bondade. A maior
proximidade á natureza, menor corrupción; por conseguinte, faise necesaria unha educación restauradora, liberadora das negativas influencias
sociais: “Todo é perfecto ó saír de mans do facedor de tódalas cousas; todo
dexenera entre as mans do home”,7 así comeza o Emilio.
O século XVIII substitúe a autoridade das ciencias sagradas pola das
ciencias naturais –experimentais–. A verdade revelada coma única verdade
é cuestionada e superada. O grande inimigo, nos primeiros tempos, dos
philosophes foi a Igrexa católica, que intentou impoñe-la súa autoridade ós

2
Locke, J., Ensayo sobre el entendimiento humano, Ed. preparada por S. Rábade e E. García,
Editora Nacional, Madrid, 1980, pp. 132,150.
3

Locke, J., Carta sobre la tolerancia, Ed. de P. Bravo, Tecnos, Madrid, 1985.

Hobbes, T., Del ciudadano y Leviatán, Estudio preliminar y antología de E. Tierno Galván; trad.
de E.T.G. e M. Sánchez, Tecnos, Madrid, 1989, p. 191 e ss.
4

5
Voltaire, Tratado de la tolerancia, Edición, prólogo e notas de P. Togliatti, M. Sacristán, 2ª ed.,
Crítica, Barcelona, 1984, p. 22.

Rousseau, J.J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres
y otros escritos, Estudio preliminar e notas de A. Pintor, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 110-112.
6

7

Rousseau, J.J., Emilio, Prólogo de M.C. Iglesias, Edaf, Madrid, 1985, p. 35.
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monarcas para que prohibisen e impedisen expoñe-las ideas que cuestionasen a súa verdade.8
Na Ilustración española os centros máis altos de poder deténtanos o Rei
e maila Igrexa. Sosteño, con J.A. Maravall, que as luces en España teñen
peculiaridades propias –sen deixar de estar emparentadas coas europeas, e
de xeito especial coas francesas–.9 Maravall afirma que o pensamento de
boa parte dos nosos ilustrados vai moito máis alá do que unha “somera
lectura de sus obras nos permite entender [...] que debemos leerlos
buscando en ellos un doble plano [...] distinguiendo lo que leemos a primera
vista, de aquello que descubrimos cuando nos preguntamos qué es lo que
se quiere dar a entender [...]”.10
O conflicto entre poder político –cada día medraba o poder dos
monarcas– e poder eclesiástico chega a obstaculiza-lo pretendido progreso
que os déspotas ilustrados queren dar ós cidadáns, mediante as reformas
económicas e a extensión da instrucción. A educación estaba en mans da
Igrexa, que transmitía uns coñecementos caducos e abstractos. O poder
político intentará limita-lo poder temporal da Igrexa. Sen embargo, na
España do século XVIII ten un gran peso e influencia a relixión católica.
Os comerciantes e industriais perden importancia desde o século XVI e, polo
contrario, a nobreza posúe tódalas súas terras. “Quedaba unha posibilidade:
que un déspota ilustrado ocupase o seu trono e favorecese o novo espírito”.11
Neste marco contradictorio está inmerso Fr. Martín Sarmiento.

II
Con frecuencia temos pensado e defendido que Fr. M. Sarmiento
encarna unha relixiosidade que entronca, por unha parte, co agostinismo no
que ten de intuición fronte ó intelectualismo, no que ten de voluntarismo
místico fronte ó intelectualismo racionalista; pola outra, identifícase co
individualismo relixioso consecuencia do nominalismo medieval e dunha
epistemoloxía protagonizada polos sentidos, pola experiencia, polo singular. Desde estes supostos epistemolóxicos a relixión sitúase nun plano
8

Herr, R., España y la revolución del s. XVIII, Aguilar, Madrid, 1964, pp. 6, 7 e ss.

Maravall, J.A., Estudios de la historia del pensamiento español s. XVII, Intr. e compilación Mª C.
Iglesias, Mondadori, Madrid, 1991, p. 424.

9

10

Ib., p. 425.

11

Herr, R., o.cit. p. 8.
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místico, fideísta, e a filosofía ou ciencia no plano empirista. O seu dualismo
semella conducirnos ó recoñecemento de que existe unha verdade para a
relixión e outra verdade para a ciencia. Reiteradamente proclama que o seu
entendemento está “in obsequium fidei”. No tocante ó dogma e “cosas
espirituales –di Sarmiento– no se puede formar idea, o cada uno la forma
a su modo...: se representaría una mogiganga, y sólo debemos recurrir a la
fe: que ay almas y ángeles; y que sólo Dios sabe lo que son [...]”.12 Para Fr.
Martín a representación das cousas espirituais e o coñecemento de Deus
non son posibles, a divindade está despersonalizada, á maneira de Spinoza.13
A fe para o noso pensador é coma un marco lexitimador no que se
desenvolve a natureza, por esta razón dará conta, en última instancia, de
Deus. Pero esta natureza réxese polas súas propias leis. Non deixa de nos
sorprender Sarmiento. Parece que a Revelación non se poida opoñer a unha
relixión natural, tal como afirma E. Cassirer,14 a Revelación amósase non
coma un motivo de certeza senón coma unha forma de certeza, unha forma
especial de transmisión dunha verdade, da que hai que busca-lo fundamento obxectivo na razón mesma.15 ¿Entende Sarmiento a natureza como unha
proxección de Deus? Na miña opinión, a natureza é o marco onde se
manifesta a omnipotencia divina pero funciona polas súas propias leis, que
os homes e mulleres irán desentrañando. Utiliza Martín Sarmiento o mesmo
método que Spinoza para explica-las Escrituras Sagradas, desde o
coñecemento empírico da natureza e a capacidade e instrumentos de
comunicación dos homes e mulleres: as linguas, xustifica o entendemento
das Sagradas Escrituras. As súas palabras poden ilustrarnos neste senso:
“Es constante, y muchos lo han probado ya, con extensión, que para
entender la escritura, es preciso un conocimiento previo, y mas que
mediano, de todas las Ciencias, y Artes [...]”;16 ademais Fr. Martín engade
que para entendelas “es indispensable saber muchas lenguas orientales, y
la Griega, y Latina, con perfección. También es indispensable saber la
Geografía, y Chronologia, la Methódica, Leyes y costumbres, de las
naciones circumvecinas de la Palestina. En nada de eso me meto. Mi
Sarmiento, Fr. M., La Educación de la Juventud, Ed. e estudio crítico José Luis Pensado, Xunta
de Galicia, Santiago de Compostela, 1984, p. 71.

12

13

Spinoza, B., o.cit., p. XIV.

14

Cassirer, E., Filosofía de la llustración, F.C.E., México, 1973, p. 196.

15

Ib., p. 197.

Sarmiento, Fr. M., De la Escritura y de toda Literatura Sagrada, Manuscrito 1769, fol 187R do
Archivium Abbatiae Sancti Dominici de Silos.
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asumpto será probar, que el Escriturario, la Historia Natural y la Botánica,
jamás entenderá con fundamento, el sentido literal de muchos textos de la
Escritura [...]”.17 Insiste, reiteradamente, na idea de que “sin meterme más
que en el sentido literal, y grammatical, digo que ninguno entenderá bien
la Escritura, si no sabe la lengua latina, Griega, Hebrea y además de ésto la
Historia Natural, en sus tres Reynos, sensitivo, vegetal y mineral [...]”.18
Continúa Fr. Martín examinando as obras máis importantes da Historia
Natural e explicando a necesidade e relación dunhas linguas coas outras
porque, segundo el nos di, “si las raices de las cosas, se han perdido, ¿que
estorbos no hallará el Intérprete para entender el sentido literal de la
Escritura? [...]”.19
As incongruencias internas, as falsas cronoloxías e tódolos problemas
interpretativos das Sagradas Escrituras foran sinaladas, tamén, por B. de
Spinoza no Tratado teolóxico-político. Lévanos a pensa-la posición sarmentiana na do filósofo xudeu cando E. Tierno Galván afirma que para este autor
“la religión no necesita de lo divino trascendente como contenido de
vivencia religiosa, pues el mundo y, en concreto, el ser humano puede dar
contenido objetivo a la fe”.20
É unha negación da permanente ou continua intervención divina, así
coma da súa personalización. Para o noso pensador, Sarmiento, a experimentación verificadora da realidade é o que debe informar e conforma-lo
coñecemento humano, o demais son abstraccións espirituais que abranguen
a fe e actuación de Deus pero que son inalcanzables para os humanos. Por
estas razóns a fe ten que se apartar e diferenciar das supersticións. Unha
cousa é crer en Deus e outra ter que aceptar aquelas obras que os homes lle
atribúen. Deus realmente non ten límites, e os milagres buscan a Deus no
accidental, quebrando a universalidade divina que é a certeza principal da
relixión. Os milagres buscan a Deus na infracción da orde das leis
universais. Son antidivinos, afirma Cassirer referíndose a Spinoza e ó seu
entendemento da Divindade.21 Resúltanos curioso encontrar tamén en
Sarmiento unha reiterada crítica ós milagres (a Virxe da Barca, San
Miguel...) e un intento de explicación empírica do que el considera
17

Ib., fol. 187R-V.

18

Ib., fol. 188R.

19

Ib., fol. 190V.

20

Spinoza, B., o.cit., Estudio e traducción de E. Tierno Galván, p. XIII.

21

Cassirer, E., o.cit., p. 214.
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actuación da natureza; “que se dejen de inventar misterios [...]” dinos.22
Para demostra-la existencia de Deus recorre Fr. M. ó argumento anselmiano,
pasando por Descartes. Inscríbese na liña fideísta, non no intelectualismo
aristotélico-tomista.23
Nas Constituciones de la Congregación de San Benito comprobamos
como se recomenda a lectura e estudio dos “conmentarios del Eminentísimo
Cardenal Aguirre sobre San Anselmo [...]”.24
É no encontro da natureza coa relixión e coa fe –para o cal Fr. Martín
reclama “una firme creencia y obediencia ciega”–,25 e desde esta incuestionable fe cega, desde onde é respectuosísimo coas tradicións populares que
veñen ocupar un lugar privilexiado no seu pensamento. O seu optimismo
vitalista, lonxe do concepto do home peregrino agostiño, lévao a afirma-la
bondade dos homes e mulleres que viven próximos á natureza. A sociedade
civil xera maldade e corrupción (exemplo sería o Madrid cortesán) e
novamente recordámo-la tese de Rousseau contraria ó pecado orixinal: o
home identificado co “bon sauvage”. O mal é dos homes, non de Deus. Esta
é practicamente a posición sarmentiana, as loanzas ás tradicións populares,
onde a propensión ó fantástico é a súa característica, parecen contrapoñerse
ó extremoso racionalismo do século XVIII. A propósito da medicina natural
vemos cómo non só non se espanta de quen a practica senón que quere
investigar neste máxico medio: “El mismo gallego llama a la benéfica
meiga, cuyo origen es maga, también bruxa”.26 E continúa insistindo: “Bien
quisiera yo tener un legítimo catálogo de todas las voces, latinajos,
expresiones, oraciones, bendiciones e invocaciones de Santos, que usan las
Ensalmadoras y Bieyteyras [...]”.27 Eleva a categorización científica a
sabedoría popular e recoñece a súa funcionalidade social. El mesmo afirma
noutros textos que “fui destetado con las bruxas de Cangas” pero que todo
neno/a sabe defenderse de “Demonios, Bruxas, Fantasmas [...] hueste, que
Allegue, P., A filosofía ilustrada de Fr. M. Sarmiento, Edicións Xerais de Galicia / Universidade
de Santiago, Vigo, 1993, pp. 167-168.

22

23

Ib., pp. 80-84.

Constituciones de la Congregación de nuestro glorioso Padre San Benito de España e Inglaterra..., impreso en Madrid a costa de la Congregación, en la oficina de la Viuda de Melchor Álvarez,
1706, L. lll, Colegios y exercicios de estudio, p. 304.

24

25

Sarmiento, Fr. M., Obra de los 660 pliegos, Ms. v. 5, fol. 30R, nº 6.196.

Sarmiento, Fr. M., Obras del P. Sarmiento, Museo de Pontevedra, Col. Medina Sidonia, v. Xll,
fol. 438V.

26

27

Ib., fol. 440R e V.
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el gallego llama Compaña [...]” mediante “fabricar en el suelo y de un golpe
la Penthalfa [...] y tienen tanta confianza en él contra Demonios, Bruxas,
Fantasmas, que si un muchacho, sólo en el monte, despoblado o campiña,
teme que por allí pase la hueste, que el gallego llama compaña, al punto
describe con un palo, alrededor de si el pentágono [...] de modo que quede
en el centro; cree firmísimamente, que aunque por allí pasen en Procesión,
o en Esquadrones todas las Brujas o todos los Espantajos, o Demonios, no
le harán daño alguno. Aunque yo jamás he visto esa hueste, tan firmemente
la creía como el Remedio contra ella, en el Sello de Salomón [...]”.28
Sinalaremos en Sarmiento cómo, sen abandona-la fe, pretende desde un
optimismo antropolóxico liberar ós homes e mulleres das supersticións
relixiosas, refutando paralelamente as tradicións populares e as súas
aplicacións –por exemplo, a medicina natural–, exhortando ós individuos a
entender e apropiarse da natureza e, desde esta confianza no individuo
singular, alenta a separación entre o poder temporal-político e o poder
espiritual. O noso egrexio pensador continúa a liña da mellor filosofía
renacentista española, da que é profundo coñecedor.29 Na Relectio de Indis,
F. de Vitoria alega que, segundo san Tomás “el dominio de Cristo se ordena
directamente a la salvación del alma y los bienes espirituales [...]”,30 de tal
maneira que para Fr. Martín, igualmente que para Vitoria, as relacións entre
relixión e poder político deben ser compatibles se se manteñen nos límites
acordados e razoables. Sarmiento é enormemente crítico cos intermediarios,
tanto coa monarquía coma cos sacerdotes que actúan inxustamente. O seu
compromiso está con Deus, coa súa orde, e co Rei. Un Rei que non ten que
se someter ó Papa (coma autoridade política) senón que o seu poder provén
directamente da divindade. Alíñase, o sabio bieito, ó lado da política real,
sen que lle poidamos chamar “xansenista”, cualificativo dado polos xesuítas
ás ordes relixiosas que limitaban o poder temporal-político do Papa. Fr.
Martín Sarmiento ocupa un lugar relevante pola súa sona de home sabio
entre os políticos importantes próximos á Coroa. O frade bieito é, dalgún
xeito, un asesor ou conselleiro do Rei desde a súa cela, un asesor que
sobrevive a tres mandatos: Felipe V, Fernando VI e Carlos III –mostra da
28

Sarmiento, Fr. M., Obra de los 660 pliegos, v. 5°, fol. 475V e fol. 476R.

Allegue, P., “O derradeiro cronista de Indias e o descubrimento de América: unha revisión da
modernidade”, en América Latina, entre a realidade e a utopía, Edicións Xerais de Galicia, Vigo,
1992, pp. 324-332.

29

Vitoria, F. de, Relectio de Indis, Ed. crítica del Mtro. Fray L.G. Getino, Madrid, 1934, t. II, pp. 319320.
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súa relevancia é o sabelo autor da Biblioteca Real do Palacio de Oriente, así
coma do seu sistema de adornos,31 entre outros moitos estudios e proxectos
para a Coroa.
Na España do século XVIII, onde non se formulan problemas entre o
Príncipe e a relixión, parte da renovación intelectual débese a voces
eclesiásticas tales como Fr. B. J. Feijóo ou ben a do seu discípulo Fr. M.
Sarmiento. A Igrexa católica foi un dos maiores inimigos da Ilustración. En
España a Inquisición mantivo unha viva actividade sumando á represión
relixiosa a ideolóxico-política. Sen embargo, a política regalista dos Borbóns
produciu cambios nas relacións Igrexa-poder político que favorecerán a
entrada, desde o despotismo ilustrado, dunha certa renovación social,
intelectual e política. A este progreso contribuíu de maneira importante non
soamente Feijóo, senón tamén Sarmiento, desde unha clara asunción dun
suposto fideísta no terreo relixioso e un suposto empirista-cientista nas
ciencias humanas.

III
Concluímos brevemente salientando os seguintes puntos:
1. As relacións ambiguas da Ilustración impregnan tódolos ámbitos, e
o relixioso de maneira especial. En España agrávase polas relacións IgrexaEstado, a Inquisición, a falla de liberdade de expresión e a intolerancia
oficial.
2. O noso autor é partidario do Rei –déspota ilustrado– e crítico con
tódalas demais institucións, cos intermediarios. Asume un antropocentrismo
positivo no que os individuos son máis bos na medida en que están máis
afastados e menos corruptos pola sociedade civil. Amósasenos Fr. Martín
parello nas súas teses a J.J. Rousseau.
3. Confía na capacidade humana, desenvolvida pola educación, e
desde un profundo respecto do dereito de/á igualdade de tódolos homes e
mulleres, sen distinción de raza, sexo, etnia ou cultura. Respecta esa
igualdade na/á diferencia.32 Este suposto conduce á liberdade intelectual, ó

Sarmiento, Fr. M., “Sistema de Adornos de escultura del Nuevo Real Palacio de Madrid”, en
Opúsculos gallegos sobre Bellas Artes de los s. XVII y XVIII, por Sánchez Cantón, Biblioteca de
Galicia (Bibliófilos Gallegos), Santiago de Compostela, 1961, pp. 91-105.
31

Allegue, P., “El derecho de/a la igualdad de los indios en el último Cronista General de Indias”,
en Los Derechos Humanos en América, Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1994, pp. 205-211
.
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fomento das ciencias novas, ó progreso. E, como expuxemos, no caso do
noso autor non terá consecuencias negativas para a relixión, porque nel non
nos traslada esta confianza no individuo a un escepticismo relixioso nin a
un afastamento da gracia por autosuficiencia, senón a unha permanente
confesión privada e proclamación pública da súa razón e vida “in obsequium
fidei”, a unha “ciega creencia en la fe”, a unha actitude, pois, fideísta e,
diriamos, teoricamente fundamentalista diante do dogma, aínda que na
práctica, como temos visto, para entende-los textos sagrados acuda á
historia natural: “Asta aquí lo que tumultuariamente he podido decir de los
tres Reynos de la Historia Natural, para entender la Biblia. A 17 de Agosto
de 1769”.33
Este é o remate explícito do seu escrito explicativo sobre as Sagradas
Escrituras.
4. Afirmamos, por conseguinte, que Fr. Martín Sarmiento se adscribe á
epistemoloxía nominalista, voluntarista, fideísta no eido relixioso,
potenciadora do individualismo, da singularidade, dos sentidos, do concreto,
do empirismo no terreo científico. Unha posición asumida polos chamados
averroístas medievais, plasmada na teoría da dobre verdade, teoría que
permitiu o desenvolvemento progresivo das ciencias sen conflictos coa
relixión. Só desde o suposto da dobre verdade puido ser defendido ese
cientifismo empirista progresivo que alenta ós homes e mulleres para
conseguir unha sociedade civil e política xusta.
Esta é, ó noso xuízo, a posición agónica que vive Fr. Martín Sarmiento
coma pensador crítico ilustrado e coma frade bieito ó mesmo tempo.
Pilar ALLEGUE
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Diálogo sobre o inferno,
o mal e Deus
Por Ignacio SOTELO e
Andrés TORRES QUEIRUGA

Á publicación, no noso número anterior, do artigo de Andrés
Torres Queiruga sobre o inferno reaccionou desde Berlín Ignacio Sotelo
cunha longa, cordial e aguda carta. Nela non só discutía aspectos do
contido do artigo, senón que retomaba o diálogo iniciado co autor
acerca do problema do mal, que tivo lugar no Foro sobre el Hecho
Religioso, celebrado en Majadahonda, en setembro de 1994 (poden
verse os traballos de ámbolos autores tanto no nº 175/6 (1995) de Iglesia
Viva, coma en M. Fraijó - J. Masiá (eds.), Cristianismo e Ilustración.
Homenaje al Prof. José Gómez Caffarena en su 70 Cumpleaños, UPCO,
Madrid, 1995, pp. 241-292.
Pareceunos que pagaba a pena reproducir aquí a carta e a
contestación. A cultura do diálogo dá sempre froitos positivos, e témo-la esperanza de que os lectores agradecerán a luz que pode nacer deste
intercambio.

I. Carta de Ignacio Sotelo
Benquerido Andrés:
Acabo de recibir Encrucillada e lin dun tirón o teu espléndido artigo
sobre a inexistencia do inferno. Certo que a inexistencia do inferno non se
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pode conciliar coa idea de Deus Pai, Deus-Amor, e isto desde a orixe mesma
do cristianismo, e, con todo, deixas na penumbra, é dicir, sen explicación
convincente (só unha pequena mención, que é peor –historicamente, o
inferno funcionou moitas veces coma factor de moralización, contrario ó
concepto kantiano de moralidade que asumes) de cómo algo tan radicalmente oposto á doutrina de Xesús, como é a idea da condenación eterna, foi
doutrina válida durante séculos –a cita de san Tomás é patética–, sen te
parares tampouco a explicar que nos ámbitos sociais nos que aínda serve a
Igrexa siga utilizando o inferno coma un instrumento –por infantil, non
menos eficaz– de dominación. Non é cuestión de pouca importancia que
unha Igrexa que se di cristiá poida defender una tese tan polarmente oposta
á esencia da doutrina de Xesús. No Catecismo de 1992 aínda se le que “a
ensinanza da Igrexa afirma a existencia do Inferno e a súa eternidade. As
almas dos que morren en estado de pecado mortal descenden ós infernos
inmediatamente despois da morte e alí sofren as penas do inferno, o lume
eterno” (1035).
Claro que poderías dicir que sempre houbo unha Igrexa real, bastante
pouco exemplar, e outras moi distintas na mente dos seus fieis selectos –e
que, por tanto, son moi diferentes e contradictorias as tradicións ás que se
pode recorrer– e ademais poderás engadir que ó que viviu a experiencia de
Deus non lle arrebata a fe a encarnación demasiado humana da Igrexa.
Desde logo, nos ámbitos clericais é onde se escoita a crítica máis directa e
contundente da Igrexa, e isto ó parecer en tódolos tempos, ó menos en todos
aqueles nos que a institución non podía castiga-la crítica cos máis duros
suplicios. Os castigos horribles que se colocaban no inferno, de feito,
xustificaban os que se practicaban neste mundo: as chamas do inferno
servían para lexitima-la fogueira da Inquisición.
Evidentemente, a doutrina da Igrexa recolle moi diferentes tradicións
–configura en si un sincretismo– que inclúen desde a filosofía a moi distintas
relixións, máis ou menos arcaizantes: a doutrina do inferno provén seguro
dunha desas correntes, quizais a exipcia, e nada ten que ver coa doutrina de
Xesús, que só nun mínimo compoñente pasou á doutrina oficial. Xustamente,
a forza da Igrexa consiste en manter un sincretismo –reconciliación dos
contrarios–; e xa desaparecería se se limitase a ensinar e practica-la doutrina
do Deus-Amor do seu fundador, ou se a eliminase por completo. Coma
teólogo e sobre todo filósofo e científico da relixión, deberías escribir un
libro poñendo de manifesto as distintas fontes da doutrina que se inclúe na
doutrina do Catecismo hai pouco publicado. Ben, perdoa, a min tamén me
fastidia que me digan o que teño que escribir.
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Pero non son estas consideracións, que non constitúen para ti novidade
ningunha e que en boa medida sei que compartes, o que me levou a che
escribir, senón que crin percibir unha certa contradicción entre a túa tese
neste artigo –que elimina o mal da eternidade, gracias ó designio de
salvación de Deus–, que suscribo de bo grao, e a túa poneroloxía, que fai
necesario o mal nun mundo creado, é dicir, finito, para o que o Creador, á
súa imaxe e semellanza, fixo libres ós humanos. A nosa finitude unida á
nosa liberdade daría coma resultado necesario o mal: o mal existe, porque
é o prezo a pagar pola nosa liberdade, sendo criaturas finitas. “Resulta
realmente imposible a existencia dun mundo sen mal tanto físico coma
moral”, atréveste a dicir nun traballo que leva por título nada menos que “O
mal inevitable”. Logo, se os dous elementos que nos constitúen, finitude e
liberdade, esixen o mal coma condición necesaria, terá que ser compatible
con calquera concepción de Deus, mesmo cun Deus-Amor. O problema da
teodicea queda así resolto e desprázase de por que existe o mal no mundo,
“en si mesmo inevitable”, a estoutra cuestión: ¿por que creou Deus o mundo
sabendo que tiña que coexistir co mal? Cuestión, aparentemente, moito máis
doada de resolver na xerga metafísica.
Dás por descontado, con razóns metafísicas, que non cabe unha
“liberdade a un tempo limitada e perfecta, é dicir, que nunca obre mal”, e
cando a corrixes prudentemente –“a realidade limitada e finita por selo, non
é mala, pero está inevitablemente aberta ó ‘mal ”– derrúbase todo o edificio
que sostiña a compatibilidade do mal con Deus: porque, por estreita que fose
esa regandixa, Deus deberíaa ter aproveitado para que a apertura ó mal
quedase coma pura posibilidade sen que nunca se realizase. O que este
intersticio existise é a tese que máis temos defendido os españois ata
conseguir elevalo a dogma: a Virxe María, criatura humana, é dicir, finita e
libre, por tanto inevitablemente aberta ó mal, con todo, por vontade excepcional de Deus foi concibida sen pecado, viviu e morreu sen ter feito o mal.
¿Por que o que Deus na súa inmensa Bondade puido facer cunha soa criatura
finita non o fixo tamén para tódalas demais, manténdoas sen pecado, aínda
que finitas e libres, como parece que viviremos tamén na outra vida?
A contradicción na que te moves é a seguinte: propós unha poneroloxía,
“coma problema humano, estructuralmente previo á dimensión relixiosa”,
cando a noción de “mal” é inconcebible sen a noción previa de Deus. Si
malum est, Deus est, e, no senso contrario, se Deus non existe, non existe
o mal. Non cabe, polo tanto, unha poneroloxía á marxe dunha teoloxía, sexa
esta cal for. Sen a noción de Deus, o concepto de mal que manexas non ten
a menor base: o ateo, por moito que llo pidas, non cabe que constrúa unha
poneroloxía. Mesmo a morte, que en Majadahonda sinalabas coma un mal
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do que todos teriamos que dar conta, recoñeces que a nivel filosófico resulta
moi difícil comprender cómo un ser que nace non vai estar destinado
naturalmente á morte. En canto introdúza-la idea de Deus, xa te-la de mal,
coma privación, negación, limitación. O mal percíbese se se experimentou
previamente o amor, a providencia de Deus. Pero, esta experiencia leva
consigo unha idea de Deus ante a que resultan ridículas e fútiles tódalas
metafísicas, ás que es tan aficionado, meu querido Andrés, que dictan o que
Deus pode ou non pode.
No fondo, ó crente non lle queda máis que se preguntar, con Romano
Guardini, “¿Por que, meu Deus, para a salvación deches rodeos tan terribles?”. Dar conta dun Deus-Amor, que ademais sería creador e mantedor
dun mundo coma o noso, paréceme sinxelamente unha loucura metafísica.
Empeñarse en que Deus non podería nin sequera concibir un mundo sen mal,
resúltanme bagatelas metafísicas completamente desfasadas que, ademais,
non encaixan na idea que nos facemos de Deus coma amor, pero tampouco
coma misterio omnipotente.
E aquí está o miolo do asunto: os que explican a presencia do mal no
mundo, malia ser creación dun Deus bo, omnisciente e todopoderoso,
refúxianse no arsenal teórico, que ben chamas lóxica xuridicista e obxectivante, que logo tamén se utiliza para proxecta-la existencia da eternidade.
Se non se escandalizan do mal no mundo –metafísicas non faltan para o
explicar–, tampouco o farán do inferno na outra vida: abondan os pseudo-argumentos, moitos deles, como ti mesmo dis, estremecedores. Pero tódolos
bonitos argumentos que en razón dun Deus-Amor ofreces para nega-lo
inferno, meu querido Andrés, serven tamén para demostrar que non debería
existir tampouco o mal nesta vida. Libres e criaturas finitas eran Adán e Eva
no Paraíso antes de pecar, e libres e finitos seremos todos na outra vida pola
acción salvífica de Deus: que despois da morte caiba un exercicio efectivo
da liberdade. Certo, liberdade e finitude están abertas á posibilidade de facelo mal; é un caso límite, altamente excepcional, unha probabilidade mínima
de que sendo finitos e libres, sen embargo, ninguén elixise o mal; e esa
posibilidade, por millonésima que for, con tódolos ceros que queiras despois
da coma, sería obriga dun Deus-Amor facela realidade. A física contemporánea marabíllase da exactitude do big bang. Se a explosión fose un pouco
máis forte, a materia expandiríase tan axiña que non poderían producirse as
condensacións que deron orixe ás estrelas, planetas, etc.; e se fose un pouco
máis feble, a gravidade frearía a expansión e o proceso abortaría. O tamaño
da explosión foi o xusto para que xurdise o universo, non se sabe despois de
cantos millóns de explosións inútiles. Pero algún que outro físico crente
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dinos que, entre millóns e máis millóns de probabilidades, Deus acertou para
elixi-la cantidade xusta. ¿Por que entre millóns e millóns de probabilidades
para que sendo finitos e libres e, polo tanto, abertos ó mal, non elixiu aquela
única que nos permitise manternos libres e finitos, sen caer no pecado? ¿Por
que o seu amor infinito nos ofrece a salvación ó final, despois de ter sufrido
tantos inocentes males, tan grandes coma incomprensibles, e non desde un
principio?
Ben, Andrés, perdoa o rollo. Este é o perigo que ten o escribir tan
fermosos ensaios: os amigos non deixan de da-la lata.
Recibe unha forte aperta.
Ignacio

II. Resposta de Andrés Torres Queiruga
Querido Ignacio:
A túa carta chegou inesperada, coma un lóstrego amigo na calma do
verán. Non sabes cómo agradezo esta túa reacción, espontánea, xenerosa,
inmediata. E, máis ca todo iso, exemplar: dialogar, poñer en contacto as
ideas nesa “loita amorosa” que Jaspers consideraba a esencia do verdadeiro
diálogo, é o que cómpre cando os temas son profundos e o humano está en
xogo. Exemplar sobre todo por vir de ti, que, sen te proclamares crente,
reaccionas desde a filosofía antes mesmo de que o fagan –se o chegan a
facer– os destinatarios máis naturais da proposta teórica: os teólogos.
Pero deixemos iso. O decisivo son, claro está, as ideas. Gustaríame
acertar na comprensión non só do que dis, senón do que intúo –aínda que non
o acabo de formular– que queres dicir. Por mor da claridade, intentarei
dividi-la miña resposta en cinco puntos, que responden, creo, ás cuestións de
fondo que o teu escrito suscita.
1. A qué chamamos mal
Cando digo que me gustaría comprende-lo que queres dicir insinúo
algo que, ó menos para min, ten máis forza do que pode parecer. Hai algo
que, desde que empezamos este diálogo alá no Foro Relixioso do 94, non
acabo de comprender na túa proposta. Dixéchelo entón e repítelo agora: “a
noción de ‘mal’ é inconcebible sen a noción previa de Deus”; “se Deus non
existe, non existe o mal”. Como é obvio, coñezo demasiado a túa agudeza
intelectual para que se me ocorra pensar que estas proposicións carecen de
sentido. O malo é que eu non sexa capaz de llelo ver.
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Este feito lévame a pensar que o quid está en determinar qué se entende
por “mal” (ti mesmo po-la palabra entre aspas na primeira das citas). Vexo
que, por un lado, falas do mesmo ca min, pois por algo che preocupa tanto
o problema e insistes con semellante vigor en que Deus debería aproveita-la mínima abertura “por estreita que fose” para evitalo. Por outro, só es
capaz de considerar iso coma mal, se Deus existe; o que parece significar
que, se Deus non existe, tampouco existiría o mal. E aquí é onde me perdo.
¿Queres dicir que nunha hipotética sociedade onde todos fosen ateos non
habería mal?, ¿non habería morte nin crimes?, ¿os nenos non nacerían
chorando e o cancro non faría estragos?, ¿desaparecían os explotadores, os
corruptores, os canallas, os envelenadores da vida?
Contéstasme que non, de seguro. Pero entón teño que pensar que
falamos e non falamos do mesmo, que debe de tratarse do modo de
conceptualizar aquilo ó que nos referimos: existiría iso ó que eu lle chamo
mal, pero ti chamaríalo con outro nome. O que sucede é que non o
pronuncias: ou ben úsa-lo mesmo nome ca min ou ben proclamas que esa
realidade non existe. Nese caso, eu diríache que prescindamos do nome e
falemos da realidade. Esa realidade múltiple, previa ás conceptualizacións
máis concretas e que polo mesmo pode revestir tantas formas e recibir tantos
nomes: dor, sufrimento, enfermidade, morte; crime, angustia, culpa, pecado;
e aínda accidente, guerra, peste ou terremoto. ¿Non son estes os problemas
que preocupan de verdade ós homes e mulleres reais? ¿Non son estes os que
afectan ás persoas de carne e óso, con independencia de que sexan crentes
ou non crentes, cultas ou incultas, filósofas ou teólogas? Polo menos a min
este é o problema que me interesa. E para el busco comprensión coma home
na comunidade dos homes, antes –estructural e conceptualmente antes– que
coma crente ou teólogo: a iso lle chamo xustamente poneroloxía (tratado do
mal coma problema común á humanidade, a toda a humanidade).
2. O mal e Deus
Pero sospeito que non estás de acordo coa enumeración de males que
fixen antes. Para ti –dilo expresamente no diálogo do Foro– o que de sempre
se chamou mal físico, é dicir, o sufrimento, a enfermidade, a morte... non
é mal. É algo que está aí e abonda. Confésoche que tampouco son capaz a
comprender isto: se a especulación filosófica levase necesariamente a
nega-lo evidente, deixaríaa sen máis. Vivo ó lado do Hospital Xeral de
Galicia: pareceríame un escarnio dicir que as montañas de sufrimento que
alí esmagan a tantos homes e mulleres, a tantos nenos e nenas, non son un
mal. Camus e Dostoievski, sábelo moi ben, vían o gran problema do mundo
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na dor dun só neno inocente; e as nacións civilizadas gastan a maior parte
do seu presuposto en combate-la enfermidade. Se iso non é mal, ¿a que,
repito, chamaremos mal? En todo caso, eu non podo nin quero renunciar a
enfrontar aí unha das miñas grandes preocupacións, coma home ante todo,
coma teólogo despois.
En realidade, ti fas unha reducción: só queres –explicarei logo por que
subliño a palabra– chamarlle mal ó mal da liberdade. Por iso atáca-la miña
postura sobre o mal en xeral, pero unicamente argúes con exemplos
referentes ó mal moral. Teño a sospeita vehemente de que, no fondo e de
maneira inconsciente, estás incorrendo nun curtocircuito teolóxico. Explícome.
Se te fixas, a túa argumentación a penas enfronta o problema do mal
en si mesmo: toda a énfase vai destinada a demostrarlle ó crente que a súa
postura é incongruente, que non pode facer compatibles a idea de Deus e a
existencia do mal no mundo. Entón necesitas asegurar a toda custa esa
incompatibilidade: se Deus é bo e omnipotente ten que poder elimina-lo mal;
se non o fai, é porque non existe.
Trátase do vello argumento de Epicuro: “Ou Deus quere e non pode, ou
pode e non quere...”. Coma bo e atento amigo, coñeces ben a miña resposta
neste punto: non existe tal incompatibilidade, porque o mal é inevitable
nunha realidade finita; non se trata de que Deus non queira ou non poida
evita-lo mal, senón de que nin sequera ten senso a pregunta, como non o ten
preguntar por que non fixo círculos cadrados.
Para demostrar isto, curiosamente, esixo ante todo un afrontamento
secular, é dicir, autenticamente moderno, do problema: antes de entrar en
cuestións relixiosas, examinémo-lo mal en si mesmo. Veremos entón cómo,
en efecto, a finitude fai inevitable o mal: ser unha cousa (círculo) impide ser
outra (cadrado); non é posible que chova a gusto de todos; o que eu como,
quítollo ó outro; un universo en evolución non pode evitar desaxustes; se hai
sensibilidade, é imposible que non haxa tamén dor; se existe a capacidade
finita de elixir, tamén a existe de elixir mal, etc., etc., etc.
Ti, home moderno coidadoso da autonomía do secular, non podes negar
isto. Pero, ó mesmo tempo, queres mante-la validez do dilema de Epicuro.
Daquela non che queda outro remedio có de parti-lo camiño. Abandonas a
Epicuro na primeira metade: el referíase tamén e sobre todo ó mal físico; ti
dis que aí non ten razón, pois recoñeces que é inevitable. Sen embargo, non
te resignas, e búsca-la saída mediante un dobre expediente: 1) o mal físico
resulta, efectivamente, inevitable, pero non é mal (coma Alexandre, córta380/54
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-lo nó gordiano); 2) só queda entón o mal moral, o da liberdade, pero este
é evitable. Agora si, agarrándote só á segunda parte, xa podes enlazar de novo
co dilema: ¡logo Deus (polo menos Deus como o ven os cristiáns) non existe!
Teño medo de estar sendo inxusto coa túa postura. E acaso o sexa coa
túa intención subxectiva, pero non son capaz a interpretar doutro modo a
proposta obxectiva. Se non, fíxate na túa argumentación: ¡resulta case que
exclusivamente teolóxica! Cambiáronse os papeis: eu, teólogo e filósofo da
relixión, insisto en que usemos argumentos seculares, que examinémo-la
realidade en si mesma, para ver se unha liberdade finita pode realizarse sen
fallos e caídas; ti, filósofo confesadamente secular, céntraste en argumentos
teolóxicos: que se a Virxe María, que se Adán e Eva, que se a Vida Eterna...
3. Pisteodicea
Non pretendo, claro está, escapa-lo vulto a estas cuestións. Pero esixo
que se traten no seu lugar. Por iso falo primeiro de poneroloxía (ponerós
é “malo” en grego) ou tratado do mal en si mesmo; e logo, de pisteodicea
(pistis é “fe”, crenza) ou xustificación da fe, da solución global á que se
acolle cada un (neste senso –algo no que Zubiri insistiu moito e con razón–,
tan fe é a do crente coma o do ateo).
Entón, si, no nivel da pisteodicea, cadaquén ten o dereito a argumentar
contra o que lle parecen incongruencias na postura do outro; pero ten
igualmente a obriga de demostra-la coherencia da propia. O curioso é que
ti úsa-lo dereito, pero descoidas totalmente a obriga: argumentas contra min,
pero non fundaménta-la túa posición.
Comprendo que para ese proceder contas cunha razón importante: estás
refutando a miña proposta e, polo mesmo, intentas proba-la súa incoherencia. Con todo, cómpre advertir dúas cousas. Primeira, que con iso non podes
conformarte, pois todo o máis lograrías quedar a medias: aínda supoñendo
que refutáse-las razóns do crente, o problema seguiría enteiro para ti; sería,
en efecto, o momento de da-la túa solución e demostra-la súa coherencia (de
propoñe-la túa pisteodicea).
Pero máis importante é a segunda advertencia: estás no teu dereito, se
queres limitarte a refuta-la miña postura; só que, nese caso, debes afrontala
tal como ela se presenta, amosando que a súa proposta resulta incoherente.
Sen embargo, sucede que non o fas así. Deixemos xa de lado a túa violenta
reducción do problema, borrando dun plumazo a existencia do mal físico.
Cando abórda-lo mal moral, o teu intento de refutación non respecta os
planos.
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Eu argúo a nivel filosófico que unha liberdade finita non pode ser
perfecta nin, por tanto, realizarse sen fallos e sen incorrer en culpa. Dou as
razóns intrínsecas –está necesariamente condicionada e non é totalmente
dona de si mesma–, aduzo a opinión doutros autores, desde os Padres da
Igrexa ata Jaspers (que fala da culpa coma “situación límite”, por tanto coma
algo que de modo inevitable afecta a toda persoa humana), remito á
experiencia...
Pero ti aí non entras para nada. Limítaste a afirmar, máis ben de modo
indirecto, que existe unha “regandixa”, un “intersticio”, “un caso límite,
altamente excepcional, unha probabilidade mínima”. O malo é que, cando
quero examina-los argumentos, non atopo máis cás referencias teolóxicas
xa aludidas. Mesmo argúes con “Adán e Eva no Paraíso”: ¿pero realmente
cres que eles existiron algunha vez, así á letra?, ¿non consiste un dos meus
argumentos en que a expresión mundo-finito-sen-mal (e dentro del a
liberdade finita) só funciona no nivel imaxinativo do mito, mais non no rigor
do concepto?
Máis grave aínda, agora mesmo, no preciso momento en que estou
intentando de novo comprender con toda precisión o que intentas dicir, creo
percibir neste punto unha forte contradicción. Cito o parágrafo, para evitar
inexactitudes: “Certo, liberdade e finitude están abertas á posibilidade de
face-lo mal; é un caso límite, altamente excepcional, unha probabilidade
mínima, de que sendo finitos e libres, sen embargo, ninguén elixise o mal;
e esa posibilidade, por millonésima que for, con tódolos ceros que queiras
despois da coma, sería obriga dun Deus-Amor facela realidade”.
¿Que se deduce de aquí? Para atacarme a min, sáca-la conclusión de
que Deus non existe (dado que non realiza esa posibilidade á que estaría
obrigado); o curioso é que eu non acepto que exista esa posibilidade, co cal
o teu argumento contra min cae pola súa base. E ¿que sucede contigo? Se
Deus non existe, os teus argumentos a favor da posibilidade dunha liberdade
finita perfecta non demostraron nada (posto que, coma teolóxicos que son,
apóianse na existencia divina). En cambio, se Deus existe, aqueles argumentos poderían valer, pero entón deles non cabe deducir que Deus non existe...
De todos modos, comprendo que a túa contradicción non me dispensa
de amosa-la miña coherencia: as dificultades que aduces son reais no plano
da teoloxía, e nese plano cómpre afrontalas. Sería longo facelo aquí, e ti
mesmo remites ós escritos onde o fago; se ben, de modo ben curioso, non
aludes para nada ás miñas solucións (como se non as quixeses escoitar).
A de Adán e Eva xa queda aludida: hoxe, todo hermeneuta decente
sabe que se trata dun mito, é dicir, dun xeito simbólico de falar que non
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remite a un feito histórico, senón a unha verdade existencial profunda (á
intención de Deus respecto do noso destino final e á incapacidade humana
para realiza-la perfección e o paraíso na terra). En canto á Virxe, resulta máis
difícil aclararse; pero a solución vai sen dúbida tamén polo carácter simbólico do que acerca dela se pode dicir (e dise demasiado, recoñézoo); e, en
todo caso, o proceso intelectual ten que se-lo inverso: o claro é a nosa
experiencia da necesaria imperfección da liberdade finita; o escuro, qué se
quere dicir exactamente co dogma da “inmaculada concepción” e as súas
consecuencias (honestamente, debo confesarche que eu non o sei ben e
dubido que o saiba hoxe ningún teólogo serio).
A verdadeira dificultade está, sen dúbida, na vida eterna: se na gloria,
permanecendo finitos, seremos impecables e sen mal, ¿por que non xa
agora? Todo un Schillebeeckx, por exemplo, réndese sen loitar ante esta
dificultade. Sabes, en cambio, que nos traballos citados eu ocúpome
longamente dela. Preferiría que repasáse-lo difícil razoamento. Aquí indicarei
tan só o elemental:
1) A finitude humana é moi especial, unha finitude infinita, en canto
nada finito e limitado a pode encher na liña do coñecemento e do amor. 2)
Cabe pensar que esa apertura infinita poida ser enchida por Deus, de xeito
que na comuñón viva con El a persoa e participe dalgunha maneira na
infinitude. Isto é difícil, pero non resulta imposible albiscar a onde apunta:
insinúao ben a experiencia amorosa –“todo o meu é teu, todo o teu é
meu”–, corroborada cada día por todo namorado e tan ben analizada, entre
outros, por Hegel desde a especulación filosófica e por san Juan de la Cruz
desde a experiencia mística. 3) O que é posible ó final, non o é sempre ó
principio: o amor da nai permanece o mesmo, pero xa dicía santo Ireneo que
a carne que lle poderá dar ó fillo mozo non lla puido dar ó mamonciño de
meses; no noso caso, resulta aínda máis forte: sen persoas que se realizaron
na historia mediante a súa liberdade finita, nin sequera existirían os suxeitos
auténticos ós que Deus puidese plenificar.
Comprendo que para un tema tan fondo, tan difícil e tan complexo esta
brevidade obrigada resulta excesivamente cruel e só me consola o feito de
que, se queres, podes sempre volver ó texto máis amplo (e gustaríame que
o discutises: nos seus argumentos e ó seu nivel).
4. A Igrexa, o inferno e a imaxe de Deus
Alongueime demasiado, ben o sei. ¡E aínda non falamos do inferno!
Xustifícame un pouco o feito de que, despois de o aludires ó principio,
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tampouco ti te ocupas moito del. E con razón: en si constitúe un tema
secundario e derivado. En canto ó fondo, vexo que concordas coa miña
proposta e só che escandaliza que unha concepción coma a tradicional,
sendo “tan polarmente oposta á esencia da doutrina de Xesús”, puidese
pervivir tan longamente no seo da Igrexa. Peor aínda, que se poida repetir
“no Catecismo de 1992”.
¿Que queres que che diga? Sería un hipócrita se non che dese a razón.
Acaso che pediría unicamente un pouco máis –só un pouco máis– de
comprensión histórica. Ti mesmo falas de que “a quen teña vivido a
experiencia de Deus, non lle arrebata a fe a encarnación demasiado humana
da Igrexa”; e sobre todo –engado eu–, sen xustifica-los defectos, pode
comprendelos algo máis desde dentro.
Desde fóra adoita interpretarse a política eclesiástica unicamente coma
instrumento consciente e intencionado de dominación. É así –e foi no
pasado– moitas máis veces do que nos gustaría. Pero, sinceramente, fóra de
certos estratos de dominación e de certos sectores da política eclesiástica (o
poder produce estragos en todas partes), non se reduce a iso; polo menos,
non é así tantas veces como se pensa. De ordinario, na Igrexa crese o que se
predica: o indoutrinador é, á súa vez, un indoutrinado; e o verdugo en nome
dunha falsa interpretación da fe é tamén, previamente, víctima desa mesma
falsidade.
Canto máis o penso, máis me convenzo de que o problema radical na
Igrexa non é, a pesar de todo, o da hipocrisía, senón o da falta de
actualización. Unha mala ubicación no proceso da historia, sobre todo desde
a entrada da Modernidade, levou a un illamento na sensibilidade e a un
estancamento nos conceptos, que (en alianza inevitable coas trampas do
poder) mataron en moitos puntos a viveza experiencial, a forza práxica e a
vitalidade cultural do Evanxeo.
De aquí remanece un gravísimo problema, que será xa o derradeiro ó
que aluda, porque, ó meu parecer, está tamén no fondo da discusión e pode
aclara-lo noso diálogo. Esa dislocación histórica induciu na cultura unha
presentación exsangüe, mesmo por veces momificada, do Evanxeo; e sobre
todo fíxoo aparecer coma inimigo do progreso e da felicidade humana. A
imaxe de Deus quedou inevitablemente contaminada por ese proceso fatal,
de xeito que no inconsciente máis fondo da nosa cultura a idea de Deus está
para moitos tinguida de xuízo e condena: fantasma feuerbachiano que nos
zuga o sangue ou escuro espectro nietzscheano que envelena a nosa vida.
O rechazo desa idea faise así –con razón– frontal e apaixonado. Non é
xa que se dubide da existencia divina: quérese que Deus non exista. E
384/58

Diálogo sobre o inferno, o mal e Deus

quérese con decisión radical, cun vigor previo a todo exame da xusteza ou
non xusteza da presentación. De aí un fenómeno curioso e paradoxal: a
renovación teolóxica, na súa busca dunha nova e máis verdadeira imaxe de
Deus, atopa resistencia desde as dúas frontes contrapostas. Resístense os
conservadores eclesiásticos, que senten ameazado o seu sistema dogmático
e moitas veces a súa posición de dominio (xa ves que sigo a recoñecer esta
compoñente). E resístense desde a orela oposta os progresistas seculares, ós
que lles resulta máis doado rechazar unha imaxe de Deus que, coincidindo
mellor cos seus fantasmas, confírmaos máis facilmente no seu rechazo.
5. Cara a un novo diálogo
¡Olla, meu querido Ignacio, por onde acabo poñéndote cóbado a cóbado
cos conservadores! Xa comprendes que te admiro demasiado como para
intentar un golpe baixo; ademais, ti –como vés demostrando hai tempo e
acabas de demostrar con esta carta– es dos que de verdade estudian e
intentan comprende-lo problema relixioso, non te cerras en banda e búsca-lo corpo a corpo do diálogo aberto e sen argalladas. Trátase simplemente de
que teño a impresión de que esa estructura de fondo –situada ó nivel
orteguiano das crenzas irreflexas e incontroladas– pode explicar en parte a
túa postura. Polo menos creo que a min me axuda a comprendela. Tratarei,
xa para rematar, de aclaralo cun exemplo.
Xa dixen máis arriba que non acabo de entender –e creme que o intento–
qué queres dicir cando afirmas que sen Deus non hai mal. Lido á luz do
anterior, hai un parágrafo teu que me parece abrir unha porta: “Sen a noción
de Deus, o concepto de mal que manexas non ten a menor base: o ateo, por
moito que llo pidas, non cabe que constrúa unha poneroloxía. [...] En canto
introdúza-la idea de Deus, xa te-la de mal, coma privación, negación,
limitación”. ¿Non estará aquí o miolo de toda a cuestión? Aínda que logo
no texto continúas en ton positivo, ¿non será que che parece que a idea de
Deus agravaría e envelenaría o problema do mal?
Supoño que o presuposto funciona no senso seguinte: o que chamamos
mal –sufrimento, enfermidade, morte–, de seu é un fenómeno natural e
inevitable, que a persoa humana pode asumir e vivir sen máis; pero coa
presencia de Deus quedaría moralizado e por tanto introducido no terreo
pantanoso da culpa e, máis alá, no horizonte da ameaza e do castigo. A frase
que omitín na cita anterior parece confirmalo con evidencia: “Incluso a
morte, que en Majadahonda sinalabas coma un mal do que todos teriamos
que dar conta, recoñeces que a nivel filosófico resulta moi difícil comprender cómo un ser que nace non vai estar destinado á morte”.
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Subliño eu, porque aí parece estar todo: efectivamente, eu sosteño que
a morte é un mal, un mal terrible; pero nunca me pasou pola cabeza pensar
que nós sexamos responsables e teñamos que dar conta dela. Non nego que
así se interpretou –e tristemente aínda a interpretan algúns, demasiados– a
doutrina cristiá: a morte coma castigo do pecado. Pero xustamente o que a
miña proposta pretende é exactamente o contrario: 1) nós non somos
responsables da morte, porque é inevitable nunha vida histórica finita; 2)
pero, por iso mesmo, tampouco o é Deus. Todo o contrario: a morte, coma
todo mal, é o que Deus –suposta a creación e o seu respecto por ela– non
pode evitar, e por iso El está ó noso lado contra ela, axudándonos a asumila
na historia e a superala na vida eterna (é dicir, cando é xa posible). Deus o
Anti-mal, Deus da vida, Deus da resurrección.
Espero que me creas cando che xuro que o esforzo por perfilar e
difundir esta visión de Deus non é pola miña parte unha estrataxema
apoloxética. Responde, pola contra, á busca apaixonada da súa verdadeira
imaxe, tal como El intenta manifestarse no corazón de cada un, nas relixións
da humanidade e finalmente nesa explosión de luz que foi a culminación en
Xesús de Nazaré. E gustaríame pensar que, a pesar das aparencias, esta
busca non é tan distinta nin tan distante da daqueles que, rechazando o Deus
do teísmo establecido (o Deus moral de Nietzsche), tentan novos camiños
–na protesta, na dúbida ou na saudade indefinible– cara a un “Deus máis
divino” (Heidegger)... que sería, polo mesmo, tamén máis humano.
E, desde logo, estou seguro de que, no esforzo da busca e no desexo de
que iso fose posible, coincido plenamente contigo. Non é pouco. Nin
pequena sería a paga, se para ti, para min e para os lectores estas páxinas
nosas, escritas nas présas do verán, lograsen aclarar un pouco o panorama.
Escuro e difícil panorama pero, á fin e ó cabo, o único que en verdade
interesa de maneira definitiva.
De Aguiño a Berlín, unha aperta íntima de amigo e grande coma o
mundo e os seus problemas,
Andrés
Ignacio SOTELO e
Andrés TORRES QUEIRUGA
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Don Manuel Beiras:
franciscano frustrado, pero
galego de corazón
Case un século de amor a Galicia

Por Manuel DOURADO DEIRA
Nota preliminar
Antes de entrar en materia, creo un deber aclarar, especialmente ó lector
non familiarizado coa rica personalidade de don Manuel Beiras García,
algúns datos indicativos sobre a citada personalidade, en aras dunha máis
cabal comprensión de canto don Manuel nos quere dicir.
En primeiro lugar, e parodiando a Napoleón ante a gloria das pirámides
de Exipto, diremos que, en D. Manuel, ¡91 anos nos contemplan! Eso
constitúe un factor determinante de certas consideracións que se han de ter,
tanto polo que respecta ó seu estado de ánimo coma a capacidade de
evocación da súa memoria, ambos necesariamente condicionados polas
connaturais limitacións desa idade. Tales elementos circunstancian, á súa
vez, tanto a maneira de formula-las preguntas coma a comprensión das
correspondentes respostas.
Polo que respecta ó estado de ánimo, é natural que predomine a
emoción instantánea sobre a frialdade dunha reflexión demorada. En canto
á memoria, compréndese que é moi difícil que recorde con puntual
precisión datos e persoeiros, tempos e acontecementos de hai moitos anos,
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de xeito que non sempre é fácil definir e asegurar con precisión a
cronoloxía das experiencias vividas polo entrevistado respecto de persoas
e acontecementos, así coma o perfil mesmo desas experiencias.
Esto induciume a formula-las preguntas despois dunha previa descrición
de tales persoeiros e sucesos, que, nunha entrevista, poden resultar prolixos
e mesmo noxentos; pero que se me antollan necesarios coma guión-base
das cuestións formuladas.
Todo esto, polo demais, parece obvio e natural nun home dunha
biografía tan dilatada: estamos a falar de case un século de existencia. Non
se debe esquecer.

Perfil humano
Era media tarde. Calor. O chalé dos Beiras-Torrado é o nº 5 da rúa
Ourense, da Rosaleda de Santiago. O cancelo estaba aberto. No pórtico,
unha especie de miradoiro sobre o xardín e a rúa, hai dúas hamacas. Dona
Herminia ábreme a porta e indícame o despacho, onde me agarda o seu
marido. ¡Libros, moitos libros nos andeis que cobren as paredes! D. Manuel
remataba unha carta de pésame. Dona Herminia díctalle, en castelán, un
enderezo. O día anterior regresaran de pasa-lo mes de agosto de vacacións.
D. Manuel estaba resignadamente preocupado polo último achaque que lle
afectaba ó ollo esquerdo: “Ás veces, pónseme coma unhas raíñas... Era o
ollo co que vía máis claro. ¡Cousas da idade!”, conclúe D. Manuel con certo
aire burlón. Acomódase nunha hamaca a carón da ventá.
— D. Manuel, interésanos, ante todo, a persoa coma suxeito de toda
actuación vital: onde e cando naceu; estudios, profesión, familia; afeccións,
peripecias máis salientables da súa biografía...
— Nacín en Santiago, nun sitio moi bonito que se chama a Costa do
Veedor, por riba da rúa de San Pedro, segundo se baixa do monte Viso, no
ano 1904, o 10 de abril, na casa de miña madriña. Era un lugar con
amplitude de espacios e largueza de visión ós ceos abertos. Alí fun
recibindo esa luz da alba tan proteica en colores coma suxerente en
ilusións, que me foi configurando o espírito. Talvez por eso fun sempre tan
amante da natureza.
Unha pausa; unha risa burlona, e continúa:
— Fun o máis vello de 12 irmáns, dos que vivimos nove. Coma outros
rapaces, era moi amigo dos frades de San Francisco, e tiven a idea de me
388/62

Entrevista con Manuel Beiras

meter franciscano. Estaba disposto a aceptar aquela vida de austeridade con
paciencia e humildade, con rezos, xaxúns...; pero aquel saial de tea de liño
producíame un proído que me facía estremecer todo o corpo. Un día, quedei
en volver con todo o equipo necesario; pero, recordando aqueles picores,
endexamais volvín ó convento. Deste xeito, esvaecéuseme aquela idea de
ser frade franciscano...
Cursou o ensino primario nunha escola privada “das máis caras, a onde
ía toda a xente ben de Santiago: ¡Un peso por mes...!, e o mestre, don
Enrique, sempre me puña coma modelo de lectura ante os pais dos alumnos
de novo ingreso”, comenta con certo orgullo D. Manuel. Entre os 9-10 anos
aprobou o ingreso no instituto, pero non chegou a estudiar bacharelato.
— A min gustábame o comercio. Quería algo máis activo, máis práctico, cun maior grao de aventura cós teóricos estudios de bacharelato. Meu
pai, Higinio Beiras Rous, era violinista na orquestra da capela da catedral.
Dez fillos tiran moito dun pai, e miña nai, Carme García Mirás, tiña unha
pousada. E todo facía falta. Meu pai tivo que completa-la despensa con
representacións de seguros.
Estas circunstancias inclinaron a D. Manuel a emprende-los estudios de
comercio por libre, dos que se examinaba na Coruña, que simultaneaba co
seu primeiro emprego, aínda sendo neno. Tiña 12 anos cando entrou a
traballar en Autobuses Santiagueses, que cubrían a liña Santiago-Curtis para
enlazar co ferrocarril de Madrid. Tiña que se levantar ás 5 da madrugada,
porque o primeiro autobús saía ás 6, “verán ou inverno, chovese ou fixese
sol”, comenta cun certo ton de épica tenrura.
— ¿Canto lle pagaban?
— Non me pagaban nada. Só me conformaba coas propinas e algunhas
gratificacións.
Xa nunca deixaría de simultanea-los estudios co traballo. Pero as
incomodidades daquel primeiro emprego, sobre todo para a súa tenra idade,
determinaron a un amigo a propoñer a seus pais outra actividade máis
cómoda e compatible cos estudios do rapaz. Entrou a traballar nos almacéns
de paquetería de Dolores Iglesias, sitos na praza de Cervantes, dos que era
apoderado o seu sobriño, Ángel Estévez Iglesias, pai do actual alcalde de
Santiago, Xerardo Estévez. Máis tarde, sobre 1941, Ángel independizouse
da tía e instalouse na rúa Altamira, a carón da praza de San Agustín, e levou
coma socio apoderado a D. Manuel, quen, entre facturas e contabilidades,
traballaba dende as 9 da mañá ata as 2 da madrugada.
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— Todo esto para min, aínda mozo, era coma un xogo; pero, en
realidade, ¡paseinas negras...!
— Supoño que, polo menos, descansaría os domingos...
— Nin eso. Ós 17-18 anos obtiven o permiso de conducir. Angelito
comprou un Ford de 4 prazas e os domingos iamos á Coruña, onde tamén
tiñamos negocios. Outras veces, a Vigo ou a outras cidades de Galicia e
Asturias, a visita-las feiras de mostras...
Cre que casou tarde: ós 32 anos. A súa esposa, dona Herminia Torrado
Moldes, era unha acomodada señorita coa carreira de piano, filla dun
ferrolán, ben situado comerciante de mobles en Vigo. Ten 10 anos menos,
e deulle 9 fillos, “case tantos como tivo miña nai”, apostila don Manuel.
— Cos anos e coa carreira de comercio, chegaría a ser un poderoso
comerciante...
— Ó final, Angelito morreu ós 80 anos, e eu, que tiña 15 menos,
aproveitei unha boa oportunidade que me ofrecían e collín o retiro...
— D. Manuel, aínda non me falou das súas afeccións...
— ¡Xa...! Pois son profesor de todo e mestre de nada; pero gustábame
moito o debuxo. Lembro que ilustraba moi ben os exercicios de Xeografía
e Historia e os profesores quedábanseme con todos... Son tamén un grande
melómano e sempre fun un amante da cultura.
— Acláreme eso de ser profesor e non mestre...
— Son profesor porque profeso a saudable disposición de ensinar ós
demais canto eu sei, aínda que non teña a autoridade dun mestre.
Así é, en efecto. E, aínda que non se estendeu nestes últimos aspectos
da súa vida, cómpre engadir que, coma melómano, foi membro activo da
histórica Masa Coral Compostelana; que, en 1950, o rector don Luis Legaz
Lacambra confioulle a creación e organización da Asociación Filharmónica
de Compostela, de brillante executoria durante un decenio.
No eido cultural, é sobradamente coñecida a súa actividade periodística xa dende moi noviño. Con 16 anos, escribiu o seu primeiro artigo e
aínda non puxo punto final. Xornais coma o antigo Diario de Galicia, El
Compostelano, Galicia, de Paz Andrade, en Vigo, o vespertino compostelán
La Noche, onde popularizou o pseudónimo de Eubensei, e ultimamente El
Correo Gallego, foron vehículos dos seus apaixonados artigos en defensa
dos valores da Terra. Neste mesmo mundo da comunicación, foi un dos
promotores fundadores de Radio Galicia EAJ4, emisora onde tantos nos
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fixemos oír cando eramos estudiantes. Por todo esto, foi recompensado coa
Medalla de Ouro do Concello de Santiago, e El Correo Gallego e O Correo
Galego designárono Galego do Mes de agosto último.

A personalidade socio-política
O galeguismo: primeiros contactos
— Cambiemos de tercio, don Manuel. ¿Cando empezou a se interesar
pola política?
— Moi cedo: sobre os 16-17 anos.
— Con tan tenra idade, ¿cales foron as súas preferencias?
— Máis ca preferencias, eran intuicións. A min tirábanme moito as
cousas da Terra. Sabía que defendelas xa era facer política...
— En tales supostos, pronto se tería que ver no compromiso dun
galeguismo militante. ¿Houbo uns primeiros contactos?
– Si, claro. Tiña 15 anos. Na pousada de miña nai, nas proximidades
da Casa da Troia, coñecín un estudiante, Urbano Losada, moi intelixente e
responsable, que era galeguista. Este presentoume un amigo, que era Urbano
Lugrís González, fillo do poeta Manuel Lugrís Freire, estudiante de maxisterio
e, máis tarde, pintor-poeta. O encontro foi un pouco violento, porque eu tiña
un concepto do galeguismo un pouco folclórico, dentro dun galeguismo
españolista. Pero Losada e Lugrís tiñan a idea dun galeguismo nada
españolista e moito máis autónomo, enmarcado dentro dun federalismo tipo
Pi Margall, pero sen proclamar ningún tipo de separatismos.
— En 1916, Antón Villar Ponte funda na Coruña a primeira Irmandade
da Fala. Poucos días despois nace a de Santiago, baixo a dirección do
catedrático Porteiro Garea. ¿Lembra algo desto? ¿Tivo algo que ver coas
Irmandades da Fala?
— Tiña só 12 anos. Non estiven nas Irmandades da Fala.
— O sucursalismo partitocrático centralista intentou, como xa é crónico, aborta-lo programa nacionalista das IF. Rodrigo Sanz e Peña Novo
estudian a dependencia económica de Galicia coma factor decisivo da nosa
colonización. ¿Recorda algo desta época e destes homes?
— Galicia naceu dividida. E esa é a causa da nosa indefensión, que nos
leva a un complexo de inferioridade que, á súa vez, xera a nosa frustración.
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Todo esto acontece porque nós non temos historia propia. Unicamente
temos unha historia de colonizados. ¡Somos un pobo capado! E eso segue
a imperar na época actual: os netos son beneficiarios dos avós unicamente
polos beneficios netos da súa pensión; pero non para seren educados, como
deberían, nun sentido máis histórico para que fosen máis solidarios e
humanos co seu pobo. E esto causa máis estragos nos rapaces do rural ca
da cidade...
— Sobre esto último, habería moito que matizar. Pero, volvendo á nosa
historia, tampouco se salvou desa nosa endémica división o mesmo
galeguismo das IF coa tendencia cultural de Risco, Otero, Carré... fronte
ó compromiso político asumido por Porteiro Garea, Peña Novo... Mentres
estes dous últimos viviron, preponderou a liña política; pero, en 1921,
triunfa en Vigo a opción cultural. ¿Non constitúe un erro de perspectiva
histórica a alternancia excluente de ambas tendencias? ¿Non debería se-la
cultura base do compromiso político?
— Por suposto. E o malo é que aínda hoxe permanecemos no
galeguismo cultural, porque aínda se considera que ten máis importancia a
pedantería dun grupiño de ilustres có difícil e arriscado pragmatismo
político. Sen cultura, non hai nada; pero a cultura debe conducirnos a un
compromiso político no traballo, na educación, nas comunicacións... en
tódalas actividades da vida. De tal xeito que, ó home, hai que o aprender
a ¡saber pensar! Só así saberá comprometerse.
— En 1920, fúndanse a revista Nós e A Nosa Terra coma instrumentos
dese galeguismo cultural. Aínda que vostede era algo novo, ¿tivo algo que
ver con estes medios?
— Colaborei neles. Sobre todo, con Ánxel Casal, que foi quen me fixo
comprender todo o sentido e significado do verdadeiro galeguismo. Eu era,
digamos, un galeguista en bruto a base de pequenas cousas da vida cotiá.
Ía por libre; pero, na rúa das Hortas, onde Casal tiña a imprenta,
xuntabámonos un grupiño e aprendemos moito, especialmente técnicas
políticas.
O galeguismo na II República: Do compromiso político á
clandestinidade
— Durante a Segunda República, o galeguismo cultural ou histórico
parece que se decata de que, sen compromiso político, resulta estéril,
porque non se alcanza un lugar nos centros de decisión do poder. Xorde así
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a necesidade de fundar un partido netamente galego. O 6-12-31 nace o
Partido Galeguista. ¿Como viviu vostede este momento? ¿Participou na
fundación do PG?
— Si, con Casal, que foi quen me afiliou ó PG e...
— A Casal xa se referiu antes; pero ¿como era e como viviu o ambiente
de Galicia naqueles albores da flamante II República?
— O ambiente era moi bonito, porque os non afiliados ó PG non vían
esta aventura coma cousa mala, senón coma unha cousa pintoresca. Sen
embargo, cando, máis tarde, se emprendeu a loita, empezaron a cae-los
paos sobre nós. En ningunha parte de España houbo unha represión con
tanta saña coma en Galicia, sobre todo comparando os delictos políticos
que se cometían no resto do territorio español. Se nas igrexas de toda
Galicia se fixasen as listas dos galeguistas sacrificados, como fixeron coas
do franquismo, veríase o tráxicas que resultaron esas loitas...
— Non se comprende moi ben esa brutal represión da que vostede
fala, porque o PG non era un partido de masas que integrase nas súas filas
un proletariado revolucionario. Máis ben se lle acusa de acoller un certo
señoritismo da raquítica burguesía galega daquel momento...
— Non era un partido de masas; pero a revolución faciámola loitando
polos grandes valores de Galicia empregando o razoamento e a persuasión.
E, aínda que estes valores e as estratexias empregadas non tiveran unha
aparencia de política revolucionaria, molestaban ós inimigos dunha Galicia
cunha personalidade diferenciada. Un exemplo para que o entendas mellor:
esixir da Igrexa de Galicia, que non galega, que, polo menos, algunhas
misas se celebrasen en galego é algo tan natural que non debería ser tomado
coma estratexia política. Sen embargo, a Igrexa oficial en bloque, a Igrexa
de sempre, que sempre estivo fóra de Galicia e mesmo contra Galicia, así o
fixo, e así o segue a facer. Non lles interesaba nin lles interesa esa Galicia.
Polo que se refire ó proletariado, o PG non o integrara porque era
españolista, case inimigo do galeguismo. Exemplos ó canto: os obreiros de
La Tabacalera, da Coruña, ou os de La Naviera, de Vigo, estaban afiliados
a sindicatos españolistas e ás súas correspondentes federacións.
— Talvez porque o PG non se preocupou de lles ofrecer unha
alternativa sindical axeitada. Pero o que me importa agora é salientar un
feito que me parece desconcertante no PG. Este: de orixe, o PG tiña dúas
tendencias que polarizaban cara ás clásicas dereita (Risco, Otero,
Filgueira...) e esquerda (Castelao, Bóveda, Suárez Picallo...), que chegan
á división e ó enfrontamento. A chispa salta en 1936 cando, para non
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perde-la carreira contra reloxo do Estatuto, o PG tivo que escorar cara á
Fronte Popular. ¿No é este un erro histórico de perspectiva da dereita
galeguista? ¿Como é posible que homes da talla intelectual de Castelao,
Bóveda, Otero, Risco... non se entendan nunha encrucillada tan
transcendental para Galicia?
— Nesa tan sonada división houbo máis ruído ca noces. Santiago non
se separou; Pontevedra e Vigo reaccionaron... Aquelo non supuxo un
trastorno considerable para o PG. Polo que se refire a eso da “dereita-esquerda” habería moito que matizar. Por exemplo: Bóveda non tiña
diferencias relixiosas con Filgueira ou o arquitecto Banet Fontenla, porque
era un home de misa e comuñón diaria. Pero era tamén un político nato,
honesto, íntegro ata o martirio, que diferenciaba moi ben a razón relixiosa
da conveniente estratexia política. Por eso morreu: botouse as culpas de
todo o que ocorrera en Pontevedra con intención de liberar ós demais. Creu,
talvez inxenuamente, que dese xeito, polo prestixio moral e xerarquía de
conciencia de que socialmente gozaba, exculparía a tódolos seus
correlixionarios. Así llo confesou na hora da morte ó seu confesor, o padre
Luis Fernández. A verdade é que, aínda que non o fixese así, tampouco se
salvaría, porque nin sequera houbo xuízo. Condenárono a dedo, coma no
circo romano.
— ¿En que bando estaba vostede: na dereita ou na esquerda?
— Eu estaba con Banet, Filgueira, etc. Polo tanto, estaba na dereita;
pero Bóveda chamoume a Pontevedra. Conversamos, e seguimos todos as
suxestións de Banet: “Temos que superar esto e unirnos en honor ó
Estatuto”. A decisión do partido xa estaba tomada fóra da dereita. E
cambiei.
— Menos mal que se impuxo a sensatez. E, talvez por eso e a pesar de
tódolos pesares, o PG anotouse o triunfo da aprobación plebiscitaria do
Estatuto pola esmagadora maioría de 991.496 votos sobre os 1.000.963
emitidos. ¿Como se explica este milagre? ¿Tanta influencia tiña o PG?
— Os homes do PG percorreron Galicia palmo a palmo e espertaron
unha emoción galeguista extraordinaria. Naquel momento había máis
emoción ca doutrina. A doutrina fai pensar; pero a emoción pula para
diante. É o recurso dos home con fe, aínda que lles falle a reflexión.
— Pois, neste caso, anque irreflexiva, a emoción foi beneficiosa para
Galicia, porque nos deu un primeiro Estatuto, coma Euscadi e Cataluña,
aínda que despois unha facción de galegos o había de boicotear, coma
sempre, en Madrid e en Barcelona, onde finalmente se aprobou.
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— Eso ocorre porque as xentes galegas somos pouco tesas: non somos
nin vascos nin cataláns.
— Logo, vén a Guerra Civil, que mellor deberiamos apelidar Incivil,
e aquí “pasou o que pasou”, como dixo, en certa ocasión, con frase
redonda, Iglesias Corral. Iníciase a “Longa noite de pedra” e, no interior,
volvemos ó galeguismo cultural na clandestinidade. O galeguismo político
tivo que se refuxiar no exilio. ¿Tivo algunha relación con este galeguismo
do exilio?
— Non. Eu, aquí, só tiven relación co que eu chamo galeguismo da
cabronada, o galeguismo dos pedantes intelectuais que quixeron ser
dictadores da política galega...
A temperatura emocional de don Manuel crece ata o paroxismo. Intúo
que algo, alá nas escuras profundidades da alma, renxe con ímpeto bravío
e está a punto de estoupar nunha emerxente labarada.
— Vai ter que me aclarar moi ben eso, don Manuel...
— Pois claro que si. Estou a me referir a un personaxe que, nese
momento, estaba en Vigo, nos círculos de Galaxia, e interesaba, segundo os
galeguistas de Vigo, que se instalase en Santiago para facer un labor de
captación entre a mocidade universitaria e mesmo entre os catedráticos.
Pedíronme axuda para que se acomodase en Santiago. Presteilla e fomos
amigos. Logo, montámo-lo seu gabinete-confesionario, colleu fama e prestixio e o seu poder disparouse coma unha frecha incontrolada. Aliouse con
outro ilustre incombustible e, entre os dous, arrecadaron para si tanto poder
no partido que, entrambos, dictaron a política galega sen consultar nin
atende-las suxestións de ninguén, despois de utilizar a todo o mundo. ¡E así
nos foi e así nos vai...!
— Acaba de mencionar a Galaxia, editorial creada en 1950 para servir
de faro dese galeguismo cultural na clandestinidade. Despois da liberación
interior que vostede acaba de practicar, ¿podería darme un xuízo máis
sereno e estimativo de Galaxia coma arma de batalla pola cultura galega?
¿Cre que conseguiu os seus obxectivos ou non?
— Galaxia, no aspecto cultural, é positiva; pero no eido político
resultou negativa: nin tan sequera lle botou unha man ó PG. Deixouno
morrer.
— Politicamente, Galaxia non podía actuar...
— Pero actuou. Se a un enfermo non se lle bota a man para o sandar,
morre; e eso foi o que pasou con Galaxia e o PG: deixouno morrer.
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—Quizá, nese momento, privou a idea de Ramón Piñeiro de que o PG
xa era historia e que o que conviña era defende-lo galeguismo dende os
partidos de implantación española, PSOE e AP, para sacar adiante un novo
Estatuto de Autonomía digno para Galicia.
— ¡Claro, naturalmente; aí quería eu chegar! Mira: Piñeiro e GarcíaSabell, coa resistencia que lle fixeron, aniquilaron o PG e pódese dicir que
foron os seus enterradores maiores. ¡E así chegamos á actualidade sen
Partido Galeguista ningún...!
Resurrección e morte do Partido Galeguista
— A pesar deso, en 1985, D. Ramón Martínez López e vostede mesmo
conseguiron desenterrar e intentaron resucitar, coma a Lázaro, o PG. ¿Por
que o deixaron morrer, supoño que para sempre?
— Porque na política que se fai agora non se dan as condicións
necesarias de idealismo e sentido de responsabilidade propias do PG. O PG
cansou de ofertar ós seus afíns a concordia nacionalista; pero todos se
achegaron a el para chucharlle a súa gloria histórica, dende Franqueira, cos
seus acólitos a prol de Coalición Galega, ata Pablo González Mariñas, co
seu Partido Nacionalista Galego; pero todos, embargados por un cego
pragmatismo para a medra persoal, nunca foron capaces de ter nin un trazo
de solidariedade, ensumidos como estaban no seu soberbio materialismo.
— ¿Hai algún remedio ou imos perecer coma etnia e coma pobo
devorados polo asimilismo do centralismo colonizador?
— Educa-la mocidade na convivencia e na solidariedade con sentido
histórico. ¡Ah, se tivese 20 anos menos...!
— ¡Pois non pide case nada! Porque, nos tempos que corren, o futuro
non é nada doado!
Manuel DOURADO DEIRA
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XVIII Romaxe de Crentes Galegos

Somos (enchoupadas)
pedras vivas (que ruah abala)
Crónica atípica, moi persoal e, polo tanto, e algo trásnica

Por Daniel LÓPEZ MUÑOZ

Era o sábado 9 de setembro. Un ano máis eramos convocados ó gran
encontro, á festa bonita, á Romaxe de crentes. E fomos indo. ¿O tempo? Por
favor, coa nosa tradición...
Os autocares e os coches foron chegando cunha fluidez considerable.
Era imposible perderse con tan boa organización; os carteis no sitio xusto,
Romaxe á esquerda, Romaxe de fronte, case nunca á dereita; os da protección civil organizando espacios e movementos, todo ben ordenado e disposto.
Chegados aló, había unha devota unanimidade en considerar secundario
todo o que non era asunto de arriba, cousa do ceo. A el se dirixían arelantes
as miradas e os acenos dos romeiros desde o mesmo momento en que
descendían dos vehículos, ó tempo que os beizos murmuraban oracións...
disxuntivas maiormente, do tipo: “¿baixarei paraugas ou só o chuvasqueiro?”.
Efectivamente, o temporal do Sur medraba por momentos. E o vento dicía:
pronto hei de chover.
Pepe Chao estaba aló abaixo cantando os nomes dos sitios de onde a
xente viña, e máis ou menos cantos, e o persoal ben disposto e feliz. Mentres,
un era agradablemente acollido por un encanto de xente de Aguiño –“¿e que
che parese unha sardiña, rapás?”–, e ó tempo que ías papando tan rico
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agasallo con pan de boroa, seguías a escoitar aló embaixo a Pepe, aínda con
boa voz, e á xente aplaudindo. Era un momento embarazoso para saudar a
tanto persoal coñecido e, especialmente, coñecida –o pingo da sardiña, “xa
ves como estou, tranquilo eu tamén ¿como andades? ¿E o pequeno?, no
coche de momento, vaia día machiño, está boa, mira naquel balde podes
lava-las mans, ¿probache-lo viño?, non sei onde tira-lo vaso de plástico,
Ves, case nunca pensamos no que manchamos, mira canto vaso polo chan”.
O temporal deu unha tregua. Eran arredor das doce e cuarto cando
comezaba o que o anuncio chamaba celebración litúrxica dramatizada. Unha
mención musical ó mito irimego da meiga e o crego. Unha “chamada á
construcción dunha casa” para o casorio de ambos, remarcado con outras
dúas estrofas con música de mazurca do Incio. A cousa ía indo. A surada era
boa pero, daquela, enxoita.
Metémonos así de cheo na liturxia, coa segunda parte do diálogo, “As
Pedras”, algo enguedellado para os que tiñan libreto e termaban a penas das
follas de costas ó furacán. Inextricable para os que non. Estaba o auditorio
fisicamente dividido en tres: os que chegaban e dubidaban alá enriba
devotamente mergullados nas súas oracións disxuntivas; os que habilmente
se refuxiaron na media distancia ó abrigo dos penedos, os incondicionais ó
pé do palco, que non eran poucos.
Aló á volta de tres cuartos de hora caían as primeiras pingas. Xa
aprenderamos a santiguarnos ó xeito meigo, deixando que a bendición
abranga o noso propio embigo, centro dos nosos centros. Proclamamos que
as pedras eran centro simbólico de culturas e relixións, onde se xunta isto co
totalmente outro. E ata lle chamamos ó pedregal de Irimia, dispensando,
centro onfálico. Pepe xa tiña moita menos voz.
Cando o ceo escoitou estas marabillas todas deu en chorar de emoción.
Xa andabamos introducidos na terceira parte do diálogo litúrxico, na que
chufamos a Deus co nome dos canteiros, Caicoo. Esta e a seguinte eran as
partes máis ricas en citas bíblicas. Pera xa pasara unha hora e os refachos de
chuvia eran cousa seria. O auditorio estaba daquela dividido en 5 partes. As
tres de antes e, ademais, os que acordaron meterse debaixo do palco –arredor
de trinta persoas, todo un perigo– e os que descaradamente optaron pola
retirada.
Os incondicionais, sen embargo seguían a pé de altar, nun número ben
considerable. Estabamos na chuvia, mergullados en líquido amniótico que
invadía aquel contorno onfálico, abalados intermitentemente dor Ruah. A
imaxe era perfecta. Só había que meterse no miolo, o que non era cousa
398/72

XVIII Romaxe de Crentes Galegos

doada, pois o primeiro impulso era arrenegar da meteoroloxía. Esta voluntariosa fidelidade animaba ós de arriba a non simplificar nin resumir.
Recitouse todo. Cantouse todo. Foi a opción que se tomou. ¿Debería
simplificarse pensando nos menos iniciados nestas metáforas? Quizais si,
pero desde logo o que non suprimiría sería as historias de tradición mariñeira
que contou don Paco, o párroco de Aguiño e celebrante, sen dúbida o que
máis agradou ós amniotizados participantes.
Rematada a parte dialogada, á volta de case hora e media, cando o de
Pepe xa non era merecente de chamarse voz, non estaba o humidecido
auditorio na mellor forma, pero houbo daquela varios momentos bonitos,
sinais e rituais que romperon a longa marcha de Frade, Meiga e Guieiro e
reanimaron a festa. Celebrámo-lo bautizo de Raqueliña, a presentación duns
nenos coma irimegos, unha brevísima homilía; a oración eucarística feita
sobre a lectura de Corintios e unha preciosa oración recitada sobre unha
antífona coral colectiva: Santo es ti.
Non está de máis remarca-lo acerto de introducir estas formas simbólicas e oracionais que tocan máis o afectivo e o expresivo có racional. Nas
nosas liturxias segue a haber un exceso de discurso explicativo. A desproporción de tempo empregada no diálogo –polo menos hora e cuarto– e isto
todo que veu despois –arredor de media hora–, fala de seu.
O que mellor lle acae á liturxia para celebracións tan masivas son as
formas de participación popular baseadas en antífonas sinxelas e reiterativas, ladaíñas ben pensadas e sentidiñas, símbolos comprensibles nos que é
posible implicar ó colectivo sen perda de atención. Nesta liña cómpre
salienta-lo precioso berro seco que demos ó final, tan ben pregoado por Suso
Ferro, un berro dos romeiros, símbolo de compromiso e interdependencia
comunitaria que pode pasar xa por dereito propio a integra-lo acervo das
nosas Romaxes.
Milagrosamente, o tempo acougou para o xantar. Foi, en moitos
aspectos, o máis memorable. Perfecto. O lugar, os grupos humanos próximos, o intercambio, os saúdos feitos con agarimo e vagar, a temperatura, os
gaiteiros, os nenos e os vellos, a xente toda marabillosa.
Naquel piñeiral tan abrigadiño pasamos mesa e sobremesa. Pero á penas
Xosé Manuel Carballo empezara a anima-la festa da tarde, os romeiros
todos, e a Romaxe con eles, viuse de novo envolvida en natural simboloxía
de líquidos xenerosos e alentos racheados. E como non estaba o persoal para
máis liturxias enxebre-saturnais, recolleu cadaquén como puido o seu fardel
e buscou mellor abrigo.
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(Excurso: Un dos comentarios teolóxicos máis atinados, arriscados e
con perspectiva de futuro da concorrencia –e a cousa parte de Engracia
Vidl–, é que temos que cuestionar, á vista dos acontecementos
meteorolóxicos, tanta innovación dos teólogos da casa. Efectivamente,
desde que se empezou coa teima esa de non rezar pedindo cousas, e menos
cousas climáticas, desde que tal cuestionamento da elemental, primaria e
instintiva oración de petición prendeu na concorrencia, non para de chover
nas Romaxes.
Pura coincidencia, dirán algúns. Moita casualidade, diriámo-los
revisionistas: ¡Quince anos, quince preciosos anos, de Romaxes luminosas,
brillantes, namoradeiras! Agora o persoal, diante dun temporal do Sur
ameazando a Romaxe, ten pudor teolóxico en implorar unha raiola de sol e
pasamos das duras e clásicas oracións pedichonas a unhas inocuas e moles
oracións disxuntivas. No seu Oracional galego, Mons. Araúxo, pax. 27, ten
unha “Oración para pedi-la chuvia”. ¿E se lle desemos volta e onde pon
chuvia poñemos seca, e facenos un novenario a partir do San Ramón, ou da
Santa Eva, que non deixa de ser unha santa ben suxerente para os tempos
calorosos?).
E volvendo á desbandada final, un daqueles abrigos foi para máis dun
cento de romeiros a mesma igrexa parroquial. Houbo alí un entrañable
momento de oración colectiva, acollidos de novo pola xente de Aguiño. O
coro da parroquia cantou unha versión galega –xa era hora de que se lle
ocorrese alguén– da Salve Mariñeira. O ambiente foi extraordinario e fíxose
verdade aquelo de que a oración é expresión do corpo enteiro.
Desta maneira, máis ou menos, celebrouse en Aguiño a Romaxe real
número 18. Real si, non por monárquica, senón porque o día anterior seica
houbo outra virtual: en La Voz do día oito, venres, anunciábase para esa data
a celebración no mesmo lugar dunha Romaxe organizada tamén por una
Asociación Irimia Non dá o país para dúas Irimias que se maten a organizaren
Romaxes concorrentes aquelándose mutuamente a clientela, polo que é de
supoñer que o fallo foi do xornal, errando no día.
Erros á parte, a redacción da noticia dá que pensar: de non coñece-la
empresa por dentro, un tiraría a impresión de que esa Romaxe e esa Irimia,
pasadas pola pedra e pola prensa, non son as mesmas que se fixeron carne
e penedo ó día seguinte. ¿Outravolta a mensaxe é o medio? ¿Ou hai
pequenos matices redaccionais que sendo aparentemente inocuos desvirtúan
a realidade?
Hainos. Por exemplo, resulta ben distinto dicir que se “celebra unha
Romaxe de crentes galegos”, que é o que habería que dicir, a anunciar que
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se celebra “unha Romaxe dos crentes galegos”, ou, como viña no titular “Os
crentes galegos celebran hoxe...” Ese artigo determinado exerce unha
función segregante, sectarizante, no significado da proposición. Non somos
un selecto grupo perfectamente cerrado, delimitado e identificado (“Con
todos vostedes... ¡os crentes galegos do Pedregal!”). Ó contrario, isto é un
camiño e un horizonte aberto para todos aqueles que, sen carné, van
formulando a súa fe en galego, desde Galicia para o mundo –como di un
programa de televisión, por certo, en castelán.
Nesta sociedade mediada polos medios hai que ter conta das nosas
visualizacións. E se hai perigo de que a imaxe se deforme tanto, máis vale
non darse a coñecer mediatamente. Non foi máis xente á Romaxe polo
anuncio. E se alguén foi a causa del, fartouse de esperar. O que si se
conseguiu co anuncio é presentarnos coma cousa rara, secta residual e
folclórica. E algo rariños si que che somos, pero non tanto.
Daniel LÓPEZ MUÑOZ
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A conspiración
Por Agustín DÍAZ

Nas primeiras páxinas dos xornais sucedéronse nos últimos meses unha serie de nomes propios e siglas, que acabaron
case todos máis ou menos ensarillados, dentro do que Felipe
González definiu coma conspiración: GAL, CESID, Perote,
Manglano, Galindo, Francisco Álvarez, Paesa, Roldán, De la
Rosa, Mario Conde, Barrionuevo... Todos estes nomes son
algúns dos fíos máis coñecidos dun tecido que se pode definir
coma un submundo por debaixo de máis dunha década de
protagonismo político e económico do goberno socialista.
Conspiración ou non, o caso é que nos últimos meses déronse pasos
importantes para coñecer mellor o noso pasado máis recente e tamén se
avanzou, aínda que menos, no camiño para que os responsables legais ou
políticos da maioría destes asuntos empecen a pagar polo que fixeron.
Quedan xa algo lonxe os días nos que Amedo e Domínguez, dun lado, e
Mario Conde e De la Rosa, do outro, eran os únicos malos da película.
Antes de entrar en máis detalles desta maraña convén recoñecer que
algúns membros do Goberno souberon dar pasos importantes, por máis que
non evitasen contradiccións ou marchas atrás. Neste sentido cabe sinala-lo
papel de Belloch, que resalta moito máis se o comparamos cos compor402/76
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tamentos de Barrionuevo ou Corcuera, sen ir máis lonxe. Tamén haberá que
recoñecerlle algún mérito a Felipe González, polo menos o de poñer de
ministro a Belloch e deixarlle que empece a desensarilla-la trama.
Os vasos comunicantes
Feito o recoñecemento anterior (que é difícil de atopar na maioría dos
medios de comunicación), convén resaltar que case todos estes asuntos foron
destapados primeiro por algún periódico (moi a miúdo El Mundo) e nalgúns
casos tardaron moito en atopar resposta nos ámbitos do Goberno ou da
xustiza. Tamén cómpre salienta-los numerosos e ás veces estraños vínculos
existentes entre os máis variados asuntos xa referidos.
Por todo iso pódese entender moi ben a reacción oficial do Goberno
cando fala de conspiración: tal cantidade de interrelacións e coincidencias
dan pé para este tipo de interpretacións. De todas formas, a valoración
política da existencia ou non dunha actuación coordinada de tipo conspirativo
non muda a gravidade de cada feito delictivo en si mesmo, anque poida cambia-la súa transcendencia social.
Se resulta difícil establecer unha organización común para moitos
destes feitos, faise evidente unha estratexia coincidente á hora de explota-los
escándalos. Neste punto semellan evidentes as conexións entre Conde e De
la Rosa co xornal El Mundo, coa preciosa colaboración de xentes do
contorno do CESID, Perote ou outros. Por iso é comprensible a dificultade
de obter unha versión dos feitos digna de creto: as informacións publicadas
esconden case sempre segundas intencións políticas, ideolóxicas ou económicas (ou todo xunto).
O estado da cuestión
A tal punto convén resumi-lo estado da cuestión, tal como se desprende
dos datos coñecidos ata o momento e a miúdo deformados interesadamente
por uns ou outros. Coma asunto de contido xurídico e político máis fondo
está o dos GAL, o conxunto de actuacións ilegais para combate-la ETA coas
súas propias armas e que inclúe varios delictos graves: mortes violentas de
presuntos etarras, atentados, secuestros, torturas, etc. Está por ver cal foi o
grao de participación nalgúns destes feitos do CESID e dos diferentes
axentes de seguridade e ata que punto o Goberno tiña que ver neles ou os
coñecía.
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Está logo a actuación do CESID en relación con variadas operacións de
espionaxe, tanto nas relacionadas con cuestións de seguridade ou terrorismo,
coma con asuntos de tipo económico ou social. Neste contexto sitúase a
guerra de informes máis ou menos secretos a favor ou en contra de xentes
coma Conde ou De la Rosa e a desaparición de documentos importantes do
propio CESID.
Colateralmente, aparecen casos coma os de Roldán, o desvío de fondos
reservados para fins alleos ós previstos, o suborno puro e simple na
execución de contratos de obras ou a propia fuga e retorno do interesado.
Polo medio aparece o misterioso Paesa, mensaxeiro ocasional do Goberno
para operacións pouco claras. Ou tamén os casos de Rodríguez Galindo e os
seus métodos de loita contra ETA (que algúns asimilan ós GAL).
E fronte a todo isto, un Goberno que tivo depositada a súa confianza, en
graos diversos, en todos estes personaxes, a algúns dos cales segue
defendendo aínda agora, coma Rodríguez Galindo, Manglano ou Barrionuevo.
Menos mal que non seguen invocando a presunción de inocencia para
exculpar a Roldán. Tamén deixaron de ser recomendables xentes coma
Sancristóbal ou Francisco Álvarez, no seu día considerados víctimas inocentes do implacable e vingativo Garzón.
Polémico 15 %
Para seguir con asuntos de alta política, segue sendo actualidade a
reforma do sistema de financiamento das autonomías. A fórmula chafarreira
de experimenta-la cesión de tributos ás comunidades, de concedérlle-lo
15% do recadado no seu ámbito en concepto de imposto sobre a renda
recibiu no seu día moitas críticas. Por un lado, dicíase que non se trata dunha
experiencia de corresponsabilidade fiscal e, por outro, que a medida non
resulta, nin moito menos, solidaria.
O primeiro argumento era usado pola meirande parte dos expertos e
tamén era invocado en xeral polos políticos do PP. A Xunta de Galicia usou
tal razoamento para opoñerse á fórmula e tamén sinalou que tal medida non
resultaba solidaria coas comunidades onde os salarios son menores, argumento compartido no seu día por Castela-León (do PP) ou Estremadura (do
PSOE).
O PP goberna agora en comunidades máis favorecidas por este sistema,
coma Valencia ou Madrid. Por iso esqueceu os citados argumentos e mesmo
os ataques de favoritismo do Goberno con Cataluña que esgrimira cando se
inventou a fórmula. E por iso nin Galicia (que antes levara o asunto ó
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Tribunal Constitucional) nin Castela-León votaron agora en contra, xuntando
así a súa abstención coas outras comunidades gobernadas polo PP. Iso si, a
Xunta anunciou un novo recurso en contra e desmente que a abstención se
debese a ningunha consigna dictada polo PP desde Madrid.
Clima preelectoral
Este cambio de actitude do PP tivo que ver coas súas responsabilidades
de goberno en varias comunidades e tamén coas esperanzas de desprazar ó
PSOE do goberno central. Aznar non pide agora cada semana a demisión de
Felipe González, pero a ruptura máis ou menos clara dos socialistas con CiU
faille confiar na promesa de eleccións xerais en marzo e en vencer daquela.
Pero os tempos non son de euforia e por iso non queren alarmar ó electorado, nin sequera ós nacionalistas cataláns, por se non acadan a maioría
absoluta.
Pero no discurso do PP nótase un ton diferente, no que se moderan os
ímpetos demagóxicos, xa que en seis meses se lles podería reclamar calquera
cousa que eles esixan agora do Goberno. Aínda que moitos dirixentes do PP
consideren que o seu goberno na autonomía madrileña é excesivamente
conciliador co herdo socialista, saben tamén que algúns problemas podrecidos
poden seguir cheirando nas súas mans. Por iso, por exemplo, non queren
entrar a fondo nalgúns aspectos dos GAL ou na situación do cuartel da Garda
Civil en Intxaurrondo.
Por outra parte, a demora na solución dalgúns asuntos que consideran
realizables saben que pode deixarlles nas súas mans algúns primeiros éxitos.
Por iso prometen unha revisión da normativa da televisión por cable, ou uns
presupostos máis acordes coas súas ideas, ou mesmo recuperar parte do
atraso acumulado na construcción das autovías galegas.
As autovías
Hai un par de semanas o conselleiro de Política Territorial facía unha
nova visita, en helicóptero, para comproba-la marcha das obras das autovías.
Xosé Cuíña sacou unha conclusión rotunda: se para o verán que vén poden
estar rematadas as obras entre A Coruña e Lugo e mais entre Vigo e Ourense,
o resto vai moi atrasado. Habería que rematar de licitar tódalas contratas no
que resta do ano e facer un esforzo importante para que no 97 poidan entrar
en servicio o conxunto das autovías, menos Pedrafita.
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A impresión que sacou o conselleiro é compartida pola inmensa maioría
dos galegos: xa está ven de acumular atrasos e, sobre todo, de tardar tanto
nos trámites entre a aprobación dos proxectos e o inicio real das obras.
Incluso os responsables dos socialistas galegos compartiron as conclusións
de Xosé Cuíña, pero lamentaron tamén que a Xunta de Galicia acumule
atrasos similares na construcción das súas vías rápidas.
Engadiron tamén os socialistas que Galicia precisa tamén doutras
infraestructuras, como son o abastecemento de augas e mailo saneamento.
Recordaron así mesmo a teima da Consellería de Política Territorial en que
unha empresa privada faga unha autoestrada de peaxe entre Santiago e
Ourense, en vez de reclamar con forza que o MOPTMA constrúa unha
autovía gratuíta entre esas dúas cidades.
Desacordo con Marrocos
Foi tamén asunto de actualidade nos últimos meses o desacordo pesqueiro
da Unión Europea con Marrocos, con máis de mil mariñeiros galegos e un
bo número de armadores coma víctimas directas dunha situación na que moi
pouco poden dicir. Fóra dos andaluces e canarios, tamén afectados polo
problema, en Galicia o asunto presenta tres caras diferentes: os palangreiros,
os de arrastre e os conxeladores.
A situación afecta de forma moi diferente a tres zonas de Galicia, que
deron tamén unha resposta moi diversa, segundo as perspectivas de solución
que tiñan: A Guarda, Ribeira e mailo Morrazo. Os mariñeiros desta última
zona eran os que vían o futuro máis difícil, razón pola cal os chamamentos
da CIG á loita máis radical tiveron bastante eco.
Lamentablemente, o paso das semanas e dos meses foi demostrando que
a propia Unión Europea non era máis eficaz na negociación do que puido ser
no seu día o Goberno español. A visita a Galicia de expertos da Comisión
Europea, do Parlamento e do Comité de Representantes Permanentes deulles
a estas institucións comunitarias unha conciencia máis clara da gravidade da
situación. Pero non aportou máis forza ós seus argumentos nin máis
esperanzas ós afectados.
A capital cultural
A candidatura de Santiago a ser capital europea da cultura no ano 2000
foi outro asunto de frecuente aparición nos medios de comunicación ó longo
do verán. Conseguido o apoio do Goberno español á pretensión compostelá,
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representantes do Ministerio de Cultura, da Xunta de Galicia e do Concello
de Santiago multiplicaron contactos e viaxes por toda Europa para defender
tal candidatura. A euforia inicial foi pronto presentada nun envoltorio
rechamante: a proposta de que tal título fose compartido por varias cidades
europeas.
Segundo parece, foi en Alemaña onde a proposta obtivo mellor eco,
mentres os novos membros nórdicos da Unión Europea tiñan un coñecemento
máis limitado de Santiago e das súas posibilidades. Nos países mediterráneos Compostela é dabondo coñecida, pero tamén contan con candidaturas
alternativas fortes. Nas próximas semanas darase a coñece-la decisión final.
Mentres tanto, a Universidade de Santiago empezou, coa solemne
presencia da monarquía, a celebración do seu V Centenario. Un importante
conxunto de exposicións permanentes sobre a historia de tal institución,
xunto con múltiples congresos, exposicións sectoriais e outros actos culturais
prometen romper coa rutina dunha vida universitaria un tanto durmida nos
seus loureiros. Polo de pronto, o acontecemento serviu para reformar
algunhas instalacións que o precisaban, coma a igrexa universitaria ou o
Pazo de Fonseca.
As novas corporacións
A longa paréntese do verán fai que escribamos estas liñas cando as
novas corporacións locais xa cumpriron os seus primeiros cen días de labor.
Cómpre lembrar primeiro os resultados dunhas eleccións nas cales o Partido
Popular consolidou o seu dominio da escena política galega, mentres os
socialistas perdían a única deputación e concellos tan importantes coma
Vigo, Ourense e Ferrol, e o BNG consolidábase nas cidades e nas deputacións
e acadaba algunhas importantes alcaldías, particularmente as da península
do Morrazo en Pontevedra.
Dado que se trata das quintas eleccións municipais democráticas e que
os seus resultados coincidiron en boa medida coas expectativas previas, a
normalidade foi a tónica dominante na constitución das corporacións e na
elección dos alcaldes. Logo de varias reviravoltas sobre o alcance e
solemnidade do acordo, socialistas e nacionalistas apoiáronse mutuamente
para que o PP non acadase moitas máis alcaldías das 213 conseguidas por
maioría absoluta.
Nos tres primeiros meses de funcionamento non houbo tampouco
moitas sorpresas. As maiorías do PP en Vigo, Ourense e Lugo permitíronlle
formar equipos de goberno cómodos, pero iso non leva automaticamente á
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unha xestión eficaz: iso si, acabáronse as polémicas e liortas que marcaran
o final dos gobernos municipais anteriores e mesmo en Vigo xurdiu unha
fórmula marabillosa (que ninguén coñece aínda) para rematar co encarnizado conflicto polo emprazamento da empacadora de lixo. En Pontevedra e
Ferrol o PP conseguiu as alcaldías pola imposibilidade de pacto entre os
outros grupos e ata agora foi capeando o temporal. En Santiago Xerardo
Estévez tardou un par de meses en se decatar de que precisaba un apoio
estable e está a negociar co BNG.
Case as únicas notas curiosas foron as dos soldos dos rexedores locais.
Os presidentes das deputacións da Coruña e Pontevedra chocaron pronto
coas consignas de austeridade dictadas polo seu grupo. Finalmente, Augusto
Cesar Lendoiro e un dos seus vicepresidentes conservan uns ingresos
elevados, pero renunciaron a seguir de deputados, mentres que Manuel
Abeledo renunciaba en Pontevedra a cobrar máis có seu antecesor. A
alcaldesa de Noia tivo que se contentar con 250.000 pesetas ó mes.
Un novo curso
Rematou o verán cunha nova polémica sobre a loita contra o lume. As
catro semanas de seca e calor que remataron no día en que os duques de
Lugo visitaron a cidade da que ostentan o título nobiliario deron coma
resultado un importante número de incendios forestais nos últimos dez días
de agosto. Nesa decena e nos días previos á Semana Santa concentráronse
este ano os incendios forestais galegos, nos que arderon 40.000 hectáreas.
As cifras serviron para apagar algo a euforia da Xunta e do seu presidente
e permitíronlle á oposición afirmar con sorna que os 5.000 millóns que a
Xunta gasta cada ano en loitar contra o lume son moi eficaces cando chove.
Felizmente, estas cifras son moi inferiores ás de hai cinco anos, sobre todo
as referidas a monte arborado.
Coa fin do verán empezou un novo curso escolar. Este ano as clases
empezaron algo antes nas universidades, aínda que os aprobados en setembro
están estes días escollendo praza (no pouco que lles queda). Curiosamente,
onde hai máis vacantes é en lugares coma Ourense, menos dotados en canto
a titulacións. No ensino medio o inicio do curso supuxo un leve incremento
no número de centros que se integran no sistema da LOXSE.
En primaria complétase este ano a implantación do novo sistema. A
diminución da natalidade facilita a mellora da ratio e o cumprimento da
LOXSE neste extremo. O resto das innovacións estanse implantando con
moita parsimonia. Na provincia de Lugo as medidas de aforro en transporte
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escolar, que supoñen que varios centros compartan autobuses, motivaron
protestas de varios colexios, descontentos cos cambios de horarios.
Coma nota curiosa cabe constatar que este ano o alcalde de Lugo
afrontou un conflicto cos donos das barracas e demais chiringuitos do San
Froilán, desprazados fóra do seu ámbito habitual na zona escolar, para
permitir que as actividades docentes empezasen con normalidade e non ben
entrado o mes de outubro.
Agustín DÍAZ
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Rolda da cultura

Do capital á capital
Por Xesús PORTAS FERRO

O capital cultural
Temos xa a Lei do Patrimonio Histórico e Cultural de Galicia. O
Parlamento galego acaba de a aprobar por unanimidade, o que non deixa de
ser bo sinal. Eis un instrumento que permitirá destinar nos próximos
orzamentos da Xunta ó redor de mil millóns de pesetas para a investigación
e conservación dos bens de interese cultural. Ó mesmo tempo, tenta de frea-la impunidade con que se viña destruíndo ou danando estes bens. Nin así
todo está feito. O todo pende maiormente dunha vontade política eficaz de
a pór en práctica e da colaboración efectiva do pobo, principalmente dos
propietarios e usuarios dos bens culturais.
Acaba tamén de se celebrar en Santiago un congreso internacional sobre
as actuacións no chamado “patrimonio construído”, que non é todo nin
sequera a parte máis importante do patrimonio cultural dun pobo. Adoita
admitirse sen obxeccións que este está constituído non soamente polos
inmobles e obxectos mobles de interese artístico ou histórico, senón tamén
por aqueloutros que son importantes desde o punto de vista paleontolóxico,
arqueolóxico, etnográfico, científico, técnico, documental, e mesmamente
polos xacementos e polos espacios naturais como fragas, parques, xardíns.
Aínda así, ben se ve a tendencia e tentación de reduci-lo patrimonio cultural
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á cultura material legada historicamente, deixando fóra a cultura espiritual
ou dándolle entrada só nos seus aspectos máis superficiais, os etnofolclóricos
por exemplo. Fronte a esta tendencia, sostemos moitos que o nó e alma do
patrimonio cultural dun pobo –ou, se se quere, o seu maior capital cultural–
está na súa mentalidade e nos seus homes, nos que foron e deixaron belos
ronseis gravados no espírito da colectividade e naqueles que aínda son e
andan a grava-los seus a través dun laboreo feito con moita ou pouca
notoriedade.
Sabe o cronista dun deses que foron, don Xesús Ferro Couselo, que nos
seus traballos arqueolóxicos, arquivísticos ou paleográficos buscou a alma
da cultura galega. Máis alá dos productos materiais do pasado, soubo
aproximarnos algo máis importante que a través daqueles quería recuperar:
A vida e a fala dos devanceiros, como el mesmo titulou as súas edicións
de documentos escritos en galego medieval. Nisto foi fiel ó espírito con que
os homes da Xeración Nós, Cuevillas e Risco principalmente, fixeran arqueoloxía e etnografía. Por iso e porque foi home bo onde os haxa,
alégrano-la decisión da Academia Galega de lle dedica-lo Día das Letras
do próximo ano; por iso e non tanto porque un tivese o honor de ser
bautizado na mesma pía bautismal ca el.
Secomasí, hai o perigo evidente de que tódalas forzas se nos gasten en
conserva-lo capital cultural recibido, pouco importa xa se máis ben material
ou tamén espiritual, mentres non progresen asemade a conciencia colectiva
da nosa propia personalidade cultural e mailo propósito efectivo de a
desenvolver desde si mesma de cara a acadar altos degraos de realización
autónoma en tódolos eidos da producción cultural. Poida que sexa unha
teima destas roldas e dalgunhas outras análises da cultura galega; mais non
pode negarse que algo diso nos está a suceder cando case todo o acontecer
cultural máis notorio se reduce a conmemoracións e reedicións do que xa
foi. Que sempre ten o seu porqué, claro está, pero que non se xustifica
abondo se non está tan claro o esencial para que. Cómpre congratularse, un
supoñer, de que se celebrase un importante congreso sobre a figura de Frei
Martín Sarmiento e, cómo non, do proxecto de recompilación e publicación
da súa obra completa, angueira en que han colaborar Consello da Cultura
Galega, Universidade de Santiago e IGAEM (Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais). Aínda que unha cousa non exclúa a outra, moito
mellor sería aplica-los seus criterios e denuncias sobre a práctica educativa
e lingüística de outrora á que afecta nos nosos días a estes mesmos sectores,
e extrapolalos a outros tan influentes hoxe na conformación da cultura
galega como poden se-lo audiovisual, o musical ou o mediático, nos que o
noso capital é menos ca escaso ou nulo.
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Se cadra, é debido a estas graves deficiencias polo que a maioría dos
analistas e creadores culturais do país ollan con pesimismo o futuro da nosa
cultura. Cadrando coa celebración do Día de Galicia, da Patria Galega ou
como se lle queira chamar, O Correo Galego preguntoulles a unha grea
deles cómo vían o lerio, e o que máis e o que menos, por haches ou por bes,
viña dando alí. Así chega a dicir Úrsula Heinze: “Vexo o futuro da cultura
galega moi negro”, ou Manuel María: “Estamos sobrevivindo malamente”
(Cfr. O Correo Galego, 25-07-95, Suplemento Galicia a exame, pp. 13-15).
Mais a realidade, e a conciencia, de termos unha cultura propia e mailo feito
de contarmos cunha chea de homes e mulleres empeñados en traballar a
prol do desenvolvemento delas –desa conciencia e realidade, quero dicir–
poden sostérno-la esperanza de que as referidas deficiencias e outras eivas
non sinaladas se superen, e con elas o fusco porvir que por veces se nos
agoira. Eis, como enriba se dicía, o noso mellor capital cultural: aquelas
conciencia e realidade e estes homes e mulleres.
A cuestión pode estar en se tales homes e mulleres, maiormente os que
posúen altas cotas de poder de decisión e execución, están realmente a
face-lo que nos cómpre ou máis ben pasan o tempo en enredos de mínimo
alcance. Pensan algúns analistas que é isto o que sucede, alomenos no
referente a certos traballadores da cultura supostamente presos na arañeira
do poder. En Galicia Internacional, excelente revista editada por Sotelo
Blanco, acaba de publicarse un artigo de autor colectivo no que se sostén
que boa parte do galeguismo pasou en bloque a configurar unha mesta
arañeira apegada ó poder e que dificulta unha planificación cultural
rigorosa encamiñada a obxectivos de normalización (Colectivo ALFIL:
“Atrapados na arañeira do poder”, Galicia Internacional, nº 4, agosto,
1995, pp. 24-28). Non recean os autores en dar deses intelectuais galeguistas
nomes e sinais, nomes que por certo aparecen repetidos no artigo de réplica
que un deles publicou despois (Cfr. Agustín Sixto Seco: “Sempre houbo
unha voz”, El Correo Gallego, 16-09-95, p. 3).
A situación da lingua
É refrán de vello que cadaquén fala da feira segundo lle foi nela.
Quixesemos que non tivese aplicación ás análises que se fan e xuízos que
se verten sobre a situación presente e o futuro previsible da lingua galega.
Mais, se cadra, tamén aquí se cumpre o dito, escudindo ou temperando a
fría obxectividade.
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Desde a publicación da primeira entrega dos estudios feitos para o
Mapa Sociolingüístico de Galicia, na que se confirma que nas xeracións
máis novas se dá un proceso galopante de diminución da poboación que ten
o galego como lingua primeira e habitual, deseñáronse entre os analistas
dúas posicións ben definidas: a dos que, restándolle importancia ó dato
referido ou –o que é peor– calándoo, afirman a boa saúde da lingua
baseándose noutros datos relevantes como o de que é aínda a lingua
maioritaria dos galegos, e a daqueloutros que, alertados polo primeiro dato
referido, temen que morra coas xeracións máis vellas ou en todo caso
remaneza como lingua viva e funcional nun reducto poboacional constituído
por pequenas e remotas comunidades rurais. Mais cabe tamén a sospeita de
que, en moitos que a adoptan, a primeira posición responde en parte ó
propósito de contaxiaren o seu optimismo ó pobo e contribuíren dese xeito
ó enfortecemento da lingua e a que non decaian os azos dos que traballan
a prol del.
O debate devandito deu abondo que falar este verán, sobre todo desque
Luzes de Galiza e o seu director Manuel Rivas puxeron fronte a fronte esas
dúas visións, a primeira sostida polo flamante e ¡por moitos anos! académico da Galega, Xesús Ferro Ruibal, e a segunda por Antón Santamarina,
profesor de Filoloxía Románica na Universidade de Santiago e director do
Instituto da Lingua. Víctor F. Freixanes foi dos que quixeron, como el di,
entrar na lideira, e ilustrou a súa visión das cousas coa ocorrente parábola
de “Manolo o do acordeón”, o músico que noutrora era tan apreciado no seu
barrio vilego que todos o requirían para por dúas pesetas de nada lles
amenizar vodas, bautizos e demais festas familiares, ata que chegaron
tempos en que a música de acordeón non foi ben vista e, cada vez que
aparecía Manolo pola porta, os veciños despedíano con boas palabras e
xenerosas propinas para que non tocase, coas que sen embargo se puxo en
mellor vida, economicamente falando, da que levou mentres tocou (Cfr. La
Voz de Galicia, 12-08-95, p. 8). Mais un mes e medio antes o propio
Freixanes fixera a súa “Aposta polo optimismo” (Cfr. La Voz, 17-06-95, p.
8), na que, aínda recoñecendo que os grandes parámetros da modernidade
e os valores dominantes na sociedade tenden a converte-lo galego nun
elemento ecolóxico e poida que residual, coida que existen no corpo social
resortes sensibles e susceptibles de seren traballados coas ferramentas
axeitadas para acadar cambiar a mellor a situación actual.
Non é agora o caso de darmos explicación do noso pensamento, de por
parte abondo coñecido polo lector. Cómprenos, si, deixar constancia de que
na Universitat Catalana d’Estiu foi presentado este verán un estudio
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realizado polos institutos de sociolingüística de Cataluña, Gales, Bruxelas
e París sobre a situación de trinta linguas minoritarias dos Estados da Unión
Europea, no cal se remarca a mala situación do galego e do eusquera en
relación co catalán, debida en boa parte a que as clases medias non os
empregan, cousa que impide a súa normalización. É ben enxerga-lo caso
desde estoutra perspectiva, porque os máis optimistas sempre aducen que
a situación do galego é mellor cá do catalán ó ser aquel coñecido e falado
por unha porcentaxe máis alta da poboación. O que non din é en que
estratos sociais se fala, nin cando e en que situacións, nin se neses mesmos
estratos o uso do galego avanza ou retrocede. Tamén non está de máis
referírmonos a un estudio de Florentina Peliquín publicado en Cadernos de
lingua nº 11, no que se constata que entre os docentes están activos tales
prexuízos lingüísticos que os levan a se facer renitentes a impartir en galego
as materias preceptivas. Engadamos finalmente que, segundo datos oficiais,
dos alumnos que se presentaron neste setembro ós exames de selectividade
só un dez por cen elixiu face-lo comentario de texto en galego e que nos
de xuño, se mal non me lembra, non pasou do seis por cen. Estes son datos
e a interpretación fágaa o lector, que se cadra chega á conclusión de que xa
neste país ata o viño do Ribeiro é castelán.
Cando así nos vai a nós e á lingua, doado é comprende-lo noxento ou
ridículo desas campañas contra o galego con que quixeron meter medo o
ABC, o PP, a AGLI e outras siglas representativas do máis escuro e duro
nacional-españolismo. O curioso é que seica tentaban de advertir ó propio
Fraga que non dese máis un paso na política lingüística pretendidamente
tendente á normalización, ou mesmo que recuase dos pasos anteriormente
dados. E o malo é que conseguiron ben máis do que pode parecer; entre
outros efectos, o de que moitas persoas e institucións galeguistas temperasen
a súa crítica e esixencias ó poder e ata saísen en defensa das tímidas
medidas normalizadoras da Xunta. E quen sabe se tamén non serviu de
escusa pouco casual para que o decreto de aplicación da normalización ó
ensino quedase atrás do que a realidade socio e psicolingüística do país está
a pedir se o que realmente se pretende é cambia-la actual situación de
enorme desigualdade existente nas comunidades escolares galegas entre o
coñecemento, uso e valoración de unha e outra das dúas linguas en contacto
nesta terra nosa. Se tales sospeitas –Deus non o queira– se confirmasen, o
ridículo e o noxo reverterían sobre as persoas e institucións que, sen
aforraren certas observacións críticas, publicamente apareceron como
valedoras case incondicionais da actual política lingüística do Goberno
galego. Calando nomes de persoas polo aquel de evitármo-la descortesía,
moito nos doería que tales vergoñas caesen sobre, por pór uns casos, a
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asociación pedagóxica Nova Escola Galega e a Ponencia de Lingüística do
Consello da Cultura.
Verbo do referido decreto, máis ben decretiño, tamén pola nosa parte
non hai receo en recoñecer que supón un avance sobre o de 1988 e que, se
se cumprir –que esa é a cuestión– por haber vontade eficaz de que se
cumpra –que esta é outra–, pode axudar a mellorar un chisco a situación;
pero non moito, porque, como xa alguén dixo hai tempo, a ninguén se lle
ocorre que vai igualar dous montóns engadindo as mesmas cantidades a un
e ó outro. A esixencia de que a partir do segundo ciclo de Educación
Primaria se impartan tantas horas de ensino en galego coma en castelán pode
parece-lo non vai máis do xusto e necesario. Pero temos razóns abondas para
pensar que se perdeu unha boa ocasión de responder máis decididamente ás
necesidades manifestas nos últimos estudios sociolingüísticos, ocasión que
poida que non se volva presentar nos anos vindeiros, sobre todo se o señor
Aznar der en facer efectiva a súa teima prioritaria de reforza-la primacía do
castelán. Digamos tamén, así e todo, que no tocante a Galicia xa sería moito,
en vista da situación actual, que se acadase iso que os do PP catalán deron en
chamar “dobre inmersión lingüística”. No caso ben improbable de que tal
pretensión non sexa un sensentido ou mesmo un imposible metafísico.
De todos xeitos, cómpre non esquecer que a inmersión, dobre ou
simple, tense de producir, para ser realmente eficaz, en todo o corpo social.
Sen iso, a que se dea na escola, será ou ficticia ou contrarrestada. Velaí a
constante preocupación de moitos, maiormente ensinantes, que están a
conseguir bos resultados normalizadores no interior das súas comunidades
educativas. Desde este punto de vista, semella axeitado o propósito barallado
pola Comisión Coordinadora para a Normalización Lingüística da Xunta no
sentido de argallar medidas tendentes a que as familias, as empresas, as
entidades culturais e os medios de comunicación empreguen cada vez máis
o galego. O caso é que non se abran por aí portelas para moitos aproveitados
lograren subvencións que á hora da verdade dedican a outros fins, como se
sospeita que está sucedendo adoito. Mentres tamén nestoutros ámbitos non
se promova eficazmente unha presencia do galego igual ou superior á do
castelán, non nos fará ninguén crer que se está falando e traballando en
serio a prol da normalización lingüística. Pero, cando iso suceda, ou moito
cambia isto ou estará criando malvas todo ser que agora alenta.
Manobras de distracción
Á verdade, por veces semella que en todos eses arranques e
movementos da partida normalizadora non haxa máis ca enredos e manobras
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de distracción para que os profundos cambios lingüísticos en curso sigan o
seu rumbo movidos só polas forzas de dominación cultural que os gobernan.
Farían así que tempo e forzas merecentes de mellor emprego os gastemos
en miudezas coma a dun L de máis ou de menos no nome dunha cidade que
nin sequera respecta o dereito dos seus cidadáns a seren atendidos en
galego nas súas relacións coa Administración. Foi liorta que gastou tinta e
mais leria neste verán galego, escusable se ocupase espacios que doutro
xeito encherían preocupacións aínda máis vas, pero que deu pé a que
falasen de limpeza toponímica e de parvadas semellantes, ínclitos comentaristas da especie daqueloutro de Madrid que preguntaba por que se
traballa nas minas con métodos tan atrasados coma o do grisú, habéndoos
como os hai máis modernos e inocuos.
Outra que tal, foi a lideira do Premio Blanco Amor de novela, non
convocado este ano por manobra renarteira dos munícipes desa mesma
cidade, o nome da cal eludimos agora e cantas veces mereza esquecemento.
Tamén neste caso se botou encima o mundo da intelectualidade galeguista.
Non sen razón, cremos; pero sen se decataren do sabio dito de que non hai
maior desprezo có de non dar aprecio ou de que, como di o outro, as cousas
hai que tomalas coma de quen veñen. Máis unha vez ofrecéuselle ocasión
ó aludido comentarista para aconsellar ó alcalde do conto que deixe de
facer rabiar ó galeguismo pensante e escribente e siga o exemplo de Fraga,
quen, segundo o ínclito devandito, tivo a picardía de os enganar e congraciar
engulindo a simboloxía que ata a súa vinda de Madrid fora propiedade
exclusiva do nacionalismo. E, se nisto atinase –que algunhas veces lógrao–,
¿como lles quedaría o corpo a algúns?
Pero será mellor esquecer estas guerras de letras, coma aqueloutra do
Ñ que nos chegou de Barcelona queixándose de limpezas lingüísticas.
Seguiu, por certo, o exemplo da insensata defensa nacional-españolista que
desde hai anos se vén facendo desta grafía, na que participaron moitos
galegos que non queren saber que na súa orixe o Ñ é abreviatura do dígrafo
NN latino do que procede en castelán o son nasal velar que por iso se
escribe ñ. É razón que non vale para o galego, pois nesta lingua o son velar
nasal procede doutros grupos consonánticos do latín, nunca de NN. Mais,
fieis ó dito, mellor será deixármonos de guerras de letras, polo menos
mentres teñamos problemas ben máis graves ós que no dedicar.
O do audiovisual
Un deles é, conforme se vén insistindo aquí e noutras partes, o do
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audiovisual. O obxectivo a medio prazo está, por desventura non para todos,
ben claro. Trátase, en recente formulación de Álvarez Pousa, de crear en
Galicia “un espacio audiovisual diferenciado, propio e autónomo (estructura, investigación, medios...), aberto a outros espacios comunicacionais, e
identificado no ámbito do seu propio sistema político, cultural e lingüístico” (La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, 21-09-95, p. 6).
De cando en vez xorden faíscas que nos permiten soñar con que tal
obxectivo se acadará. Por exemplo, cadrando coa celebración das Xornadas
de Cine no Carballiño, unha chea de institucións públicas e privadas
tomaron acordos importantes coma o de reclamar unha lei do cine ou o de
prepara-la celebración do centenario do cinema en Galicia co sentido de
reivindicación dun sector audiovisual galego de cualidade. De organiza-los
actos conmemorativos da chegada do cine a Galicia en setembro de 1896
encargarase a Deputación de Ourense, que aproveitará a ocasión para
render homenaxe a Cinco ourensáns, grandes do cine, é dicir, a Cesáreo
González, Isaac Fraga, Antonio Román, Xosé Suárez e Carlos Velo.
Na reunión do Carballiño estaban presentes varias institucións
dependentes da Xunta. Por fin parece que vai entrando na cabeza dos nosos
gobernantes a idea da importancia deste sector, aínda que, tamén ó parecer,
máis se interesen por el na Consellería de Industria ca na de Cultura. Seica
importa ante todo a súa vertente económica porque, como sector industrial,
xera moito emprego directo e vén facturando preto de vinte mil millóns de
pesetas ó ano. Alegra que aínda que sexa pola boca pique o peixe se iso ha
permitir que se establezan as estructuras do espacio audiovisual galego
referido. No mesmo senso cómpre sauda-la creación do Consello Asesor de
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia, adscrito á Consellería de
Presidencia, ou o anuncio de que se está a elabora-lo Libro Branco sobre
o Audiovisual.
Hai aínda outros elementos que nos fan percibir que o sector se vai
artellando, como poden ser: a recente aparición de dúas revistas de cine,
Vértigo e Cielo Negro, castelás de nome pero bilingües de feito; a
fundación de AGAPI, asociación de empresas de producción audiovisual;
a medalla de ouro concedida en Houston ó filme de Héctor Carré, Dáme
lume; a selección do de Raúl Veiga, A metade da vida, para o festival
cinematográfico de Soch (Rusia), ou a gravación dun disco con bandas
sonoras de películas pola máis ca decente orquestra que se deu en chamar
Sinfónica de Galicia, para outros simplemente Sinfónica de A Coruña.
O certo é, sen embargo, que o fundamental está por facer. O noso pobo
frecuenta pouco as salas de cine e por riba, por mor da escasa oferta e da
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mala distribución da existente, a penas consume cine galego ou en galego.
A xente tende a consumi-los productos audiovisuais nas súas casas a través
do vídeo e da televisión, polo que é urxente arrequecer nestes medios a
oferta de producción audiovisual galega de cualidade. Pero, un supoñer,
non se ven trazas de que pense crearse unha segunda canle de televisión
autonómica, e as locais non queren ou non poden aportar gran cousa a tal
empeño.
Unha boa educación crítica dos escolares no uso dos medios de
comunicación, especialmente dos audiovisuais, contribuiría entre outras
cousas a crea-lo público necesario para a existencia dun espacio audiovisual
galego. Mais non se dá nin leva rumbo de que se dea tal condición, da que
por certo se falou abondo este verán no IV Congreso Internacional de
Pedagoxía da Imaxe, en A Coruña. Non sei se non se dá porque á hora da
verdade non interesa formar persoas críticas, ou porque os propios educadores non témo-la formación requirida para a conducirmos, ou por ambas
e outras causas á xunta. En xeral, os recursos audiovisuais na escola a penas
se utilizan se non é ou como complemento doutros medios empregados para
a aprendizaxe de contidos que non teñen relación directa co mundo da
imaxe, ou como un pasatempos e descanso no medio doutras actividades
consideradas serias, mais sen un achegamento crítico ó mundo da imaxe
que capacite o educando para o aproveitar axeitadamente así como para
previ-los perigos que nel puider haber. Mais ¿e el non será moito pedir iso
de pretender unha educación concienciadora e crítica nun sistema de cousas
conformado ideoloxicamente polas pseudoevidencias características do
nacional-españolismo e do universalismo neoliberal capitalista, ó servicio
dos cales traballan os grandes medios de comunicación e a industria do
audiovisual? Polo que nin sequera hai lecer abondo para a fiúza de que o
desenvolvemento das nacentes estructuras industriais e comerciais do
audiovisual en Galicia ha desembocar na conformación dun espacio
audiovisual xenuinamente galego e humanizador. Todo depende de quen
sexan os seus amos.
O da educación da xente nova
Eis outro problema que non se enxerga coa debida atención nas
análises culturais correntes, poida que por tratarse dun asunto que máis ten
que ver coa estructura do que coa conxuntura e o acontecer, ós que adoitan
limitarse tratamentos periódicos coma os desta rolda. Coma no referente á
cuestión da lingua, a educación de valores e actitudes fundamentais ante a
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vida non se pode remitir soa nin principalmente á institución escolar. A
razón está en que é noutros ámbitos sociais onde principalmente se forman
tales actitudes e valores.
Desde hai tempo detéctase unha preocupación bastante xeneralizada
polos contravalores cos que ó parecer se senten identificadas amplas capas
das xeracións máis novas non soamente entre nós, senón tamén alende.
Moito se leva falado e escrito dunha Xeración X de xoves, seica caracterizada polo narcisismo, o hedonismo e un exacerbado culto ó ego. Hai
grande alarma perante a afección ó consumo de alcohol de moitos mozos,
mesmo rapazotes, capaces ás veces de sonadas protestas cando lles é
impedida ou minimamente estorbada. Óllase con temor o cultivo entre os
novos de actitudes francamente xenófobas e intolerantes. De preocupacións
coma esta xurdiu a idea de que o ano 1995 fose declarado Ano Internacional da Tolerancia ou a da campaña “Somos iguais, somos diferentes”
promovida polo Consello de Europa e á que en Galicia se sumaron a Xunta
e varias organizacións non gobernamentais e xuvenís. Así, por exemplo,
acaba de se constituír en Santiago o Comité Xuvenil pola Tolerancia e
estanse a celebrar en Ourense unhas Xornadas contra o Racismo e a
Xenofobia organizadas pola Casa da Xuventude e a Cruz Vermella. O caso
é que por medio destas e doutras accións socio-culturais se acerte a previr
esas desviacións tanto ou máis do que a curalas.
Que o empeño non é nada doado confírmanolo un estudio da
Universidade Complutense titulado Igualdad de oportunidades respetando
la diferencia, dado a coñecer este verán. Nel ofréceseno-lo dato arrepiante
de que na poboación infantil española a xenofobia e o racismo creceron
moitísimo nestes últimos anos (dun 11 por cen en 1986 ó 30 por cen na
actualidade); pero iso mesmo dá que pensar que se trata dun mal
transmitido e polo mesmo padecido pola xeración dos seus educadores, é
dicir, pola familia, a escola, os medios e, en xeral, o contexto social. En
canto á escola, un dos comentadores do estudio observaba que á educación
da infancia nos valores contrapostos se opoñen múltiples atrancos, entre
eles a lectura que se lles dá da historia, a linguaxe e moitos contidos das
ciencias sociais e a inculcación de sentimentos chauvinistas, etnocéntricos
e sobexamente ensalzadores das culturas nacionais. Desde a constatación
destas consecuencias ten ben razón o presidente Fraga ó falar da insensatez
dos nacionalismos. Se se refire ó nacionalismo español, claro; pois, que se
saiba, o nacionalismo galego non deu aínda de si efectos tan ruíns. Ó que
os der, moitos borrarémonos como xa hai tempo nos borramos daqueloutro
que tan efectivamente se nos inculcara e que agora retorna forte e vizoso.
419/93

Xesús Portas Ferro

Recanto da ‘supercultura’
Malamente nos escusaría o lector se puxesemos fin a esta rolda sen
pasarmos sequera breve revista a varios acontecementos agrupables so esta
etiqueta de supercultura que se vén usando aquí cun dobre significado: o
de alta cultura e o de cultura superficial ou sobreposta e moi aparente. Así
que, querendo ou sen querer, falaremos de congresos, exposicións, edicións,
mostras, premios artísticos e angueiras semellantes. Fóra dalgunhas referencias que viñemos debullando enriba, este pode ser un resumo da
actividade supercultural do último verán galego.
No eido musical, celebrouse nova edición de Música en Compostela,
volveu moi satisfeita de Lorient a representación galega, o alcalde de A
Coruña recibiu dun fillo de Andrés Gaos dous violíns e un feixe de
partituras orixinais do célebre compositor, volveu haber despois dunha
pausa de anos Festival do Mundo Celta en Ortigueira, e cantantes foráneos
coma Juan Perro, Kiko Veneno e sobre todo Rosario, a filla da Faraona en
paz descanse, atraeron ós seus concertos en Galicia máis público ca, un
supoñer, Milladoiro.
No referente ás artes plásticas, cómpre deixar constancia de que o
Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside celebraba a principios de xuño o seu vixésimoquinto aniversario. En canto ó CGAC (Centro
Galego de Arte Contemporánea), acusado por algún político nacionalista de
estar contribuíndo á colonización cultural de Galicia e á súa propia
negación, definiuse como internacional e antienxebrista por boca do seu
director xeral, Antón Pulido. En xullo tivo lugar tamén a constitución do seu
padroado con Xián Trincado (ou Julián, se se quere menos enxebre) como
presidente. Nas súas salas ofreceuse este verán unha exposición montada
arredor de Pirosmani, pintor xeorxiano falecido en 1918, con obras del e
outras de máis de vinte contemporáneos. Estes días acaba de inaugurarse
unha mostra dos fondos propios do centro e estase a preparar unha
exposición retrospectiva de Laxeiro entre moitas outras actividades que se
desenvolverán na nova temporada, é dicir, entre outubro de 1995 e xullo de
1996.
En canto á escena, tomemos nota da celebración da XI Mostra de
Teatro de Ribadavia, dedicada á exhibición de textos contemporáneos por
parte de compañías de fóra na súa maioría. Seica acadou altas cotas en
cualidade e en afluencia e aceptación do público. Oíronse queixas pola
pouca colaboración da Administración, que seica nin fixo acto de presencia
nos actos. Esta, de por parte, fixera públicas a primeiros de xullo as
subvencións concedidas polo IGAEM (Instituto Galego das Artes Escénicas
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e Musicais) a 25 das 33 compañías dramáticas galegas, entre as que se
repartiu 96 millóns de pesetas.
Entre os acontecementos literarios cumpriría salienta-la recente celebración do III Congreso de Escritores Galegos organizado pola AELGA
(Asociación de Escritores en Lingua Galega). Na sesión de apertura fíxose
presente o conselleiro Vázquez Portomeñe, quen aproveitou a súa alocución ós congresistas para anunciar un proxecto que anda a prepara-lo seu
departamento coa finalidade de difundi-la literatura galega tanto dentro do
país coma no exterior. Non por iso evitou que no decurso da convención se
vertesen agres críticas contra a política lingüística e cultural do Goberno
galego. A lección inaugural, ante a ausencia forzosa do relator previsto, foi
pronunciada polo poeta Manuel María, quen reincidiu nas principais ideas
que desenvolvera no acto de homenaxe que poucos días antes se lle rendera
en A Coruña. Coma entón, aduciu unha longa cita do bispo Araújo para
recalca-la necesidade da asunción activa de sermos pobo galego por parte
dos habitantes deste país. Eis un dos grandes obxectivos da acción cultural
galega. Trátase, segundo Fernández del Riego en recente artigo, de espertar
esa idea de Galicia que en realidade hai en todos nós para convertela nunha
idea-forza, pois é idea que foi soterrada por unha falsa educación e mais
por unha chea de mentiras aprendidas nos boletíns madrileños e galegos e
nas palabras de escritores e políticos (Cfr. F. Fernández del Riego: “Galicia
como idea e como realidade”, La Voz de Galicia, 22-09-95, p. 10).
Antes de deixármo-lo mundo literario, engadiremos que nese congreso
se presentou unha nova revista, Contemporánea. Diremos tamén que
Carlos Casares mereceu o Premio Celanova, Casa dos Poetas deste ano,
Loureiro González o García Barros de novela e Méndez Ferrín, co seu
poemario Estirpe, o Losada Diéguez á creación literaria. O de ensaio
recaeu na obra de F. Calo Lourido, A plástica da cultura castrexa galegoportuguesa. No acto de entrega dos Losada Diéguez, o literato agasallado
fixo unha oportuna loanza dos homes de Nós –da aparición da revista
cúmprense agora xustos 75 anos– cualificándoos como grupo xeneroso,
activo e soñador, práctico e reflexivo, proselitista e especulativo, digno de
ser seguido e venerado aínda nestes días.
Se houbese que relaciona-las publicacións de grande interese literario
ou científico, pouco podería dicirse de cada unha a causa do seu número.
Así e todo, non renunciamos a tan sequera nomea-las que máis chamaron
a atención do cronista. Unha é a do terceiro Anuario literario galego.
Outras poderían se-las edicións do Consello da Cultura Galega. Refírome
concretamente á edición en dous tomos dos diplomas constitutivos do
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tombo de Celanova, obra que ha permitir avances nos estudios históricos
e lingüísticos sobre os séculos X-XII; pero penso tamén nas dúas gravacións
pertencentes ó Arquivo Sonoro de Galicia, a da Homenaxe de Galicia a
Otero Pedrayo en 1968 e a da Ofrenda a Rosalía no Centro Galego de
Buenos Aires en 1959. Arredor do Centenario de Rosalía.1985 é o título
dunha interesante publicación do Patronato Rosalía de Castro. Nela reúnense
unha manchea de artigos, conferencias e estudios relacionados coa celebración do referido centenario. O editor literario da obra, autor tamén dalgúns
dos estudios compilados, é X. Amancio Liñares Giraut, conselleiro desta
nosa revista.
¿E que diremos finalmente dos congresos, que seica atraen un turismo
culturalmente selecto e economicamente podente? Máis un fenómeno que
interesa sobre todo a comerciantes e industriais. Hóuboos para tódolos
gustos; mesmo de física, con grande arroubo dos cientifistas que de cote
andan laiándose do pouco caso que ós seus saberes e milagres se lles fai
nas diagnoses e programacións da acción cultural. Para que choromiquen
algo menos, quede tamén constancia, nesta rápida revista do acontecer
supercultural, de que a finais de xullo o Consello Social da Universidade
aprobou a creación do Instituto Galego de Física e Altas Enerxías. Mais,
volvendo ó asunto dos congresos, non che digo nada dos que aí nos veñen,
case todos da man do V Centenario da Universidade.
A capital cultural e o V Centenario
Con só estes dous temas podería encherse toda unha longa crónica
cultural, esta mesma rolda un supoñer. O lector que aquí chegou no seu
proceso de comunicación co cronista, comprenderá facilmente por que este
os foi deixando para o derradeiro apartado, e coa mesma facilidade
escusarao da brevidade do seu tratamento. Se hai fenómenos superculturais
no dobre sentido enriba exposto, velaí dous casos senlleiros. Se os hai
escasamente útiles no tocante a responder ás grandes eivas e necesidades
da cultura galega, oxalá erremos ó pensa-lo mesmo. Onde os haxa caros,
velaí máis dous; e aínda menos mal que os seus orzamentos se nutren en
gran parte de diñeiro que vén/virá de fóra, todo un consolo para un país que
coida que o que non chora non mama e que iso de traballar e produci-lo que
ha gastar, iso é o de menos.
Seica Galicia brilla –Gallaecia fulget– non só agora cos refulxentes
actos do V Centenario solemnemente inaugurados o 21 de setembro, senón
tamén desde principios do século XVI, cando tal lema e cláusula quedou
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gravado en pedra eterna compostelá. Xusto no tempo –¿viuse mentira máis
grande?– en que Galicia deixou de ter voz propia no concerto dos pobos
hispánicos. E todo porque un señor e arcebispo dono da diócese de Santiago
por obra e gracia do nepotismo de seu pai, arcebispo antes ca el, apoiou e
dotou o estudio xeral –pouco máis ca unha modesta academia de estudios
secundarios– que co tempo e a forza da evolución social se convertería na
Universidade de Santiago, institución que contribuirá á desgaleguización
de Galicia ben máis do que á súa promoción e identidade.
Seica merece Santiago se-la capital cultural de Europa do ano 2000.
Non seremos nós os primeiros en negalo, aínda recoñecendo que tamén
outras cidades teñen méritos iguais ou semellantes. Mais seguimos un
chisquiño as celebracións lisboetas e quedóuno-la desaborida impresión de
que delas a cultura portuguesa tirou escaso proveito, polo que temos medo
de que a galega, se Santiago levar igual galardón, tirará moito menos. O
tempo dirá se, cando a ocasión se der, papáns como somos non traeremos de
fóra os máis e mellores dos grupos artísticos encargados de dar brillo e
fulgor á Compostela capital cultural europea. E se tamén nisto erramos, pois
qué ben ¿non? Será sinal de que por fin aprendemos a aproveita-las axudas
de fóra para consolidarmos internamente o noso ser cultural e para, en
segundo lugar, o proxectarmos cara ó exterior. Mais iso supón moito traballo
serio, lento, de base, e menos, moito menos arroallo.
Xesús PORTAS FERRO
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Rolda de Igrexa

Fagámo-lo outono
Por Manuel REGAL

A xente do campo tiña, e ten, moi ben medidos os tempos e traballos.
Para cada mes había a súa encomenda; para cada día había o seu labor, para
cada hora do día había o seu quefacer específico. Horas e días ían dese xeito
tecendo con cores e variedades diferentes o ritmo relativamente monótono
dunha vida tranquila e harmoniosa.
A harmonía e a placidez non son precisamente características dos nosos
tempos. Andamos rotos, moi rotos, por fóra, porque quizabes andamos
tamén rotos por dentro; e devecemos moitas veces por ese algo que sexa
capaz de nos unificar nos sentimentos máis profundos e ata nos andares máis
da superficie.
Cando a xente do campo, fiel ó ritmo que a equilibra internamente, fai
o outono aínda no setembro, tamén moitos de nós, envoltos en señardades
imprecisas, facémo-lo noso pequeno outono; dista de calquera vontade
avarenta este labor de outonar; arrecende a terra aberta e a augas primeiriñas
despois do afogante verán; supón algo de traballo suorento e moito de gracia
e de regalo. E a agardar esperanzados, que mal será que traballo e gracia a
un tempo non fagan florece-las terras ermas e os corpos dobregados.
Esta Rolda de Igrexa presenta algúns que estiveron a face-lo seu
outono, anque non sempre con idéntico xeito nin con semellante resultado.
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Cousas de curas pobres
Ben sabemos que a maioría dos cregos tiveron fama de seren xente
apegada ós cartos. Pero sempre houbo –e seguen habendo– moitos cregos
que se apegaron á pobreza e ós pobres coma sinal de identificación
elemental co Evanxeo de Xesús que predicaban.
De entre estes hai algúns que se xuntan nunha asociación que se chama
Sacerdotes do Prado. Iso do Prado vén ó conto de que o fundador deles, un
crego francés chamado Antón Chevrier (1826-1879), mercou no ano 1860
unha desvencellada sala de baile para recoller nela a nenos e mozos
abandonados e pobres, e creou unha fraternidade de irmáns para facer deles
“apóstolos pobres para os pobres”. O lugar onde estaba aquela sa de baile
chamábase Prado, e de aí vén a cousa.
Hainos por moitos países do mundo; tamén en Galicia hai un fatiño
deles. Xuntáronse este verán tódolos cregos do Prado de España. Fixérono
en Soria, do 3 ó 8 de xullo; e fixérono para afondar nesta cuestión:
“Percorre-lo camiño do Servo de Deus, para traballar máis eficazmente
hoxe, como ministros do Evanxeo no medio dos pobres”. Tentaron descubri-la novidade salvadora que trae o Servo e contemplar como se está a realizar
hoxe na vida dos pobres, sumidos nos grandes cambios que se están a dar no
mundo. Na asemblea foron xurdindo preguntas coma: ¿de que maneira
servir ós logros da democracia e a secularización da sociedade desde os
intereses dos pobres?, ¿como discernir e encamiña-las demandas relixiosas
dos pobres para que poidan entrar nun proceso de fe madura?
Moito nos gustaría que medrasen en Galicia este tipo de curas pobres,
vivindo cos pobres para mellor servir e ser servidos polos pobres, en
comunidade de irmáns; fosen do Prado, ou fosen do que fosen, pero que os
houbese. E que nos contaxiasen a todos desa ansia tan cristiá de preguntarnos polos nosos pobres concretos e polos que se espallan a mancheas polo
mundo adiante; e que nos axudasen a todos nunha enorme tarefa de
solidariedade. Todos nos fariamos, coma o Servo de Deus no que meditaron
os do Prado en Soria, máis fecundos para Galicia na nosa debilidade, na
ofrenda das nosas vidas e na nosa tenacidade.

Cristiáns no mundo obreiro
A HOAC (Irmandade Obreira de Acción Católica) é un movemento de
Igrexa que ten coma finalidade a evanxelización do mundo obreiro. Foi
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fundada no ano 1946 polo militante obreiro cristián Guillermo Rovirosa.
Nun número espléndido de máis de mil militantes, a HOAC celebrou, este
ano que cumpría o medio século de vida, a súa IX Asemblea Xeral, baixo o
lema de “Xesús Cristo, proposta de liberación para o mundo obreiro”. Foi en
Madrid entre os días 12 e 15 de agosto.
A boa organización que caracteriza a estes militantes cristiáns leigos
facilitou o traballo da asemblea. Pero non é de estrañar que o alto número
de participantes e a vontade democrática que caracterizou sempre á HOAC
(polo que tivo problemas no pasado coa xerarquía católica) fixese que o
traballo asembleario camiñase máis lento e se perdese riqueza e eficacia nos
debates. Con todo, houbo ocasión de adhesións e discrepancias respecto dos
proxectos presentados, escrupulosamente votados, coas súas emendas, por
tódolos militantes. Así, deixáronse oír fortes chamadas a unha meirande
radicalidade evanxélica e a un meirande compromiso cos pobres, así coma
voces de discrepancia sobre da adhesión incondicional ó novo Plano Xeral
da Acción Católica, na elaboración do cal a HOAC participou moi activamente.
Dos seis puntos recollidos nas conclusións finais recollémo-lo punto 3,
pola súa significación á hora de falar do espírito que anima a este movemento
eclesial: “Por iso cómprelle á Igrexa ser pobre e estar a carón dos pobres,
para traballar con eles pola súa liberación, recoñecéndoos coma sacramento
de Cristo e destinatarios privilexiados da salvación. O que supón: Cura-las
feridas causadas pola pobreza nas familias obreiras, sobre todo nos que están
sen traballo digno. Optar claramente pola primacía do traballo sobre o
capital, denunciando o materialismo capitalista. Desenvolver un labor de
educación e formación cristiá do mundo do traballo; particularmente facer
realidade o documento, aprobado pola Conferencia Episcopal Española, ‘A
Pastoral Obreira de toda a Igrexa.”
De Vilán a Poio
O dito ata agora refírese a cousas e xentes de fóra da nosa terra, da nosa
Igrexa galega. Sen ignora-las xornadas sobre a pastoral rural que polos finais
de agosto organizou este ano o grupo de Santa Margarida de A Coruña (a
revista irmá Lumieira dará ampla presentación das mesmas no seu próximo
número), queremos destacar aquí especialmente dous pequenos
acontecementos que están traendo algo de esperanza á Igrexa galega. Unha
boa outonía para o corpo e para o espírito.
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O primeiro pasou en Vilán, preto de Fornelos de Montes. Alí se
xuntaron, entre os días 11 e 16 de agosto, preto de trinta persoas no terceiro
encontro de reflexión e de oración convocado por Irimia. O tema de
reflexión, meditación, oración e celebración foi este ano o de “Acoller ó
Espírito entre nós”.
Estes encontros estaos animando sabia e devotamente o crego amigo
Xosé Antón Miguélez. Estamos convencidos de que teñen un significado
moi especial, tendo en conta maiormente que son encontros de busca cristiá
nos que participan principalmente xente casada, cos seus nenos incluso,
xente máis ben nova, xente que desde a súa realidade natural e normal da
vida de cada día pretende chegar a ter unha vivencia relixiosa sinxela pero
ben fundamentada.
Non son moitas as ofertas que se nos fan a xente nestas condicións de
vida; ou hai exercicios e encontros para curas, monxas, relixiosos... ou
algunha cousiña lixeira para algunha xente achegada pola dereita ou pola
esquerda. Non demasiadas veces se cre na posibilidade que os segrares teñen
de tomar moi en serio as cousas todas do Evanxeo e da vida cristiá, de aí que
se confíe tan pouco no bo resultado dos esforzos, de aí tamén que estes
esforzos se vaian rebaixando ata os lindeiros do simplemente anecdótico e
ocasional. Por iso ¡benvidas estas xornadas de espiritualidade cristiá para
xente de a pé que simplemente se sente prendida por Xesús!
A espiritualidade na vida dos cregos
E de Vilán a Poio, como diciamos algo máis arriba; si, señor, porque
anque agora andemos a voltas cos cregos, outra vez, facémolo para lembra-las xornadas que en Poio celebraron oitenta deles durante os días 11 a 14
de setembro para afondar na súa espiritualidade. É o terceiro ano que as
delegacións do clero de Galicia organizan todo isto coa colaboración do
Instituto Teolóxico Compostelán. ¡Noraboa!, que de cregos espiritualmente
ben mantidos algo deitarán tamén os seus rabaños.
Oitenta cregos, máis ou menos, como diciamos; oitenta das cinco
dióceses galegas: moi poucos de Santiago e moitos de Lugo e de Ourense,
que parecen apostar máis por estes encontros que teñen a gracia especial de
seren unha das poucas actividades que se fomentan no ámbito de toda a
Igrexa de Galicia. Pero que, polo ben que van resultando, pódense converter
nunha motivación máis para ir rompendo co illamento que nos caracteriza en
tantas cousas, e pódenos ir empuxando a admitir e aproveitar máis a nosa
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condición particular globalmente considerada. Ben ós bispos que polo
menos se dignan pasar por alí nalgunha ocasión.
Hai que subliñar satisfactoriamente que nestas xornadas existe un
querer estar ben reconciliados coa nosa fala, coa nosa terra. Preténdese que
os relatores sexan preferiblemente galegos na medida do posible; este ano
interviron o bispo Araújo e o crego teólogo Xosé Antón Miguélez. E o
caderno para a oración que expresamente prepararon está todo el en galego
para o servicio dunhas celebracións sempre tamén en galego.
Nunha palabra, todo un sinal de boa esperanza. ¡Algo farán oitenta
cregos galegos que se poñen á escoita da palabra de Deus, dos sinais dos
tempos, da sabedoría vella da Igrexa, da sabedoría nova do Espírito! Algo
farán e en algo deixarán as pegadas do Espírito que os empuxou co seu vento
maino e impoñente a un tempo.
Vilar de Ortelle e os estraloxos
Vilar de Ortelle é unha parroquia das terras de Lemos, no concello de
Pantón, que se espella no encoro dos Peares, coas pedras eremíticas de
Chouzán da outra banda do río. A súa historia escribiuna un crego de nota,
que aló polo ano 1929 publicou os anais da freguesía e da bisbarra. Ramón
Castro López, que é o personaxe, fíxoo con ilusión e con método, seguindo
as pegadas do Seminario de Estudos Galegos.
Medio século despois, co éxodo dos emigrantes, a comunidade quedou
un tanto minguada: son pouco máis de cen almas e corpos. Pero Pepe Val,
o crego que a rexe, e os mozos e mozas que con el traballan, loitan por
mantela viva e activa, relixiosa e culturalmente. Con tal fin puxeron en
marcha a asociación Os Estraloxos. O termo non é amigo dos diccionarios,
anque ben se entende o que evoca.
De cando en cando sacan unha revista, sinxela, toda en galego, na que
amosan as súas inquedanzas e informan da vida parroquial. Tódolos anos,
mediado o mes de xullo, algo antes do Santiago, que é o patrón do lugar,
celebran unha festa, con misa solemne, teatro, música, danza e un xantar no
vello castro. Todo organizado pola xuventude. Uns días despois marchan de
excursión durante varias xornadas.
Este verán os festexos tiveron unha relevancia especial. Centrou os
actos a ordenación dun crego, dun estraloxo, de Xosé Ramón Pérez, natural
do sitio. Algo insólito resulta que isto suceda no marco dunha parroquia
rural, coa presencia de tódolos fregueses e sen prescindir das actuacións
428/102

Fagámo-lo outono

tradicionais. O pobo sentiuse gozoso participando na cerimonia e logo no
banquete, onde tamén o misacantano sentou cos seus convidados. Un lixeiro
desfase se notou na liturxia: a eucaristía en galego e o rito consecratorio en
castelán. Din que non se publicou aínda o Ritual. ¿De quen é a culpa? Dos
fieis, desde logo que non.
Do que si se culpa o cronista é do erro que se lle escapou no número
anterior da revista, ó falar das ordenacións mindonienses do 1 de maio
pasado. No comentario correspondente afirmouse –eso si, previa consulta
cun crego lugués, e da capital– que en Lugo só accedera ó sacerdocio un
único aspirante. E non foi así. Á altura da data devandita, na diócese de Lugo
xa recibiran o presbiterado catro seminaristas, ós que se ha de engadir agora
o nome de Xosé Ramón. De calquera maneira, ledicia porque aumentan as
vocacións e noraboa a todos cantos estrean o seu sacerdocio en Galicia, co
desexo de que se afiancen no compromiso de se integrar a fondo na
idiosincrasia da nosa xente.
Auria Viva por Ourense
Chéganos información de Auria Viva, unha asociación xuvenil que
fundan en Ourense un grupo de mozos no mes de marzo do presente ano.
Algo, polo tanto, totalmente do trinque. E con todo e estar do trinque xa se
animou este ano a organizar en Ourense, no seu Seminario Menor, o
primeiro “Encontro-Integración”, durante os días 28-30 do pasado mes da
seitura.
Quen queira saber en que consistiu este “Encontro-Integración”, pode
pensar en encontros semellantes que se celebran para todo España co nome
de “David”, e que no ámbito de Galicia se celebraron tamén co nome de
“Urca”. “A finalidade deste encontro –copiamos palabras da organización–
é a de promover e incentiva-la integración social a tódolos niveis; servir de
medio de expresión e vivencia da fe; abri-los nosos campos de acción e
axuda ós sectores menos favorecidos ou menos integrados da sociedade e
promove-la relación ou federación de grupos ou asociacións xa existentes,
así coma a súa creación”.
Ó redor de cen persoas de distintas partes de España desenvolveron un
conxunto de actividades moi variadas e moi típicas tamén dun “Multifestival”:
mesas redondas, seminarios, xogos de integración, onde todo o mundo puido
senti-lo que é ter unha minusvalía, talleres onde se ensinou algo, concertos,
etc. E todo foi posible gracias á colaboración desinteresada de moita xente
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e ás aportacións económicas que chegaron para facer un encontro sinxelo e
para nos preparar e coller experiencia para outros.
¡Noraboa tamén a esta asociación xuvenil ourensá que non está disposta
a deixa-lo seu traballo neste encontro!, “xa que deixaría moi frouxos os
obxectivos que nos marcamos, e tamén porque a resposta da xente foi moi
positiva, así coma a súa participación, e todos quedaron moi contentos con
esta actividade”.
Bispos vascos para os vascos
Aínda era verán de corpo enteiro, cando ó señor Arzallus se lle ocorreu
a feliz idea de lle recordar á Igrexa, e ós que nela teñen bastón e mando, que
o pobo vasco precisaría de bispos vascos, xente que pertencese ó seu mundo,
á súa cultura, á súa lingua, etc., etc.
Como o verán non debe de dar moito que facer a moitos, a feliz idea
converteuse en idea desnortada para algúns, eclesiásticos e políticos, que
empezaron a sementar razoamentos e razoamentos en contra. Nesta liorta
non dubidou en participar tamén o noso querido bispo de Mondoñedo, Gea
Escolano, fiel á súa teima de soprarlle ó lume alí onde o borrallo pode
agachar queimas barullentas. E tamén o mesmísimo presidente da Conferencia Episcopal Española. Os bispos vascos, que saibamos, máis prudentes,
calaron; eles que eran os que de verdade tiñan a palabra, anque xa a teñen
dita, e ben dita, en moitas outras ocasións.
En fin, que algo tan natural como que cada Igrexa local xere e teña os
seus pastores –a tradición eclesial máis auténtica e primitiva así o afirmaba
sinxelamente–, pasa agora a ser obxecto de sospeitas inimaxinables: “empobrecería as igrexas, sería volver á Idade Media, feriría a independencia da
Igrexa”, etc. Cando non se trata para nada de que os políticos teñan opción
de intervención no nomeamento dos bispos, senón de que as mesmas
comunidades cristiás fosen quen de escoller entre os seus membros naturais
a alguén que as pastorease, anque ese nomeamento fose posteriormente
confirmado eclesialmente polo pastor de tódalas igrexas.
Nós, anque non nos fagan caso, seguimos apostando tamén por uns
bispos galegos para atende-lo pobo cristián galego coma algo sinxelo,
normal; coa naturalidade coa que as augas dos nosos ríos corren cara ó mar,
coa naturalidade tamén coa que as plantas abonadas e ben regadas soben cara
ó ceo augurando froitos proveitosos.
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Cando a Igrexa se converte nunha maquinaria de influencia e de poder
precisa calcular sibilinamente as súas xogadas, mover axeitadamente os seus
alfís, para non perder baza na hora dos repartos. Cando na Igrexa se queren
mover oportunamente as persoas para que determinadas maneiras de entende-la evanxelización se impoñan na mesma, daquela, pasa o que pasa. E isto
é o malo, que sistematicamente se estea intentando frea-lo impulso renovador de igrexas locais, coma neste caso a de Bilbao, con bispos que andan
noutras ondas.
Ser animador dunha comunidade cristiá local ten que chegar a ser algo
moito máis simple e tamén máis limpo. Todos gañariamos. A evanxelización
tamén.
O medo á liberdade
Os meses de xullo e agosto foron meses quentes. Fórono especialmente
para o noso amigo, o crego Alfonso Blanco Torrado, ata hai pouco coadxutor
de Guitiriz e crego titular doutras parroquias da comarca. Agora, despois
duns intentos de o trasladar destas parroquias, perdeu o seu título de
coadxutor, coa encomenda da súa autoridade diocesana de que Guitiriz “ni
pisarlo”.
Toda a información que nos vai chegando sobre este asunto apunta a un
exercicio de mala autoridade, é dicir, de autoritarismo. Non se dialoga case
en absoluto coas persoas, quérese forzar a declaracións públicas mentireiras,
afógase a expresión da vontade popular –do pobo de Deus– con ameazas sen
sentido, contradinse liñas pastorais –os famosos equipos pastorais– moi
cacarexadas noutros momentos, etc., etc. Os resultados están á vista: un
pobo desconcertado, escandalizado, para o que o seu bispo é un tropezo
cando de se sentir Igrexa se trata; e un crego, Alfonso, que de vivir
totalmente entregado á recuperación humana e espiritual do seu pobo, ten
que pasar por unha especie de persecución por parte da súa propia familia
eclesial, unicamente comparable, segundo el mesmo afirma, ás épocas xa
logo esquecidas da dictadura franquista.
E chámaselle a toda esta demostración de sucio autoritarismo “vontade
de Deus”, “querer de Deus”; porque, claro, Deus quixo xerárquica á súa
Igrexa, e Deus pousou nos seus representantes o sentido absoluto do ben e
da verdade.
Quizabes debaixo de todo isto estea a nula valoración que desde o
mesmo bispo, pero tamén desde outras instancias e nomes da diócese
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mindoniense, se lle está dando á persoa e á obra de Alfonso Blanco Torrado
en Guitiriz, na súa comarca e aínda en toda Galicia.
Alfonso –sabémolo ben– non é crego de misa e mesa; é crego de misa
e de traballo popular amplo. Desde a Asociación Cultural Xermolos mobilizou
os esforzos de moita xente cara ó recoñecemento da súa historia, cultura e
dignidade básicas coma galegos e coma veciños da comunidade humana da
Terrachá. Non tódolos cregos teñen por que ser animadores sociais, como
non tódolos cregos teñen que ser animadores do cooperativismo ou dos
estudios históricos. Pero deixemos ós que teñen vontade e carisma que lle
sinalen a quen non os ten maneiras múltiples de facer ditosa e feliz á xente.
E iso no nome de Deus. Os froitos están aí; entre outros, e non o menos
importante, a reconciliación que Alfonso acadou entre escritores e outra
xente da cultura galega e a propia Igrexa.
Nunha palabra, poida que sexa bo ata para o mesmo Alfonso que se
proxecte o seu cambio de servicio pastoral. En absoluto nos parecen
acertadas as maneiras deshumanizadas coas que neste caso se pretende
facelo. Deus non quere iso.
Novenas coma non hai outras
Un volve ver polos escaparates dalgunhas librerías os clásicos
pequeniños folletos de novenas que noutros tempos podían atoparse en
calquera parroquia normal. Novenas a santa Rita, a san Xosé, a san
Pancracio, a san Cosme, a santa Teresita, etc., etc. Os cambios na sensibilidade
espiritual fóraas desprazando, quizabes sen que no seu canto aparecese nada,
ou case nada, alternativo. Quizabes por iso, ou polo que sexa, as novenas
volven ós escaparates, e volven tamén ás mans dos cregos nas súas
formulacións máis resesas e trasnoitadas.
No medio deste redescubrimento devocional, e formando parte doutras
iniciativas novenarias con mérito e seriedade, traemos aquí con moita
satisfacción a Novena a Santa Isabel, escrita por un devoto de Outeiro de
Rei, que non é outro que o poeta e escritor galego Manuel María. Que non
se bote as mans á cabeza o lector. Está editada pola Asociación Cultural
Xermolos, que tanto anima o antedito Alfonso de Guitiriz. Que tampouco o
lector se volva bota-las mans á cabeza.
Resulta marabillosa a sensibilidade que Manuel María demostra neste
xénero literario para el –¡para quen non!– totalmente alleo. Seguindo
durante nove días o esquema clásico de “Acto de Contrición”, “Meditación”,
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“Oración” e “Propósito”, o lector da comarca e aínda de toda Galicia vaise
vendo situado ante a súa realidade antropolóxica: espírito, cultura,
humanidade, ecoloxía, festa, solidariedade, todo se fai mesa común en torno
a unha capela destruída xa polo paso do tempo, e que Manuel María desexa
ver recuperada na súa edificación e no seu significado para a bisbarra.
Interesante iniciativa que un home de moito ben, non crente, por certo,
para os parámetros oficiais da crenza, lles ofrece a tantos animadores
parroquiais que ás veces se perden en mil requilorios sen xeito nin proveito
ningún. Un bo exemplo dunha espiritualidade da galeguidade, da que tan
escasos andamos.
Para honra-los nosos defuntos
Para ben honra-los nosos defuntos pode valer o novo Ritual de Exequias
en galego, que acaban de publica-los bispos das dióceses de lingua galega,
é dicir, Galicia e algúns anacos máis que andan deixados da man da xente,
que non de Deus. E para os honrar aínda algo mellor este Ritual de Exequias
chéganos acompañado dun Cantoral para a celebración das Exequias.
Sexan benvidos.
O Ritual de Exequias aparece moi ben presentado. O seu contido
responde ó que se podería esperar del: a maiores das observacións e
orientacións típicas nestes casos, desenvolve a súa oferta en sete capítulos.
O primeiro presenta uns formularios de preces para antes das exequias, o que
serían, entre outras cousas, os nosos velorios; ó noso ver, é a parte máis
pobre de todo o libro, tendo en conta o previsible uso que desta parte se faría
en toda a Galicia rural, polo menos. O segundo capítulo presenta en poucas
páxinas a oración de traslado do defunto á Igrexa. O terceiro presenta a
forma típica para a celebración de exequias con varias variantes e con varios
formularios. O cuarto capítulo ofrece un rito breve para a celebración das
exequias. O capítulo quinto presenta textos propios para determinadas
exequias (de bispos, curas, monxas, relixiosos: nunha Igrexa clericalizada,
estes grupos de persoas son sempre os merecentes de consideracións
particulares, non os pais de familia, os militantes obreiros, os voluntarios do
Terceiro Mundo, etc.). O capítulo sexto ofrece as celebracións das exequias
en casos extraordinarios: accidente, non practicantes, etc. E remata o sétimo
cun leccionario non moi amplo para exequias de adultos, de nenos bautizados e de nenos aínda non bautizados. Seguen uns apéndices con pezas
complementarias diversas.
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Repetimos, o conxunto da edición resulta moi digno, bastante máis áxil
e menos recargado có correspondente libro en castelán. Segue sendo moi
discutible a utilización popular de salmos coma o 113, e a tódolos formularios habería que lles face-la crítica que nestes momentos se lles está facendo
a certas formas de oración de petición, tanto máis cando a pregaria se sitúa
ante os momentos derradeiros da existencia nos que todos nos deberiamos
render ante a absolutez do amor misericordioso de Deus. Pero isto é moito
pedir polo de agora.
Se mal non contamos, 78 son os cantos que se ofrecen no libriño
complementario do Ritual, titulado Cantoral para a celebración de exequias. Dubidamos de que non fose máis práctica unha edición unificada, na
que non terían por que aparece-los cantos do ordinario da misa. Dubidamos
tamén da acollida popular dalgúns destes cantos, nos que predomina
maiormente un aire monástico.
En calquera caso, sexan benvidas estas dúas novas aportacións ó
material litúrxico en galego, e a esperar que a vontade e a decisión dos que
o poden facer lancen canto antes a edición de libros coma os tres leccionarios
e o mesmo diurnal, que, xa preparados, están agardando a urxencia
galeguizadora dunha Igrexa que manifesta ter un interese ben cativo polo
asunto.
A insoportable soidade dun bispo novo
Así titulaba o periódico El País a súa crónica referente á persoa do bispo
católico máis novo de Suíza, Hansjoerg Vogel; ós seus 44 anos decidiu
deixa-lo bispado e a clericatura para lle prestar atención á muller que de
amiga e compañeira de traballo pasou a ser, por abundancia de amor e por
exceso de soidade, nai do seu fillo. Foi noticia polo comezo do verán, nos
primeiriños días do mes de xuño.
A noticia serviu para remove-las augas do celibato eclesiástico e para
poñer máis en solfa a credibilidade celibataria dunha Igrexa que pretende ter
na práctica do celibato un dos seus máis grandes honores. Quizabes tamén
valeu para dar un paso máis nun camiño de normalización humana e sexual
–capítulo pendente na Igrexa–, que moitos desexamos chegue pronto a
lugares de pacificación interior e exterior na vida de moitos célibes á forza
existentes na Igrexa.
Houbo quen, unha vez máis, atopou no comportamento do bispo unha
razón para o escándalo. Houbo quen o aplaudiu coma paso cara á liberdade
e á coherencia interior. Houbo quen soubo subliña-la ausencia da muller en
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cuestión –ata o seu mesmo nome quedou no anonimato–, para destacar que,
en definitiva, o problema do bispo era o problema seu ante o celibato, no que
a muller seguía a ser un apéndice molesto. E houbo tamén quen se laiou de
que o planeamento do bispo seguía a ser no fondo un planeamento que
apoiaba as teses tradicionais do mantemento do celibato: el era unha pobre
víctima, un home pecador que non dera acadado o nivel alto de perfección
e entrega que moitos dos seus compañeiros célibes si serían capaces de
acadar.
O feito está aí, a realidade está aí, o camiño a andar está tamén aí, e
benvidos sexan cantos con sinxeleza e liberdade de espírito van rompendo
as amarrallas dun celibato que, cando non responde ás arelas máis auténticas
do propio espírito, se acaba convertendo nunha gaiola dourada na que
afogan as estructuras máis limpas do propio ser.
E máis nada, amigos. Bo traballo de outono para todos, bo comezo do
curso para os que por cursos miden as súas xeiras, e ata a próxima, que para
todos desexamos mellorada.
Manuel REGAL
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MÁRIO DE OLIVEIRA: Como eu fui expulso de capelâo militar, Ediçoes
Margem, Colecçâo Guerra Colonial, Lisboa 1995, 136 páxs.
Velaquí un libro que fala de catro meses da vida dun home, dun crego
novo, pero que retrata o drama dunha época enteira. Velaquí un libriño de
non moitas páxinas, que, en realidade, son dous libros densos: un, o xornal
de catro meses vividos na guerra colonial portuguesa de Guinea-Bisau, pero
que podería se-la guerra colonial de calquera metrópole; o outro, a introducción que, xa home e crego maduro, lle fai máis de vintecinco anos despois.
Os catro meses da guerra aparecen vividos con toda a inxenua pureza
dos primeiros fervores, ó tempo que con esa autenticidade que marca xa, sen
posible engano, todo un destino. Iso é o que lle confire o valor dun
testemuño irrefragable e a forza do horror na súa limpa, e terrible, verdade.
O autor, Mário de Oliveira, é director do “mensário” Fraternizar,
revista evanxelicamente cristiá, que el leva practicamente enteira, atento a
todo o acontecer eclesial, antena sensibilísima para canto libro interesante
aparece ó respecto en Galicia e na Península. Iso e a súa dedicación ó
Proxecto de Comunidades de Base constitúe o seu traballo, non á parte pero
si á beira da igrexa oficial de Porto, que o deixou sen encomenda pública.
A súa traxectoria pastoral foi tan brillante e incisiva coma accidentada:
párroco no medio rural, as súas homilías atraían nos tempos da dictadura
salazarista xentes de todas partes, o que lle custou por dúas veces a cadea,
preso pola PIDE, a policía política do réxime. De todos modos, foi antes,
acabado de saír do seminario e traballando con estudiantes, cando, sospeitoso
de “comunista” pola súa cordial dedicación a eles, o mandaron obrigadamente
de capelán á guerra colonial.
Diso trata o libro, que reproduce o diario que día a día fora escribindo
desde que embarcou en Lisboa (28 outubro 1967) ata que, polas ideas
vertidas nas súas homilías, foi expulsado do Exército (8 marzo 1968). Hoxe
case que se asombra un de cómo unha actitude tan limpamente piadosa, tan
sinxelamente humana e tan mansamente evanxélica (o mesmo autor observa:
“é curioso, nâo me ocorreu a ideia de formular a objecçâo de consciencia”,
p. 11) puidese suscitar unha reacción tal por parte das autoridades militares
e eclesiásticas. Pero o certo é que, no fondo, non estaban equivocadas: na
limpa autenticidade daquelas predicacións evanxélicas, ferida polos horrores dunha guerra tan inxusta coma hipócrita, estaba xa toda a rebeldía
subxectiva e toda a crítica obxectiva que marcarían despois a traxectoria do
autor (e que caracterizaría o espertar crítico da reacción anticolonialista na
conciencia occidental).
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El explica moi ben o fondo da cuestión: “Hoje, com a consciência que
me anima, outra teria sido a linguagem e novos aspectos seriam fixados pela
minha sensibilidade. Mas o diário é datado. Corresponde a um periodo de
crescimento de quem escreve. Vale como tal. No caso, vale como grito de
uma injustiça que uma minoria criminosa nos obrigava a cometer como
Povo. É ainda como grito que o abro agora aos meus conteporâneos, na
esperança de que outros diários, escritos nese tempo da iniquidade á solta,
se abran também” (p. 12).
Fixo, pois, moi ben o autor en deixa-lo diario tal como estaba. Como o
fixo en lle antepoñer esta introducción, onde non só explica a súa xénese e
circunstancias, senón, e sobre todo, expón a súa reflexión actual sobre o
proceso. Estas páxinas, a pesar da súa brevidade (7-16), constitúen a análise
lucidísima dun dos problemas máis escuros e, literalmente, sangrantes do
noso tempo: as guerras coloniais, coas súas crueldades reais e os seus
xenocidios disimulados, coas súas xustificacións ideolóxicas e as súas
complicidades políticas; finalmente –e isto coma crente interésalle de modo
especial ó autor– tamén coa conivencia dunha Igrexa, que, en lugar da
resistencia evanxélica, acabou –con excepcións: recórdese o bispo de Porto,
don António Ferreira, desterrado por Salazar– bendicindo o conflicto e
mesmo nomeando o que a xente deu en chamar un “bispo da guerra”.
De aí a forza desta reflexión, tallante e sen lenitivos, que non só honra
ó autor, senón que pode iluminar situacións paralelas: desde a nosa Guerra
Civil ás inacabables guerras limitadas, onde, a doses paralelas de hipocrisía
e iniquidade, se mesturan ideoloxía e racismo, política e economía, mito e
relixión.
As palabras coas que o autor fai o balance da súa experiencia individual
ben poden ser símbolo e lección para a conciencia colectiva: “Visto de hoje,
posso dizer que a minha permanência na Guiné-Bissau, em terras do
interior, foi o meu verdadeiro baptismo de fogo, o baptismo no Espírito, de
que fala o Evangelho de Joâo, no revelador diálogo com o mestre Nicodemos.
O que hoje sou, devo-o sobretudo a essa experiência que, desde entâo me
acompanha, qual sarça ardente, e me leva a tomar partido por quantos
encontro vítimas desta sociedade tecida de injustiça e edificada na mentira
organizada, por isso discriminatória e opressora” (pp. 10-11).
Andrés TORRES QUEIRUGA
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NICOLÁS DE LA CARRERA: El Dios de Miguel Hernández, Verbo Divino,
Estella, 1995, 297 páxs.
“Pero na intensa, dramática vida de Miguel Hernández hai outra forza
vectora: o cristianismo. Un cristianismo moi particular: o da levítica Orihuela
da Dictadura, da República. A incomprensión e dureza paternas, unha
angustiosa catequese sobre o inferno e o pecado, celestiais anatemas contra
o sexo, ascéticos exercicios de doma do corpo, etcétera, foron creando nel
esa evidencia dun Deus Xusticieiro e Cruel, que, xa desde que nacemos
(pecado orixinal), nos castiga á infelicidade. Como o importante é a alma,
temos que librarnos dos Desexos do corpo [...]. Quizais, se os seus primeiros
mestres fosen os franciscanos, é un dicir, con sandalias e hábito pardo,
irmanciños do sol, da alegría, do lobo e os paxariños, da auga, do lume tan
forte e traveso, se coñecese un cristianismo de festa e de éxtase, de lume
baixo e corazón ó trote, ó mellor non se tería extraviado –nin por un día– do
amoroso Deus de Xesús Cristo” (pp. 272-3).
Longa a cita. Pero ela expresa mellor ca moitas palabras miñas o estilo
e a intención deste libro, escrito con calor humana e sensibilidade poética,
con fe apaixonada e comprensión sen límite. Collino nunha librería, atraído
polo título e pola evocación dunha vella coñecenza co autor en Comillas, e
non quedei defraudado.
Escrito seguindo o curso incrible dunha vida, que foi pura chama de
sensibilidade e poesía, de idealismo cimeiro e entrega moi concreta, o
traballo ofrece dúas aportacións impagables.
A primeira, o senso dunha traxectoria na que un neno de extracción
humilde e educación severa vai espertando ó mundo da poesía e do sexo,
da experiencia cultural e da vivencia relixiosa exaltada pero reprimida; na
que un mozo marxinal e ardente entra en contacto co mundo da cultura, cos
seus horizontes e as súas tentacións, ó tempo que, namorado, vai descubrindo
a autenticidade do corpo e as trampas dunha relixión que, sendo fondamente
humana, se lle presentaba deformada por unha teoloxía horrible; na que un
home en maduración acelerada sofre na súa carne e no seu espírito o horror
da guerra e a crueldade da explotación; na que o destino alto e honesto dun
cantor xenial vai sendo inxustisimamente acalado, martirizado e masacrado,
tan lonxe dos seus e tan dentro do horror dos cárceres. Ata a morte.
Pero o libro é tamén, ó lado do comentario sempre xusto, empático e
suxeridor, unha auténtica antoloxía, onde o verso, a estrofa ou o enteiro
poema falan por si mesmos desde o preciso momento biográfico onde
naceron ou desde a concreta experiencia onde aniña o seu senso orixinal.
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Non é, de certo, este o menor encanto do libro. O lector acaba dentro de
Miguel Hernández: versos famosos que lle resoaban de vellas lecturas ou de
recentes cancións, noticias dispersas e distantes que suxerían o perfil case
que mítico dunha biografía insólita, van atopando o seu lugar xusto e
preciso, iluminándose coa claridade dunha inesperada comprensión. Unha
experiencia que poucos esquecerán e que, seguramente, todos han agradecer.
Envolvéndoo todo, o intento de aclara-la evolución relixiosa do poeta,
sen forzar nada, ollando con amor desde dentro. O autor non xulga nunca,
trata sempre de aprender. Analiza o drama deste home, que permanece ata
o final ancorado no seo cálido, amoroso e fraternal da Transcendencia
auténtica, pero que se sente levado a refuga-la relixión establecida; relixión
que na experiencia persoal se lle aparece seca e inimiga da vida, e que na
traxedia colectiva da Guerra Civil percibe lonxe da causa dos pobres. E trata
de saca-las consecuencias, sinalando a urxencia dunha Igrexa máis humana
e humanizadora e dunha teoloxía que trate de presenta-lo verdadeiro rostro
do Deus de Xesús.
A cita inicial ofrece o marco xeral do estilo co que o fai. O lector ten
a ocasión de segui-lo intento paso a paso ó longo de toda a traxectoria.
Asegúrolle que facelo non será un traballo, senón un gozo prolongado e
luminoso.
Andrés TORRES QUEIRUGA

FRANCISCO CARBALLO: A Igrexa Galega, Edicións A Nosa Terra, Vigo,
1995, 197 páxs.
No ano 1990, Promocións Culturais Galegas, editora do semanario A
Nosa Terra, iniciou a publicación dunha colección temática, ampla e
rigorosa, da historia do noso país. Co presente volume, dedicado ó cristianismo, son xa sete as monografías publicadas, achándose outras dez en
período de preparación. Coordina a serie o propio Francisco Carballo,
participando no proxecto autores de recoñecido renome. A finalidade é
rescata-la historia propia e liberarse de prexuízos impostos.
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Nesta liña se mantén o traballo de Francisco Carballo, ó ofrecernos en
síntese a panorámica do que foi o pasado da Igrexa. Aquí está o horizonte
que a institución debuxou e derregou na xeografía cultural e espiritual ó
longo case de dous milenios. O esforzo, obxectivo e científico, descóbreno-lo substrato e o zume que enchoupan crenzas e comportamentos. Está claro
que en Galicia o cristianismo sintonizou profundamente co pobo.
Repártese o contido en sete partes ou capítulos, arrincando da
relixiosidade precristiá e concluíndo no Vaticano II. Para o lector máis
comprometido as páxinas máis interesantes son aquelas que reflicten a
contemporaneidade, marcada sobre todo pola Guerra Civil, os anos do
franquismo e a implantación da Autonomía. Con determinadas crises, como
a vocacional, convive e aflora en certos sectores do clero o compromiso da
recuperación das peculiaridades que nos definen coma pobo. Algunhas
actividades, coma o ensino e a asistencial, que tan gratas lle son –sempre o
foron– á Igrexa galega, a penas se afonda nelas, por seren estudiadas no
volume do ensino.
Nas páxinas introductorias, breves, brevísimas por certo, o autor deixa
caer un aviso que cómpre ter en conta. Advirte que “a forza dos datos
provoca valoracións moi ao pesar do historiador; xeralmente este non as
expresa, pero adivíñanse”. Ás veces –engadimos nós– a obxectividade non
é algo que resulte cómodo, nin para o investigador nin para os destinatarios.
En todo caso, renunciar a ela sería unha traizón á ética e unha claudicación
ó conformismo.
Con esta obra, Francisco Carballo suma un tanto máis no seu labor de
eclesiólogo galego. Interese especial amosan os seus ensaios sobre o tema en
revistas especializadas, ó lado dos artigos que vén publicando en periódicos,
nos que analiza datos soltos ou panorámicas do que acontece nas dióceses.
Hai que mencionar, de xeito especial, o libro que escribiu en colaboración
con Alfonso Magariños, La Iglesia en Galicia durante la IIª República
(Madrid, 1978). Así mesmo é coautor da Historia de Galicia, a do ano 1979,
con varias edicións, e da que abriu a actual colección. Sempre á vangarda da
loita por unha Galicia emancipada, a súa dedicación de índole teolóxica
cínguese á historia das formas de oración cristiá e das institucións eclesiásticas.
Nicanor RIELO

440/114

Recensións

LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
MURADO, MIGUEL ANXO: Ruído, relatos de guerra, Galaxia, Literaria,
Vigo, 1995, 154 páxs.
Na traxectoria vital do autor entra a súa estadía na ex-Iugoslavia. Desa
experiencia entre tiros e dor naceron estes contos-relatos nos que se
mesturan a grandeza e a miseria dos humanos.
HARGUINDEY, HENRIQUE, E BARRO, MARUXA: Contos populares galegos,
Galaxia, Árbore, Vigo, 1995, 62 páxs.
Son dúas ducias de contiños protagonizados por animais: lobos, raposos,
cans e gatos... a escoller. Ilustracións. A partir de 9 anos.
OTERO PEDRAYO, RAMÓN: Contos do camiño e da rúa, Galaxia,
Literaria, Vigo, 1995, 250 páxs.
Imos de contos, e aquí atopamos: “A serea”, “A criada”, “O Fidalgo”,
“O Pecado”, “O pazo das cinco chagas”, “Medicina legal” e “Dona Xohana
e Don Guindo”.
GONZÁLEZ, IGNACIO; FERNÁNDEZ, ROBERTO; SALVADORES, RAFAEL:
Guía de espacios naturais de Galicia, Galaxia, Vigo, 1995, 250 páxs.
Dende os Ancares ás Cíes, descrición de 48 espacios naturais con
mapas, fotografías en cor e bibliografía abundante.
AVI: As confesións de Carlota Doyle, Galaxia, Árbore, Vigo, 1995,
204 páxs.
Un autor norteamericano especializado na literatura xuvenil. Aventuras mariñeiras, protagonizadas por unha rapaza de 13 anos que viaxa polo
Atlántico no século XIX a bordo do Seabawk. A partir dos 15 anos.
GRACIO DAS NEVES, RUI MANUEL: Dios de Jesús, una aproximación
crítico-liberadora, Nueva Utopía, Madrid, 1995, 125 páxs.
Abordaxe teolóxica do Deus de Xesús dende a perspectiva dos pobres,
dende o Terceiro Mundo onde traballa o autor.
PEREDA, CARLOS; PUERTO, COSME; FORCANO, BENJAMÍN; PINTOS,
MARGARITA; VIDAL, MARCIANO: Nuevo modelo de pareja y familia, Nueva
Utopía, Madrid, 1995, 110 páxs.
Media ducia de artigos que abordan o mesmo tema dende diferentes
perspectivas. Intenta recoller todo o que a tradición aportou ás relacións do
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amor na parella e facelo pasar polas novas necesidades que o tempo
inexorablemente imprime.
VV. AA.: Anuario dos estudios literarios galegos 1994, Galaxia,
Vigo, 1995, 290 páxs.
Xoán González-Millán dirixe esta revista-anuario onde colaboran
coñecidas firmas da literatura galega.
JUAN PABLO II: Queridísimos Jóvenes, Plaza & Janés, Barcelona,
1995, 220 páxs.
Cartas, homilías, oracións, exhortacións dirixidas polo Papa ós mozos
nos distintos encontros dos últimos anos. O libro acaba precisamente coa
plegaria a Santiago, o 19 de agosto de 1989.
Engracia VIDAL
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