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Guieiro
En case ningunha parte do mundo sería preciso facer unha presentación
de Leonardo Boff. Aínda menos nesta revista –e para estes lectores–, onde
sobran as referencias ás súas aportacións como teólogo da liberación, á súa
valía intelectual e ó seu compromiso cos sectores máis humildes da
sociedade. O escrito que coa firma de Boff abre esta Encrucillada ten dúas
características especiais que merecen unha explicación. Por un lado, non é
propiamente un traballo redactado polo teólogo brasileiro na forma concreta
en que o presentamos, senón unha condensación dunha súa obra, que acaba
de editarse en España (editorial Verbo Divino) co título de Nueva Era: La
civilización planetaria, desafíos a la sociedad y al cristianismo. Por outra
parte, vai escrito en lingua portuguesa, mantendo a redacción orixinaria do
seu lugar primeiro de publicación, a revista portuguesa Fraternizar. É a
ilusión de espalla-lo labor desta e de animar á lectura do libro de Boff,
dando unha idea das súas cuestións centrais, a que nos leva a reproducir
este artigo que chamamos Em que medida o cristianismo pode ajudar a
construir o século XXI?
O segundo dos estudios corresponde a un xove profesor de Filosofía
desta terra, Xosé Manuel Domínguez Prieto, que en A condición sexuada
da persoa: alén de reduccionismos pretende trata-la sexualidade humana
desde un punto de vista personalista, enfocándoa desde a súa consideración
como unha das dimensións constitutivas do ser humano.
A aportación do teólogo Xosé Antón Miguélez, igual que o traballo
de Boff, tampouco non responde ás pautas que adoitan segui-las páxinas da
revista, pero mantén a liña de excepcional calidade. Declaracións para
unha historia de capitán Trono componse dunha serie de fragmentos dun
libro de espiritualidade sobre a fe, en forma de poéticas, que esperamos ver
moi pronto publicado.
*****
De cando en vez, Encrucillada quere deixar constancia expresa de
certos documentos. Ademais da intención de contribuír a dalo a coñecer
todo o posible, tamén é con este interese concreto que recollémo-lo texto
Tamén somos Igrexa, documento que pretende demostrar por toda Europa
a forza dunha certa concepción da fe cristiá adecuada ó noso tempo.
Precisamente, un exemplo de fe vivida con intensidade e proxección social
é o que nos ofrece a experiencia de Loitar en Nicaragua, segundo a versión
que nos conta o sacerdote Xosé Antón Iglesias.
Cristiáns e galegos, intensamente cristiáns e intensamente galegos,
foron Manuel Beiras García e Xosé Filgueira Valverde. O seu compromiso
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coa fe nunca se separou do que tiñan coa galeguidade. Agora que nos
deixaron, esta revista non podía senón dedicarlles unhas liñas de lembranza,
mostra de aprecio e admiración. Encárganse de facelo, respectivamente,
Andrés Torres Queiruga e Antón Santamarina.
Ademais, o lector atopará neste número as seccións habituais de
recensión de libros e de resumo e comentario da actualidade próxima
pasada. Agustín Díaz deixa na Crónica política a súa interpretación das
repercusións máis inmediatas do cambio do Goberno estatal. Xesús Portas
Ferro reflexiona sobre os principais acontecementos últimos do mundo
cultural galego na Rolda de cultura. En canto ás novidades do ámbito
eclesial, Victorino Pérez dá cumprida conta delas na súa Rolda de Igrexa.
E non podía faltar, claro está, o recordo da XIX Romaxe de Crentes
Galegos, á que Engracia Vidal nos leva da man Polo camiño verde.
Xavier R. MADRIÑÁN

CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE A ENCRUCILLADA
Estamos ó final do ano e aínda faltan cincuenta e tres subscritores
por abona-la cota, ou tamén poderiamos dicir só faltan cincuenta e
tres... Un último recordiño para que non esquezan. Este ano non
tivemos subvención de Política Lingüística e todo fai falta. Co
número 100, de case dobre volume, irá tamén outro de índices a
maiores.
Atención a poñer ben os remites cando facedes pagos. Temos un
ingreso de Marisa López Blanco, que non figura nos ficheiros con
este nome.
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Em que medida o cristianismo
pode ajudar a construir
o século XXI?
Por Leonardo BOFF

Hai un par de meses, a revista portuguesa Fraternizar enviounos
este texto composto con materiais procedentes da última obra de
Leonardo Boff publicada entre nós (editada en castelán por Verbo
Divino, co título de Nueva Era: La civilización planetaria, desafíos a la
sociedad y el cristianismo), manifestando o seu interese en que fose
reproducido nestas páxinas. Atendendo o rogo dos nosos irmáns
veciños, e especialmente do director daquela publicación, o amigo
Mario Oliveira, con quen mantemos unha estreita relación, baseada na
amizade que nace do compartir crenzas e actitudes ámbalas dúas
publicacións, Encrucillada reproduce este excelente documento, co
ánimo de incitar á lectura integral do excelente traballo do teólogo
brasileiro, do que é apretada condensación.

Um parto é sempre difícil e arriscado. O recém-nascido passa pela pior
crise da sua vida. Está dentro do útero. Finalmente é expulso de lá. Eis a
condição do novo. A humanidade, hoje, encontra-se numa difícil travessia.
Passa do nacional ao mundial, do mundial ao cósmico, da massa e da
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energia à informatização e à comunicação, do “macro” ao “micro”
(miniaturização das máquinas), do visível ao invisível (energia nuclear,
laser); da exteriorização a uma crescente interiorização, do materialismo a
um espiritualismo holístico, da lógica linear do simples à lógica dialética e
dialogal do complexo.
Esta páscoa (passagem-travessia) não se faz sem perplexidade, sem
contradições entre o velho que procura defender-se e o novo que quer
nascer. Não se faz sem grandes sofrimentos. Porém, como as mães que
estão para dar à luz, e que no meio das dores do parto estão alegres, assim
também nós nos alegramos, porque um filho novo vai nascer, uma
humanidade planetária mais humanizada e bondosa vai nascer.
Crise radical
Todos, os do Sul e os do Norte, estamos de acordo num ponto: vivemos
actualmente uma crise radical. Trata-se duma crise de civilização, isto é,
crise do sentido global da nossa existência neste mundo.
Como é que o cristianismo ajuda a humanidade a superar esta crise?
Mais em concreto: como é que o cristianismo nos ajuda a sairmos com
esperança do século XX, para podermos iniciar o século XXI com mais
confiança?
Estou profundamente convencido de que o importante é partir duma
perspectiva ética, em vez de partirmos duma perspectiva meramente
política. Por outras palavras, importa que comecemos por ser honestos.
Ser honesto é deixar que a realidade se mostre tal e qual. É não
escondermos a realidade do mundo das grandes maiorias que sofrem, que
estão desesperadas e condenadas a morrer antes de tempo.
Esta perspectiva ética é aquela que se elabora politicamente a partir do
Sul, onde estão os dois terços crucificados da humanidade, e a partir
daqueles que, vivendo embora em países ricos do Norte, encontram-se
caídos em situações de pobreza e de marginalização.
Esta perspectiva é apenas o ponto de partida. Para chegarmos a uma
solução global, temos de incorporar outras perspectivas das minorias dos
países do hemisfério Norte. Deste modo, combinamos ética com política.
Situação no Sul
Como está a situação da humanidade no Sul?
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Recentemente, o Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas
destacou os seguintes dados:
* mais de mil milhões de pessoas (três vezes a população da União
Europeia) vivem em absoluta pobreza;
* cerca de novecentos milhões de adultos não sabem ler nem escrever;
* quase dois mil milhões de pessoas não têm água potável;
* cem milhões (a população de França, Espanha e Bélgica juntas) estão
sem tecto;
* oitocentos milhões vivem permanentemente em situações de fome;
* cento e cinquenta milhões de crianças de menos de cinco anos
sofrem de subnutrição;
* quatorze milhões de crianças morrem anualmente, antes dos cinco
dias de idade.
Mundialização
Encontramo-nos num profundo processo de mundialização da
economia, da ciência e da tecnologia, da comunicação, da informatização
e das tendências dominantes da cultura do centro.
Abandona-se cada vez mais a palavra-chave desenvolvimento. Em seu
lugar, introduziu-se a palavra mercado, integração dos mercados continentais
no mercado mundial. A palavra mágica que se encontra na boca de todos
os chefes de Estado é modernização ou modernidade.
E o que há por trás da expressão modernização/modernidade? É a nova
utopia social que deve substituir as palavras capitalismo e socialismo. Por
que caminhos se chega à modernização? Responde-se: pelo neoliberalismo!
O neoliberalismo passou a ser considerado como o cume da história, para
alguns, até o fim da história. Por isso todos os países devem modernizarse por meio do neoliberalismo.
Neoliberalismo
Porém, o que pretende o neoliberalismo? Digamo-lo com todas as
letras: é a fase actual da acumulação capitalista. A base da produção já não
é nacional ou transnacional, mas mundial. Para isto, utiliza-se a tecnologia
mais avançada e não concomitantemente, pois só os países do Norte a
possuem e não a transferem para os países menos desenvolvidos.
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Para o neoliberalismo, o valor central é a privatização e a consequente
exaltação do indivíduo. Exige-se a redução do papel do Estado. Deve
intervir menos em questões sociais, na saúde, na formação, na segurança
social.
Porém, propor isto aos países do Sul, é condenar à morte uma multidão
de pobres. Porquê? Porque a maioria destes países não fez ainda a sua
revolução social; neles, o único que cuida da saúde pública, da escola, da
habitação e dos serviços básicos, é precisamente o Estado. Fora do Estado,
nenhuma empresa investe a fundo perdido em melhorias sociais.
Mercado
O mercado é apresentado como a grande realidade, como uma lei
natural, como a única forma de produção mundial. Não somos contra o
mercado sem mais. Porém, o mercado capitalista, mundialmente, integrado,
possui um mecanismo específico que traz perversas consequências.
Neste mercado apenas se entra através da competitividade, a qual, por
sua vez, possui uma lógica excluente. Apenas são competitivas as empresas
e as nações que utilizam as tecnologias mais avançadas, raramente
exportadas para os outros países. Estas tecnologias são responsáveis pela
modernização que garante avanços e lucros apenas para os mais poderosos.
Os países do Sul, tecnologicamente atrasados, sem suficiente
competitividade, com crises políticas internas provocadas pela pobreza e
miséria, não são atractivos. Por isso são pouquíssimos os investidores
estrangeiros que apostam nestes países. Connosco não se conta, porque
estamos fora do mercado. E quem está fora do mercado não existe.
Não temos esperança de encontrar uma solução para os nossos
problemas tradicionais dentro do actual sistema mundial. Estamos excluídos
dele. E os excluídos vêem-se a braços, não com o sistema, mas com a
miséria, a marginalização e a morte; em muitas partes, até por causa duma
cultura de resignação e de desespero.
McDonald’s
A mundialização produz uma grande homogeneidade. Em todo o
mundo, os mesmos valores do sistema global, as mesmas tendências
culturais, o mesmo estilo de consumo.
Quando em 1989, abriu a primeira filial de McDonald’s em Moscovo,
o seu representante disse: “Duma coisa podemos gloriar-nos: de termos
344/8

Em que medida o cristianismo pode ajudar a construir o século XXI?

criado um modelo de hamburgueseria McDonald’s. São iguais no Rio de
Janeiro, em Nova Iorque, em Tóquio, em Pequim, em Singapura e agora
aqui em Moscovo”. É o mesmo tipo de pão, de carne, de ketchup. É a
mesma fórmula e o mesmo sabor.
A mundialização transforma tudo numa imensa hamburgueseria, o
mesmo estilo de hoteis, de moda, de filmes, de vídeos, de música, de
programas de televisão. Até o Vaticano tem o seu “McDonald’s”. Criou um
catecismo único e igual para todo o mundo. É igual, com os mesmos
pecados e as mesmas virtudes, a mesma mentalidade, no Polo Norte, nos
trópicos amazónicos, em Roma, em Bangkok e no Tahití. É a glória do
“McDonald’s” católico.
Um novo sonho
Para superar a crise actual, temos que construir um novo sonho e
articular um novo sentido de vida. Em linguagem religiosa, diríamos:
precisamos duma nova espiritualidade, um encontro novo com o Sentido
central da vida e da história, entendido como o Mistério do mundo, a Razão
da evolução, a Direcção do tempo. Numa palavra, Deus.
O capitalismo criou uma cultura do eu sem o nós. O socialismo criou
uma cultura do nós sem o eu. Agora, precisamos da síntese que permita a
convivência do eu com o nós. Nem o individualismo, nem o colectivismo,
mas a democracia social e participativa. É preciso fazer uma autocorrecção
sobre a concepção do ser humano, a integração do feminino e a aliança com
a natureza. Daqui pode nascer a nova espiritualidade e o fio que tudo religue.
Talvez a melhor definição que se deu do ser humano seja esta: um nó
de relações aberto em todas as direcções. Isto significa que é pessoa, isto
é, um ser aberto (ex-istência) a dar e receber, aberto à participação, à
solidariedade e à comunhão. O ser humano é tanto mais pessoa, quanto
mais se comunica, sai de si, dá-se e recebe o dom do outro.
Se queremos sobreviver colectivamente, precisamos, para lá do
socialismo e do capitalismo, de construir uma democracia social. Talvez
seja esta, hoje, a palavra-chave no ideário político mundial
Esta democracia aberta terá mais possibilidades de integrar a dimensão
do feminino nas pessoas e na cultura. Na vida não devem contar apenas a
racionalidade, a eficiência e o trabalho. Também têm de ser importantes a
gratuidade, a ternura, a atenção à vida, a convivência gozosa, o apreço
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pelas coisas. Pois bem, esta dimensão é expressão do feminino que se
encontra presente nos homens e nas mulheres.
Juntos, homens e mulheres, assumirão, cada um com as suas diferenças,
a totalidade das tarefas familiares e públicas. O valor de referência não será
o sexo, mas a pessoa.
Graças à participação pública da mulher, aumentará a ternura e a
protecção da vida e dos seres mais débeis ou maltratados pela natureza e
pela história. Graças à superação do machismo e à integração do feminino,
haverá menos conflitos desestruturadores das relações humanas e cósmicas.
O ser humano
O ser humano descobre-se cada vez mais como parte da natureza. A
sua relação não pode ser de dominação, mas de convivência numa nova
aliança de fraternidade, de respeito e de diálogo.
O ser humano precisa da natureza para seu sustento; ao mesmo tempo,
a natureza, modelada pela cultura, precisa do ser humano para ser preservada
e para poder manter ou recuperar o seu equilíbrio. Todos os seres da
natureza são sujeitos de direitos, pois tudo o que existe e vive merece existir
e viver.
A democracia não pode ser apenas humana e social; deve ser também
cósmica. Que seria da sociedade sem as árvores, sem as águas limpas, sem
o ar puro, sem o brilho das estrelas? O ser humano deve integrar todos estes
seres como novos cidadãos. Deve sentir-se ligado, como irmão e irmã, a
todos os seres, desde as galáxias mais distantes, até à formiga do carreiro.
Esta cosmovisão abrirá a possibilidade duma nova experiência do Mistério
que sustenta o universo, ou seja, Deus.
É a partir desta nova aliança, feita em função do bem comum humano
e cósmico, que se deve redefinir o sentido das transformações sociais.
Até agora, temo-nos guiado pelo sonho de grandes revoluções
redentoras: a revolução científico-técnica, a revolução burguesa, a revolução
socialista e a revolução cibernética. Todas estas revoluções tiveram custos
humanos e ecológicos muito elevados. Milhões de pessoas, inumeráveis
valores e bens culturais, foram sacrificados e perderam-se de forma
irrecuperável.
Como as moleculares
Continuamos a precisar de revoluções para realizar as transformações
346/10

Leonardo Boff

que se impõem. Mas o caminho para levar por diante estas transformações
é hoje diferente. Não bastam as transformações estruturais; precisamos de
transformar também as subjectividades pessoais e colectivas.
Baseemo-nos nas revoluções moleculares. Tal como as moléculas –a
mais pequena porção de matéria viva– sobrevivem, graças à relação e
articulação com outras moléculas e com o meio ambiente, também as
revoluções devem começar nos grupos e nas comunidades interessadas nas
transformações. Nos grupos, transformam-se as pessoas, as suas práticas e
as suas relações com a sociedade em redor. A partir daqui, podemos
começar a mudar espaços mais amplos da sociedade.
Estas revoluções moleculares estão a produzir-se em todo o mundo;
por toda a parte surgem grupos, comunidades, organizações com nova
consciência de solidariedade com os oprimidos e marginalizados do sistema
em qualquer parte do mundo.
Surgem trocas de experiências de grupos dos países ricos com grupos
de países pobres: visitam-se mutuamente; elaboram uma consciência comum
de novas formas de mundialização que não passam nem pelo mercado, nem
pela economia, nem pela tecno-ciência, mas pela solidariedade, pela
partilha recíproca e pela recíproca aprendizagem.
Lentamente, estamos a regressar à pátria comum. Começamos,
finalmente, a saber conviver como irmãs e irmãos, solidários num destino
comum, com as montanhas, os bosques, os animais, as aves e os elementos
da natureza.
Em que medida o cristianismo ajuda a construir o século XXI?
Que contribuição oferece o cristianismo para criar, juntamente com
outras tradições espirituais da humanidade, uma espiritualidade
verdadeiramente global que contribua para um novo sentido do viver?
Antes de mais, devemos reconhecer, como muitos teólogos o têm feito,
que o cristianismo é cúmplice da crise actual. Reforçou com práticas
históricas, com textos bíblicos e com doutrinas, a ideologia do ser humano
como senhor e dominador da criação.
Igualmente, a forma como o cristianismo socialmente se organizou,
centralizando o poder nas mãos do clero, excluindo as mulheres e
marginalizando os leigos, fez dele um dos responsáveis da crise actual e
não unicamente da sua solução, como pretende. Visto do Sul, o cristianismo
é ainda muito eurocêntrico, ocidental, excluente e pouco universalista.
348/12

Em que medida o cristianismo pode ajudar a construir o século XXI?

O gesto do líder indígena da Bolívia, Ramiro Reynaga, por ocasião da
visita do papa àquele país, em 1985, é simbólico. Entregou ao papa uma
carta, na qual, em nome dos indígenas, dizia: “Nós, índios dos Andes e da
América, decidimos aproveitar a sua visita para lhe devolver a sua Bíblia,
porque, durante cinco séculos, ela não nos deu nem amor, nem paz, nem
justiça. Por favor, Santidade, receba de novo a sua Bíblia e devolva-a aos
nossos opressores, porque eles precisam dos seus preceitos morais mais do
que nós. Desde a chegada de Cristóvão Colombo, foram impostos pela
força, à América, uma cultura, uma religião e uns valores próprios da
Europa. A espada espanhola que de dia atacava e assassinava o corpo dos
índios, à noite, convertia-se em cruz que atacava a alma índia”. O papa não
pôde dizer nada. Teve uma atitude digna: chorou!
Cristianismo comunitário
O cristianismo oficial encontra-se comprometido com a cultura da
dominação. Por isso não podemos esperar muito dele. Mas não existe
apenas o cristianismo oficial. Existe também um cristianismo comunitário.
Dentro do cristianismo comunitário, continuam vivas muitas figuras,
grupos, movimentos e correntes teológicas que procuram recuperar o sonho
de Jesus. Inauguram um novo paradigma de cristianismo em boa relação
com a humanidade e com a natureza.
Entre as muitas perspectivas da tradição judeo-cristã que nos ajudam
a sair airosamente do século XX, para inaugurar com mais esperança o
século XXI, podemos destacar três: a lógica da inclusão, a nova aliança, e
a força dos fracos e pequenos. Todas três devem estar presentes na nova
espiritualidade.
a. A lógica da inclusão ilimitada
Há um facto brutal que desafia a consciência humana e o sentido do
cristianismo neste final de século: dois terços da humanidade são constituídos
por povos literalmente crucificados. Certamente, os pobres não aceitarão
resignados a sentença de morte proferida contra eles pelos ricos. Lutarão,
procurarão a solidariedade mundial para sobreviver e participar num
destino comum de justiça e de vida.
Se as Igrejas não tomam a sério os povos crucificados, não sei de que
falam, quando fazem sermões sobre a cruz, sobre Cristo Crucificado e
sobre a Ressurreição do Crucificado. Se não ouvem o grito dos oprimidos
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do mundo, como poderão ouvir a voz de Deus, daquele Deus de quem as
Escrituras dizem que é o Deus do grito, o Deus da vida que escuta o clamor
dos escravos do Egipto, os lamentos dos deportados na Babilónia e o
gemido de cada coração que sofre?
Se não tomamos como fundamental o problema dos pobres e miseráveis
do mundo, nas nossas reflexões e na nossa prática cristã, não salvaremos o
cristianismo do cinismo e ratificaremos a sua irrelevância histórica.
Isto é inaceitável por mil e uma razões. Seria privar os pobres e
oprimidos duma arma muito eficaz: o cristianismo pode ser um poderoso
aliado seu. Além disso, não podemos esquecer que somos discípulos de um
pobre, de um prisioneiro político, de um condenado à morte, de um
crucificado, Jesus de Nazaré.
Devemos aliviar a dor dos que estão na cruz, devemos tirá-los da cruz
e, finalmente, ajudá-los a ressuscitar.
Uma boa notícia
Mas antes de mais, devemos comunicar-lhes uma boa notícia: se Deus
tem um lugar neste mundo, é precisamente junto deles. Deus está crucificado
nos crucificados da nossa história. Está na cruz a gritar vida e ressurreição.
É neste contexto que nós, os cristãos, recordamos as nossas origens de
excluídos e de crucificados. É preciso narrar sempre de novo esta gesta de
solidariedade. O Deuteronómio (26, 5) recorda-nos: “O meu pai era um
arameu errante”.
No primeiro milénio e no segundo antes de Cristo, arameu não
designava um povo, mas pessoas de diversas origens marginalizadas pela
lei vigente na Mesopotâmia, na Palestina e no Egipto. Iam de terra em terra
em busca de trabalho. Os hebreus eram um subgrupo marginal dos arameus.
Foram escravizados no Egipto. E é no Egipto que Deus se revela como o
“Deus dos hebreus”.
Esta opção de Deus pelos hebreus de ontem e de hoje, pelos excluídos,
opõe-se frontalmente à actual lógica de exclusão da sociedade mundial.
Deus inclui a todos, a começar pelos “hebreus” de todos os povos, pelos
condenados da terra.
É decisivo arrancar da cruz os povos crucificados. Ora, só os
arrancaremos da cruz, se os ajudamos a construir uma democracia social,
uma economia e uma política diferentes, concebidas como prática amorosa
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de busca do bem comum humano e cósmico. Devemos passar duma
economia de crescimento ilimitado para uma economia do suficiente para
todos.
Ressuscitar os povos
Cada ano, gastam-se, mesmo depois do fim da guerra fria, três biliões
de dólares em máquinas de morte, em armas atómicas e químicas. Com esse
dinheiro podia dar-se dinheiro para casa, comida, saúde, educação e ócio
a toda a humanidade. Porque não o fazemos?
Arrancar da cruz, é importante. Mas mais importante ainda é criar
condições de ressurreição. Ressuscitar um povo é associar-se a ele, para
que possa conviver em paz com outros povos, desenvolver-se segundo os
seus ideiais humanitários, expressar a sua alma nos códigos da sua cultura
e sentir-se, pela fé e pela oração, amigo e povo de Deus.
Como podemos organizar-nos, os cristãos e as Igrejas, para fazermos
chegar esta esperança aos povos? Só temos um caminho: viver a sério a
opção pelos pobres. A opção pelos pobres e marginalizados constitui, hoje,
o critério de universalidade e credibilidade do cristianismo. Esta opção
obriga as Igrejas do centro a ser mais proféticas. Devem pensar menos na
sua identidade e nos seus interesses corporativos, e ocupar-se mais do
homem comum e dos crucificados da história.
Para os cristãos, não há excluídos. Todos estão sob o arco-íris do amor
do Pai. Os afastados fazem-se, por esta opção, próximos. E os próximos,
irmãos e irmãs.
b. A nova aliança no sangue
O nosso Deus é um Deus que se incarnou na história e que se rebaixou
duplamente. Rebaixou-se enquanto Deus que se faz homem e enquanto
homem que, ao fazer-se pobre e oprimido, desce ao que há de mais humilde
no ser humano.
Deus encontrou o seu lugar no mais ínfimo da história, aí onde as
pessoas não têm os meios suficientes para viver, onde sofrem injustiças que
desumanizam, onde são injustamente crucificadas.
Não é este o único lugar de encontro, mas é o lugar privilegiado; se se
prescinde dele, os outros lugares de encontro com Deus tornam-se
problemáticos. Isto no-lo recorda, continuamente, nos seus escritos e de
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forma comovedora, o teólogo salvadorenho, Jon Sobrino, amigo e assessor
do mártir Mons. Óscar Romero, e como ele também ameçado de morte em
muitas ocasiões.
Deste modo, Deus assumiu o diferente, e o mais diferente dele, que é
o pecador. Em palavras duras de S. Paulo, Jesus fez-se carne de pecado
(Rom 8, 3).
Deus fez uma aliança com o diferente. Não o tratou como nós, os
ocidentais, fazemos, como uma ameaça, um inimigo que tem de ser
vencido. Fez do diferente um aliado para a sua causa no mundo, para o
resgate da criação.
Com Cristo, Deus reafirmou definitivamente a sua aliança connosco.
Por isso em Cristo não há nem machismo nem feminismo, nem árabe nem
turco, nem negro nem branco, mas todos formamos uma única comunidade
de irmãos e irmãs; somos cidadãos do mundo.
Ele fundou esta nova aliança, não com palavras, mas com o seu próprio
sangue. Este sangue continua a ser derramado ainda hoje no sangue dos
turcos mortos pelos racistas radicais da Alemanha, no sangue dos meninos
e meninas da rua assassinados em tantas cidades do Brasil e da América
Latina, no sangue dos índios Yanomami da Amazónia, ameaçados de
extermínio pelos garimpeiros e pela política de integração do governo
brasileiro.
Esta realidade brutal constitui até tal ponto uma prova para a nossa fé
na aliança eterna de Jesus, que um bispo profético da Amazónia brasileira,
Mons. Pedro Casaldáliga, confessa com infinita tristeza: “Há momentos em
que sinto o desaparecimento de povos inteiros como um absurdo mistério
de iniquidade histórica, que converte a minha fé em prostração”.
Transformemos esta aliança no sangue, numa atitude política contra a
corrente, e a favor dos culturalmente diferentes de nós, pois hoje estamos
chamados a viver como cidadãos do universo e a instaurar uma democracia
planetária.
c. A força dos pequenos
Certamente, muitos dirão: sendo tão poucos, como podemos transformar
as relações mundiais? Como tornar viáveis as nossas revoluções
moleculares?
Para isto, o cristianismo tem uma palavra. Há uma força secreta no
pequeno; basta que seja autêntico. Israel, considerado pelas Escrituras, “o
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mais pequeno de todos os povos” (Dt 7, 7) aponta-nos o caminho da
salvação.
O Messias libertador foi definido como o “refugo da humanidade” (Is
53, 3). E foi através dele, segundo o credo cristão, que se realizou para nós
o sentido do universo.
Precisamos de acreditar na força revolucionária da semente. A
conversão do coração, a criação duma nova consciência solidária e
planetária, as nossas revoluções moleculares, o sonho duma democracia
social e cósmica, estão a indicar-nos o caminho que toda a humanidade
deve percorrer.
Porém, isso só terá futuro, se nós estivermos convencidos da justiça
desta causa e a construirmos dia a dia. Só caminharemos dez mil passos, se
tivermos a coragem de dar o primeiro, como disse, em certa ocasião, MaoTse-tung.
Um fraco mais um fraco, não são dois fracos, mas um forte, pois a
união faz a força.
Libertemos a águia que está em nós
Ouvi contar na Alemanha, nos meus tempos de estudante, uma breve
história que não é uma fábula, mas um facto real. Com ela quero terminar
estas minhas reflexões.
Em certa ocasião, um camponês apanhou uma águia-bebé. Criou-a em
casa com as galinhas. A águia transformou-se aparentemente numa galinha.
Um dia, o camponês recebeu a visita de um naturalista que conhecia os
costumes das águias. E disse-lhe: “Esta ave não é uma galinha. É uma
águia. E a águia não passa o tempo a picar no chão, como as galinhas. Está
chamada a voar alto e a viver por cima das montanhas”.
O camponês respondeu: “Mas esta converteu-se numa galinha. Já não
sabe voar”.
Certa manhã, os dois foram muito cedo ao cimo da montanha. Estava
a amanhecer. O naturalista pegou na águia e pô-la a olhar para o sol. Depois
atirou-a ao ar. A águia que até então tinha vivido como galinha, despertou
no seu ser de águia. Levantou voo. Ao princípio, de forma ziguezagueante,
depois de forma mais firme, cada vez mais alto, até desaparecer no infinito
do céu matinal.
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Companheiros e companheiras de sonho e de esperança: dentro de
cada um de nós vive uma águia. A nossa cultura e os sistemas de
domesticação converteram-nos em galinhas que picam no chão. Porém,
estamos chamados às alturas, ao infinito. Libertemos a águia que se
esconde dentro de nós. Não permitamos que nos condenem à mediocridade.
Voemos para a libertação. E arrastaremos outros connosco, porque todos
escondemos uma águia dentro. Todos somos águias.
Leonardo BOFF
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Estudios

A condición sexuada da persoa:
alén de reduccionismos
Por Xosé Manuel DOMÍNGUEZ PRIETO

Paradoxalmente, a carón da chea de estudios de carácter sociolóxico,
etnolóxico, médico, psicolóxico ou mesmo de auto-axuda en torno á
cuestión da sexualidade humana que inzaron neste século non resulta a
penas posible atopar reflexións sistemáticas de antropoloxía metafísica. Os
estudios sobre sexualidade adoptan sempre unha perspectiva particular, por
outra banda nada desprezable nin inesencial, pero, se cadra, todas apuntan
cara a unha investigación anterior, a unha reflexión máis fondal. Trataríase
esta dunha esculca sobre a sexualidade como dimensión constitutiva da
persoa, sobre a sexualidade-dunha-persoa.
Unha perspectiva personalista semella, daquela, axeitada para acaroarse
ó celme dunha estructura humana que vén sendo o gran ausente do discurso
filosófico. A tradición personalista tense ocupado dabondo da dimensión
corpórea da persoa: Gabriel Marcel, en Ser e Ter,1 ou Zubiri en Sobre o
Home,2 ou mesmo Mounier en O Personalismo3 tratan extensamente a
1. Marcel, G: Ser y Tener, Caparrós, Colección Esprit, Madrid 1995
2. Zubiri, X.: Sobre el Hombre, Alianza Editorial, Madrid 1986.
3. Mounier, E.: El Personalismo, Sígueme, Salamanca 1990.
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dimensión corporal ou encarnada da persoa. Curiosamente, as referencias á
dimensión sexuada son escasas: Mounier, no seu Tratado do carácter,4
dedica algunhas páxinas a esclarece-lo vencello íntimo entre o
desenvolvemento da sexualidade e o desenvolvemento da personalidade ou,
se cadra máis sistematicamente, Julián Marías, na súa Antropoloxía
metafísica,5 fai unhas reflexiones explícitas sobre o significado desta
dimensión da persoa entendida como instalación dinámica. Noutros casos,
como o de Ferdinand Ebner, en A palabra e as realidades espirituais,6
adopta unha postura non coherente coa tradición personalista ó proclama-lo
carácter asexuado do celme da persoa (considerando nesta o espiritual como
radicalmente arredado do físico).
En consecuencia, aínda que o personalismo nos fornece dun realista
e integral marco teórico para acceder ó imo da condición sexual da persoa,
semella o desenvolvemento deste estudio unha angueira por facer. ¿En que
termos podería desenvolverse?
Para tratar de albiscar posibles vieiros ben podería ser fecundo partir
dalgunhas das aportacións do pensamento feminista.
Sexo, xénero
Unha das distincións terminolóxicas que máis xogo deron ós feminismos,
foi a de sexo e xénero. Considerábase o sexo como a condición orgánica dun
corpo segundo a cal, e en función dos seus órganos xenitais e certos
caracteres secundarios (distribución da peluxe, textura da voz, peito...), é
clasificado coma macho ou femia. O xénero, pola súa banda, era caracterizado
como o conxunto de características e roles atribuídos por unha cultura ás
diversas persoas en función do seu sexo, constituíndo a diferencia entre o
masculino e o feminino. A distinción cobrou especial relevancia cando, xa
dende o comezo dos feminismos, se denunciou o sexismo, é dicir, unha
discriminación respecto da muller por cousa do seu xénero.7 Abofé que se
as diferencias entre home e muller radicasen basicamente no biolóxico, no
4. Mounier, E.: Tratado del carácter, Sígueme, Salamanca 1993, tomo III das Obras Completas, pp.
149-166.
5. Marías, J.: Antropología metafísica, Alianza Editorial, Madrid 1983, pp. 120-127.
6. Ebner, F.: La palabra y las realidades espirituales, Caparrós, Madrid 1995, pp. 23ss (Otto
Weiniger, «Espíritu y sexualidad»).
7. Cfr. Blanco, C.: O contradiscurso das mulleres. Historia do feminismo, Nigra Ensaio, Vigo 1995,
pp. 35-37, 90-101.

356/20

A condición sexuada da persoa: alén de reduccionismos

sexo, mal arranxo ía ter unha orde social que agromase directamente del.
Pero se as diferencias discriminatorias fosen de orixe cultural esixirían
urxente transformación.
Recordemos que en toda esta polémica as aportacións de Margaret
Mead foron decisivas: as características atribuídas ós homes e ás mulleres
son relativas á cultura, varían dunha cultura a outra. Deste xeito, cuestiona
que realmente existan o masculino e o feminino. Coa antropóloga cultural,
a pensadora existencialista Simone de Beauvoir chegaba tamén a pór en
entredito a existencia destas esencias sexuadas como inmutables. O seu
lema foi ben explícito: a muller non nace, faise.8
En calquera caso, resulta inconcuso aceptar diferencias biolóxicas:9
dende o diverso grao de testosterona (que fai dos machos seres máis
agresivos en certas condicións) ata as diferencias anatómicas, son innegables.
¿Pero está inscrito nos xenes que, por exemplo, a muller sexa quen teña que
apandar coa cociña, a educación dos nenos ou a limpeza da casa? ¿Depende
da bioloxía a dobre moral segundo a cal se acepta un certo grao de
infidelidade no home sen máis consecuencias, mentres que as mulleres ou
son nais e santas esposas ou son prostitutas?
Feita esta distinción entre o biolóxico (dunha tremenda plasticidade) e
o cultural, moitas feministas deron en subliñar que a nosa é, de raíz, unha
cultura androcéntrica: o masculino elevouse á categoría de universal. E así,
dende a psicanálise ata a filosofía, deuse en establecer varias oposicións
categoriais que reflicten a dicotomía masculino/feminino neste contexto
androcéntrico. Resulta especialmente salientable neste respecto a aportación
de Helene Cisoux10 sobre a categorización estas oposicións: cultura/natureza,
razón/sentimento, mente/corpo, pensamento/intuición, activo/pasivo... Deste
xeito refórzase a adxudicación á muller do papel exclusivo de nai (natureza,
corpo), o dunha psicoloxía sensibleira e irracional que lle empecería estar
en postos públicos de responsabilidade...
A distinción sexo/xénero ten todo o seu sentido nesta reivindicación do
feminino no noso contexto abafantemente androcéntrico. ¿Pero realmente
hai esta longa distancia entre o biolóxico e o social? ¿A distinción sexo/xénero
8. Sobre o particular pode ser iluminadora a lectura do capítulo II do libro de Amelia Valcárcel Sexo
y Filosofía, Anthropos, Barcelona 1994, titulado «Filosofía y feminismo».
9. Cfr. Eysenck, H.J. e Wilson, G.: Psicología del sexo, Herder, Barcelona 1981. Capítulo 2:
«Hombre y mujer. La eterna diferencia».
10. Cfr. Blanco, C.: o. cit., pp. 176-180.
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é real ou só conceptual? Isto remítenos a outra discusión de máis tradición
na historia do pensamento: a de natureza e cultura. Se o biolóxico é o natural
e o xenérico é o cultural, ¿en que relación están?
Natureza e cultura: a condición sexuada
En toda esta polémica, o feminismo recoñécese debedor do pensamento
ilustrado, última estribación da filosofía moderna. ¿Como entenden a
Modernidade e a Ilustración a natureza e maila cultura?
En liñas xerais, para esta andaina de filósofos o que define ó home é a
súa Razón, a subxectividade. O corpo resulta algo alleo a esta intelixencia.
O corpo é parte da natureza e, ante ela, o que cómpre e aquece é dominala.
Coñecer para dominar, propuña Bacon. Natureza e cultura quedan
radicalmente arredadas, sendo o sometemento da primeira por parte da
segunda o que a pode encher de sentido. Por iso Kant sinalará que a natureza
é a orde do determinismo, mentres que o suxeito é o eido da liberdade. Non
moi lonxe desta perspectiva está situada a xa citada Simone de Beauvoir ó
pensa-la plena plasticidade da sexualidade, é dicir, que independentemente
das condicións e características xenéticas e hormonais, cadaquén podía
facerse a si unha sexualidade á súa medida: “A muller non nace, a muller
faise”.
Por suposto que, como sinala Giddens,11 a aparición dunha sexualidade
plástica, é dicir, desvencellada da súa dimensión reproductiva, do seu
significado no entramado de parentesco, foi condición da revolución sexual.
¿Pero cabe a plasticidade absoluta? A antropoloxía semella apuntar a que,
dado o abuamento dos pulos instintivos no home, precisa da recepción de
maneiras de pensar, sentir e actuar e dun aparello simbólico por parte
doutras persoas, se quere ser viable. O cultural, tanto coma o biolóxico,
configuran o home. O cultural configura a persoa pero non contra o
biolóxico, non sometendo o biolóxico a formas e corsés racionais (como
pretendía a Ilustración), senón sobre o biolóxico. Dado que o home é un ser
inacabado, menesteroso, tamén o cultural é natural nel. Podiamos dicir,
imprecisa e provisionalmente, que a nosa natureza é cultural. Cada cultura
actualiza, daquela, dun xeito distinto o humano. Pero quede ben entendido
que isto supón que non existe unha natureza humana pre-cultural, común a
tódolos homes. Así, fronte á sociobioloxía ou a psicanálise, diremos que o
11. Giddens, A: La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades
modernas, Cátedra, Madrid 1995, pp. 34ss.
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cultural non é superestructural, anecdótico, senón constituínte. No camiño
da súa plenificación, na tarefa de construírse a si mesmo, as posibilidades
sonlle ofertadas por outros na cultura.
¿Que é, daquela, o que os homes temos en común?: unhas condicións
éticas de realización. Non hai a persoa, senón condicións de posibilidade
para ser persoas: estar, pola intelixencia –segundo a alquitarada concepción
zubiriana–, enfrontado ó real, estar afectado polo real, temperado pola
realidade, e, por iso mesmo, estar arrebolado a ter que optar no real, en tanto
que posibilidade, para realiza-la propia biografía.12
Unha primeira conclusión resulta patente: fronte á dicotomía
natureza/cultura albiscamos que forman unha unidade estructural. ¡Gran
importancia terá isto no problema da relación entre sexo e xénero! Aínda
que no discurso feminista, e mesmo no psicolóxico e sociolóxico, non
dubidamos de que teña un extraordinario valor analítico separar ámbalas
ordes, sen embargo, hai que recoñecer que, nas persoas, o seu sexo e o seu
xénero son vividos coma unha unidade absoluta. A distinción é conceptual,
pero non nacemos cun sexo e facemos do noso xénero o que queiramos. O
sexo está sempre, por así dicilo, xenerizado, tinxido culturalmente.
Pero isto non é todo. Porque, ademais de nacer cun sexo e ser
inculturados nunhas determinadas categorías xenéricas, a persoa ten que
decidir qué facer, cómo actuar, con este conxunto de notas. A persoa,
daquela, non é só axente da súa sexualidade (ser quen de pór en
funcionamento as notas sexuadas con que conta), non é soamente actriz da
súa sexualidade (actuar conforme ó que lle tocou en sorte biolóxicoculturalmente), senón que a persoa é, ademais, autora da súa sexualidade
por canto que debe ser ela quen elixa, dun xeito ou doutro, actualizala,
desenvolvela como factor da súa plenificación (ou acañamento).13
Pois ben: a este conxunto unitario e estructurado de sexo, xénero e
capacidade e necesidade de desenvolvemento biográfico, en tanto que
autora, dese sexo e xénero, é ó que chamamos condición sexuada da persoa.
A condición sexuada será, daquela, o conxunto de notas sexuais e xenéricas
que, en cohesión interna, vehiculan o modo de apertura da persoa e a súa
referencialidade ós demais. Abrangue toda a persoa: a súa intelixencia, a
vontade, a sensibilidade e á corporeidade, á súa socialización e á súa
biografía. Por iso, aínda que non todo o que fai a persoa son actos sexuais,
12. Cfr. Zubiri, X.: Sobre el Hombre, Alianza Editorial, Madrid 1986, pp. 31-41.
13. ib., pp. 125-126, 586-590.
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si podemos dicir que toda acción súa resulta ser sexuada porque, como
viramos, a persoa non ten un sexo, senón que é sexuada. Deste xeito, sería
posible precisar que por sexualidade se pode entende-la figura que a
condición sexuada vai cobrando no seu exercicio por parte da persoa.
Non nos atreveriamos a definir, porque ó depender da autoría persoal
resulta indefinible, inconceptuable, qué é ser home e muller, qué é o
masculino e o feminino. Sabemos, polo de agora, que son condicións
sexuadas distintas, que posiblemente non se poida establecer circiamente,
con rixidez, ónde acaba o masculino e comeza o feminino, dada a morea
inabranguible e plástica de elementos que entran na súa configuración en
cada individuo (cousa que antano non semellaba tan patente pola rixidez dos
papeis atribuídos ó home e á muller).14 O que si está, cremos, claro, é que
cada persoa está aberta ás demais dende a súa condición sexuada e que esta
tinxirá a cualidade da relación que, a priori, pode establecer con outro.
Dende estas aproximacións terminolóxicas, sempre provisionais,
podemos retomar algúns elementos claves do pensamento personalista xa
enxergados antes de seguir adiante:
De primeiras, a consideración da cuestión sexual dende a condición
sexuada da persoa responde a unha postura realista, xa que logo, de atender
a tódalas dimensións da persoa. Dende esta perspectiva, queda claro que a
persoa non é unha abstracción. Máis ben existen as persoas, sempre rostros
concretos, que están ante nós apelativamente, invitándonos ó encontro e ó
diálogo. A condición sexuada da persoa será o motor do encontro e
configurará este diálogo. Todo encontro entre persoas, en tanto que sexuado,
resulta dialogante, sendo o diálogo a maneira concreta de realiza-la nosa
condición sexuada porque esta sempre é aberta e dirixida ós outros. Non é
unha instalación persoal que nos pecha en nós, senón o modo da apertura
ós demais.
Diciamos, en fin, que a sexualidade é tarefa persoal que consiste na
elaboración libre dos pulos e comportamentos aprendidos. Pois ben: esta
elaboración sempre conta, como presencia fecundante, cos outros.
A sexualidade persoal
Sigmund Freud, no seu libro Tres ensaios sobre a teoría da
14. Significativo resulta o estudio de Elisabeth Badinter, XY. La identidad masculina, Alianza
Editorial, Madrid 1993, onde se analiza a gran dificultade actual para manter nidia unha identidade
masculina, dado o derrubamento dos rexos esquemas culturais que a soerguían e dado que, segundo
a autora, é ista unha sexualidade derivada, secundaria respecto da feminina.
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sexualidade,15 propuxo unha diferencia conceptual esencial para entende-la
nosa sexualidade: a diferencia entre instinto e pulsión.
O instinto constitúe un comportamento prefixado bioloxicamente que,
unha vez disparado pola presencia de determinado estímulo, tende á súa
consumación dun xeito mecánico e semellante en tódolos membros da
mesma especie. A pulsión, pola contra, constitúe un pulo abuado, impreciso,
en procura de arranxar unha carencia, pero non está configurado
bioloxicamente, polo que cómpre ser elaborado. Pois ben, para Freud, o
pulo sexual non é instintivo, senón pulsional: precisa ser tratado e
conformado. ¡Fondas implicacións antropolóxicas trouxo consigo este
descubrimento! Porque, se a sexualidade debe elaborarse conscientemente,
debe transirse de intelixencia e, xa que logo, enfrontarse á realidade. Deste
xeito, unha sexualidade reducida ó principio de pracer e non ó de realidade
(falando en termos freudianos) sería unha sexualidade non integrada,
neurótica, inmatura. “Unha parte esencial da predisposición psíquica á
neurose –di Freud– provén do atraso da pulsión sexual en ter en conta a
realidade”. A pulsión sexual –non xenital– é unha forza creadora. Pero hai
que lle dar forma intelixentemente, optando por un desenvolvemento
concreto. E isto, relembrémolo máis unha vez, porque a persoa constitúe
unha tarefa para si mesma. Pero, para realizarse, ten que ollar fóra de si e
encostarse fóra de si: na realidade. Óptase por unha posibilidade entre
outras: toda relación e actividade sexual é sempre froito da opción e, máis,
é posible optar por ser simple axente e actor pero non autor, chegándose así
a un exercicio da sexualidade de carácter mecánico.
Só unha sexualidade aberta ó outro, é dicir, mediada pola afectividade,
sería unha sexualidade persoal. Ademais, aquí reside a diferencia esencial
entre a sexualidade persoal e a animal (que moitos divulgadores pretenden
homoxeneizar e identificar tomando a primeira coma paradigma da segunda):
a sexualidade animal é un subsistema que se limita a responder a estímulos
tomados como simples estímulos. A sexualidade humana toma os estímulos
como reais, séntese afectada realmente por eles e escolle a resposta para
eles, é dicir, enfróntase á realidade, faise cargo dela. Pero, no home, o sexo
non é unha estructura engadida, senón que tinxe e modula toda a súa
substantividade: o home non ten sexo, senón que é un ser sexuado. A
condición sexual de cadaquén depende de moitas notas: xenes, hormonas,
estructura fenotípica, educación, cultura, traxectoria biográfica.... Pero o
conxunto destes factores reflúe sobre toda a vida da persoa. Por iso, unha
alteración ou atrofia no desenvolvemento psicosexual afecta a toda a persoa.
15. Freud, S.: Tres ensayos para unha teoría sexual, Altaya, Barcelona 1993.
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O sexo sempre é sexo-dunha-persoa, atinxe a tódalas notas súas, físicas
ou psíquicas.
Pero para vivir unha sexualidade persoal cómpre vencer un prexuízo
ben espallado: a identificación da sexualidade coa xenitalidade e o seu
exercicio (crenza que puxera xa de moda Reich). En realidade, os caracteres
sexuais non son o sexo, senón algunhas das súas estructuras manifestativas.
A condición sexuada transcende o orgánico. O que se dá en chama-lo sexo,
os caracteres orgánicos, non son a condición sexuada da persoa: actualizan
a sexualidade, fana presente. Xa fica claro a estas alturas que a fisionomía
e fasquía revelan todo o sistema pero non se esgotan en si. Se a corporeidade
sexuada é o que fai presente toda a condición sexuada da persoa, expresa a
persoa, significa que a sexualidade é expresividade: as súas accións posúen
un significado. Unha caricia, un bico, un abrazo... non son puros estímulos,
sinxelos sinais estimulantes. En realidade, hai moitos tipos de bicos, de
agarimos, de apreixos: os actos, as accións musculares que se poñen en
funcionamento, poden se-las mesmas, pero o seu significado é distinto
porque a acción do sistema enteiro é distinto. Por iso, o estudio, sen máis,
de técnicas sexuais adoita ser baldeiro: esquece que a sexualidade e o
comportamento sexual que manifesta é decurso de accións, non de actos.
Nas accións sexuais os actos están penetrados de afectividade e de vontade,
aínda que sexan executados por actos mecánicos-fisiolóxicos-bioquímicos.
Fronte ós actos sexuais (pura posta en marcha dos mecanismos do sexo), as
accións sexuais teñen a posibilidade de estar ateigadas de sentido. ¿Por
que?: porque todo en nós está sexuado: a nosa intelixencia é sexuada, a nosa
vontade, a nosa afectividade... Por conseguinte, as accións sexuais teñen a
capacidade de realizar persoalmente a quen as vive. En realidade, temos de
recoñecer que a condición sexuada de toda a persoa se realiza en toda
relación afectiva cos outros: non só sexual, senón tamén de amizade, de
convivencia familiar, de parella.... Un sexo personalizado necesariamente
está transido de afectividade, é dicir, aberto a ser afectado por outro.
Xustamente, como xa queda dito, é esta afección a que lle impele á persoa
a optar. De existir, no canto desta afección real, mera subscitación, só
habería pulo, simple arrastro. Toda relación na que se toma ó outro como
persoa e non coma obxecto resulta conformadora, fecundante.
En definitiva: todo encontro cos outros configura a personalidade e, por
ende, a sexualidade. Unha sexualidade persoal será, ó cabo, unha sexualidade
aberta ó outro en canto outro.
Xosé Manuel DOMÍNGUEZ PRIETO
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Declaracións para unha historia
de capitán Trono
Fragmentos

Por Xosé Antón MIGUÉLEZ

7. Atopou un pé á luz do día
“No principio existía a Poesía,
e a Poesía estaba onda Deus
e a Poesía era Deus
e sen ela nada se fixo”.
En Altamira ou no Enuma Elish e en Xesucristo hai poesía
definitiva xa pero aínda non conclusiva.
No Tao de Lao Tsé, nos Upanisads, en Xoán da Cruz hai poesía,
reveladores silencios cara un aberto termo.
No lumioso bico de Alioxa a Iván Karamazov hai poesía,
tremente tenrura para a ferida de dúbida e door.
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Haina no humilde cálculo exacto do tanto por cento,
na disciplina polo cadrar contable,
e nos rastreos da plusvalía para ser compartida,
en fuxidía xustiza sempre desaxustada.
Haina no Deus do presebe, do pan partido, e da cruz terrible,
atractiva e difícil paradoxa para chegar ó multicentro da vida:
Deus, ti, o próximo, o inimigo, a materia,
todos andando cara un único centro,
todos cara unha cópula que alguén berra posible,
todos invitados a un banquete do que nos dan a proba,
a un universo.
Deus está niso e busca compañeiros.
Aquela presiña de grans de trigo que deixaron en ofreta
a San Cosme de Galgao estaban cheos de delicada poesía.
As tractoradas labregas contra a cota do leite, nos oitenta,
cos paisanos donos de estradas, gustando a unión asorados,
e albiscando a dignidade, foron fillas e nais de poesía.
No Merlín de Cunqueiro ou no Simbad das illas zugo eu poesía
como en Silvio Rodríguez ou en Violeta Parra gracias a la vida.
Fuxan os ventos dos agoreiros, laralala, temos futuro, temos mañá,
pois queda a poesía primordial, a perenne suscitadora de poetas,
de amilagrados, de buscadores, de namorados, de insatisfeitos,
de gozadores, de camiñantes, de espectadores, de rebeldes,
de cantores, de indagadores, de exploradores, de amantes,
e de humildes transformadores renacidos dun milagre de gracia.
Queda a poesía que recende a terra un día de verán logo da chuvia,
a do trigo danzando harmonioso coa brisa no vilar de Labrada
(era pouco antes da sega, polos días mornos de xuño),
e a poesía da neve a descubrirnos folerpas de misterio no máis cotián,
e a da cantiga das mil augas en mares, ou rosadas,
“pinga a fontiña, pinga a fontela
algunha cousa ten de Novoneira
pola que pode entendela”,
a poesía dos corpos en top-les que aledan praias,
e a do inmenso ballet da olimpiada xogando ó máis aínda.
Quédanos a poesía da computadora e a do viño compartido,
a do sexo que alonga a señardade porque adianta o ceo,
e a do canciño con ganas de brinqueta.
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8. Atopou outro pé entrando na noite.
Cando se acaba o día e vence a noite
agroma aínda no corazón do grito
coma un baleiro de door
a poesía a contraluz.
Crucíficada a cotío,
“son coma auga que se verte, e teño tódolos ósos esnogados”,
tragada pola fera gorxa de anguria e soedade que devora víctimas,
“¿meu Deus meu Deus por que me abandonaches?”,
en loita aínda, como no berro do salmista esmorecente,
ou no silencio vencido que xa simplemente xeme sen palabras (sen esperanza),
ou no derradeiro pozo onde o fel se fixo pedra e odio reactivo,
desde as tebras que nos rouban alentos e nos deixan vértigos e gómitos,
aínda morta e vulnerable,
resiste nalgures a poesía.
Arrepiante noite escura e negra sombra que recoñezo en min,
no inferno do meu rocho cruel ou satisfeito,
que mata coma Hitler,
(non teño as mans limpas),
e que sei en ti santiño tan louvado,
e que apalpo mesta na rúa en canto saio,
e que me amosan omnipresente en cada telediario,
e que laia eternamente ¿cando, cando?
Canto máis fráxil e escura máis teimosa reclamando o día.
“Ela estaba no mundo,
e o mundo foi feito por Ela,
pero o mundo non a recoñeceu.
Veu ó que era seu
e os seus non a acolleron.
Pero a cantos a recibiron,
a cantos creron no seu nome,
deulles o poder de seren fillos”
(Evanxeo de Xoán)
Non sei cómo nin de qué maneira
pero seina mergullada en tanta sombra,
conxelada entre os mármores do desprezo,
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esmagada na blasfemia das torturas,
e desecada nos mil ritos sen alma.
Sei que a ten secuestrada a impotencia sádica ou covarde,
e que a escachiza a violencia estéril e o fanatismo fato.
Recoñézoa empozada nas leis dos prepotentes,
escorregada das pantasmas luxuriantes,
e condenada por cobizas asasinas.
Véxoa roída polas febres da impaciencia
e estragada por envexas entrampadas.
Non lle sei o modo, nin a figura, nin o xeito,
pero está aí e alguén ma devolveu viva.
“Non tiña beleza nin esplendor,
vímolo e o seu aspecto non era atraente.
Desprezado, o máis rexeitado dos homes,
varón de sufrimentos, afeito ás dores.”
(Isaías, cincuentaetrés)
Adiviño viva a recalcitrante poesía alén da carantoña do noxo:
¡a súa ausencia, de tan mesta, é case luz!
“Tida
metida
prometida
comprometida”
graciñas Celso Emilio que me chamas para a luz
comprometido,
prometido,
metido,
tido,
(é dicir, posuído),
e algo ido,
desde a superficie ó corazón das cousas,
desde o eu deica o nós compartido,
amando o mundo e alén deste sistema.
A luz antes que sol foi enerxía de amor
e os seus camiños son a miudo escuros.
As veces son silencio, quizáis porque medremos,
tebras incluso, como antes de nacermos.
Mais sempre hai vieiros de centellas,
chuvia de estrelas en noite escura de san Lourenzo,
¿non as ves?
367/31

Xosé Antón Miguélez

“Pai nas túas mans entrego o meu espírito”.
Hai un camiño que chegou á luz
(vímolo radiante).
“Con ser de condición divina
non se agarrou cobizosamente ó seu ser igual a Deus.
Baleirouse a si mesmo
e tomou forma de escravo.
Fíxose un home normal e foi tido por tal.
Abaixouse a si mesmo obediente ata a morte
¡e morte de cruz!
Por iso tamén Deus o exaltou sobre todo,
e lle outorgou o nome que está por riba de todo nome”
(Filipenses dous).
O xemido vencido que clamaba inútil chegou a un seo de tenrura,
e o tremor da estéril bágoa faise en algures xesto de agarimo.
Da entraña inmisericorde e endurecida, a base de tanto golpe que mancaba,
saltou a muxica de luz coma brinca o lume do seixo
¿non a sentes?

9. Cántalle feliz un himno á luz
Contempleite beleza transparente
na materia que atentas lene e densa,
mostrácheteme luz e eu apalpeite,
amor total sen sombra de mistura.
Graciñas humildísimo silencio,
cálida verba dun amor perfecto,
aberta escota a cada acento noso,
seo gracioso de conversa pura.
Loada ti, docísima verdade,
vestida desas dores que arrepían,
non por burla ou sadismo, por bondade,
por darte, infinitude, na estreitura.
Bendita sexas sempre fiel presencia,
que sostés canto ser vive ou respira,
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e a todos dás angueiras que dilatan
a nosa pequenez deica a tua altura.
A ti me rindo fonte de ledicia,
amor de entrega e mar de simpatía.
Eterna gratuidade acepto todo,
por dar remate á creación madura.
En ti confío anque te sinta lonxe,
a ti me dou amante que respectas,
e agardo en ti a forza que libere
as risas de hoxe presas da tristura.
Confésote grandiosa e poderosa,
centro de todo anque me descoloras,
acepto os teus camiños que non vexo,
mar e piloto dunha nao segura.
Por iso a ti me entrego anque me espantes,
en ti entro traballo que descansas,
calo ante ti xuizo que me ispes,
e sígote en Xesús salvación dura.
Enxálzote pobreza que enriqueces
e respírote alento anque me queimes,
en ti me deixo noite de sentido,
a ti sirvo creador e creatura,
servo e Señor,
amigo e mestre,
carne nosa e resurrección futura,
canto e espada,
pulo e refuxio,
deserto xebre e mesa de fartura,
alfa e omega,
éxodo e colo,
Xesús de Nazaret, cruz e dozura,
porta do Pai,
fonte do Alento,
parábola de aperta e fermosura,
meu Deus e todo,
a quen adoro,
pobre e feliz de andar na túa procura.
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10. Segue sen saberse pero xa se atopou.
¿Que sei eu de min mesmo agora que me perdo no inabarcable,
agora que o meu pasado se mergulla nun labirinto que ten saída ó amor,
e a sombra ou po que eu toco de min, que toco en ti,
revelóuseme tamén carne de espírito?
¿Como saberme, medirme, xulgarme, ou posuírme,
se o meu futuro de resucitado alóngase oculto nese bico na boca que nos
damos
Deus e mais eu,
Deus coa creación,
Deus e a humanidade na que vivo?
“¡Que me bique cun bico da súa boca!”
Véxome infinitamente menos que a punta do meu iceberg
reflexada nun espello
(albiscada nos incontables xogos de estrelas e galaxias
en expansión).
Non me sei eu tampouco mestre Sócrates
nin xamais me saberei pois os fíos do meu nome pasan polo teu
e por outros Xosés, Marías, Jenniffers, Nikitas, Francescas, Alís.
Por Xosé Antón MIGUÉLEZ
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XI FORO
A IGREXA GALEGA NO POSCONCILIO
20 anos de Encrucillada
8 - 9 novembro 1996. Colexio La Salle, Santiago
PROGRAMA
Venres, 8
19,00 h.: Chegada e acollida
19,30 h.: Presentación
Alfonso Zulueta de Hazcia
20,00 h.: A Igrexa galega no posconcilio
Engracia Vidal Estévez
Diálogo
Sábado, 9
10,00 h.: Os desafíos da realidade
Bernardo García Cendán
Diálogo
12,00 h.: A resposta da Igrexa
Xosé Antón Miguélez Díaz
13,45 h.: Eucaristía: 20 anos de Encrucillada
Miguel Anxo Araújo
16,30 h.: Mesa redonda:
Qué lle pedimos á Igrexa galega
Manuel Guerra Campos, médico
Fernando Martínez Randulfe, avogado laboralista
Manolo Rivas, escritor
Lidia Senra, militante sindical
Dialogan con Xosé Antón Miguélez e con todos nós
18,00 h.: Clausura: Recital do cantautor Xacobe Louzán
19,00 h.: Adeuses
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Loitar en Nicaragua
Por Xosé Antón IGLESIAS

O autor desta carta, dirixida a unha compañeira relixiosa, é un
sacerdote implicado no traballo en Nicaragua tras anos de dedicación a
movementos xuvenís e á Delegación de Catequese de Santiago. Anque,
loxicamente, escrita sen pensar na súa divulgación, cremos que resulta
interesante dar a coñecela como mostra do tipo de experiencias que
moitos cristiáns europeos están vivindo en lugares onde as preocupacións
son moi outras que as propias do rico Primeiro Mundo.

Amiga Lola:
Aquí, onde agora estámo-las túas compas e mais eu, atopo ese silencio
e sosego que o meu corpo e ánimo hai tempo reclaman.
Primeiro que nada, gracias sexan dadas polas mostras de solidariedade
cos compas procesados nos dous xuízos que ó tempo tivemos que enfrontar.
Convencidos estamos do determinantes que foron nos fallos xudiciais as
mobilizacións habidas, aquí e desde o exterior. Especialmente o foron as
cartas asinadas desde o exterior ó Bufete Popular de Masaya, que Mª
Dolores Gómez e Miguel Ambota (os nosos avogados) facían chegar, “gota
a gota”, ó xuíz de turno; sobre todo, no xuízo que implicaba a Chepe A.,
obxectivo principal das denuncias e todo tipo de presións, enormes presións,
que as contrapartes exerceron sobre o xuíz de Nandaime. Unha vez máis:
desde a firmeza e a solidariedade, todo é posible. ¡Todo!
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Foron días especialmente tensos, moi tensos. Días e noites de guerra,
guerra da alma... Días inesquecibles tamén, por fermosos, coma toda mostra
de solidariedade e firmeza.
Aquí, xa o sabes, o peor que pode suceder non é o de ires ó talego (iso
entra na lóxica da opción que un teña na vida), senón, o de pasares
desapercibido. E nun contexto tan hostil, como é Granada, berce da reacción
e de grandes finqueiros, a situación faise particularmente máis custosa.
Sentirse vivos, pois, na memoria solidaria de xentes amigas, é sempre
unha boa nova, que dá folgos e renova esperanzas. Entre os norteños circula
unha carta con sinaturas de recoñecemento que deberemos fotocopiar e
facer chegar a canta persoa e colectivo amosaron o seu apoio.
E suma e segue. Xa que isto só foi un comezar máis ou menos agardado.
As dúas sentencias están apeladas polas contrapartes, ó tempo que recibimos
(antonte mesmo) unha nova citación para un terceiro xuízo, esta vez polas
terras de Tarca (Zapatera). A loita continúa pois. As ameazas de desaloxo
son continuas; as presións sobre os xuíces son cada vez máis fortes, en
cantidade e calidade. ¿Que vai pasar? En Nicaragua, como ben sabes, o
único certo é a incerteza.
A historia xa a sabes, máis ou menos. Familias campesiñas que foxen
da violencia do norte (reiteradamente denunciada polos medios), da masacre
e da fame; que buscan un tuco de terra (soño íntimo de todo campesiño
desde Nicaragua a Chiapas) onde poder traballar e vivir en paz. O demais
é fácil de supoñer. Un campesiño sen terra é como un ser mancado,
incompleto, irrealizable. Alimentar e comparti-lo seu soño máis íntimo
(soño perigoso, iso parece) e compartir esforzos por facer realidade o seu
soño é parte do quefacer no que andamos. Construír un espacio económico
autosuficiente entre os que foron historicamente excluídos é parte da
perspectiva. Por esas estamos. ¿Seremos quen de acompañar a tanta xentiña?
125 familias campesiñas (500 persoas) tomaron as terras do Momtacho;
familias que reclaman algo tan elemental como é un tuco de terra e o dereito
a vivir. ¿Seremos quen? Esta e mil preguntiñas máis estou a facerme neste
recuncho de soidade.
Moitos pensarán e dirán que non é racional supoñer que poidan saír
adiante, e nós con eles neste deserto de miseria que é Nicaragua. Quizais
leve razón quen así pense. A miña racionalidade dime por veces tamén que
é demasiado cravo para tan cativa ferretería que somos en recursos humanos
e demais. Un séntese como eivado ás veces diante de tanta urxencia e
necesidade. Difícil é multiplica-los pans no medio de tanta pobreza tamén
373/37

Xosé Antón Iglesias

espiritual (enorme deterioro moral o que se apalpa). É verdade. Pero tamén
é verdade que a historia non se fai a partir do frío cálculo racional das
posibilidades de éxito, senón desde a franxa das emocións tamén, da
imaxinación, da vontade e teimosía. E aquí, entre os norteños, firmeza e
teimosía hai moita de noso Señor. Un aprende tamén, na cultura e na vida
da pobreza solidaria, nas horas de aguante e resistencia, que ata os soños
mais toleiráns poden facerse realidade algún día. Algún día.
Como queira que sexa, e á marxe de toda especulación e dos moitos
erros que puidesemos cometer e cometamos no futuro, eu non miro outra
opción ética e humana que seguir comprometido coa loita porque un día
sexa posible algo alternativo á inhumanidade que esta xente está á vivir.
Quero dicir, aínda no suposto de que o noso proxecto de futuro humano non
fose obxectivamente acadable, non miro máis opción que a de comparti-los
seus soños.
Trátase, sinxelamente, de optar polo ben sobre o mal, non porque teña
a certeza de que sairemos victoriosos desta aventura, senón porque é o único
xusto e humanitario. ¿Xa?
Entre outras cousas, amais de repousa-lo esqueleto, vin a reflexionar
unha decisión que hei tomar antes do 30 de xuño, cando remata o prazo de
excedencia que Xerais me concedeu por un ano. E miro que neste contexto
de tanto cravo no que andamos metidos, con tanto compa procesado e todo
o que se aveciña, non son quen de decidi-la miña marcha. Non miro máis
opción que a de permanecer no lugar e asumi-lo relevo. ¿Que se non?
Renunciar a perde-lo posto de traballo entra tamén na lóxica das opcións de
vida, como a de ires ó talego ou seres expulsado mañá mesmo do país. ¿Que
facer, Señor?
Aló por marzo, cando presentiamos algo do que logo sucedeu,
barallabamos entre nós quen pincharía (caería detido) primeiro, quen
despois... Eu, no sentir da maioría, sería expatriado de primeiras. Non foi
así. Bromas á parte, non me arrepinto destes case 12 meses en Nicaragua.
Tras daquel vello soño de mozo rebelde e soñador de combates e milagres
de victoria dos anos 70/80, Nicaragua ofréceme hoxe algo máis grande: eu
nunca coñecera homes e mulleres que atravesasen tantas probas de dor e
resistencia coa súa tenrura intacta; nunca vira caras de pobres oprimidos con
fulgor de esperanza, nunca tanta imaxinación e creatividade no medio de
tanta morte; nunca tanta firmeza e teimosía. Outras moitas estampas levo
dentro, imborrables. Eu andaba por aqueles anos 70/80 en chapuzas que non
abandonei nin abandonarei (coa axuda de Deus e toda a corte celestial que
me queira valer), aínda que cambien de nome: revolución, compromiso
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histórico, compromiso polo Reino... e todas esas cousiñas que Nicaragua me
ensina a ver máis nidiamente ou, se se quere, máis apraciblemente, con
apracible paixón.
Lola, amiga, algún día atoparemos un espacio de diálogo sosegado ti e
mais eu para falarmos de cousas sucedidas non clarexadas durante a túa
estadía nestas terras de Rubén Darío. Deberemos tentalo alomenos. Eu non
estaba aquí pero síntome corresponsable das moitas informalidades
(“irregularidades”, ¿talvez aparentes?) cometidas contigo e outras moitas
persoas. Camiñar en dinámicas clandestinas, que as circunstancias obrigan
ou aconsellan, conleva ás veces contradiccións e fondas incomprensións e
consecuencias desagradables, mesmo entre as persoas máis próximas e
mesmo queridas. Falaremos, si.
E fóiseme o tempo contigo. Un tempo que tiña pensado, amais de ti, con
Pilar Wirtz, Sole, Mª C. Pablos, Loli Conchado; compas do Castiñeiriño....
Amais do sentido das proporcións, en Nicaragua pérdese con facilidade o
sentido do tempo. ¿Non si? Fai extensivas estas ringleiras e descúlpeme.
¡Por favor!
¡A mellor das apertas!
Xosé Antón IGLESIAS
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Tamén somos Igrexa
O documento Tamén somos Igrexa leva circulando por toda Europa
desde hai xa un tempo. Pretende recoller suficientes apoios entre os
cristiáns ós cinco puntos que o compoñen, de modo que quede constancia
indubidable da existencia dunha forte corrente modernizadora dentro da
Igrexa. Numerosos colectivos cristiáns están tratando de difundi-lo texto
e de activa-la recollida de sinaturas, nunha campaña á que se suma con
entusiasmo Encrucillada.

Dóeno-lo feito de que o acceso á auténtica mensaxe de Xesucristo
faise hoxe máis difícil para moitas persoas por circunstancias da Igrexa
católica actual. Unha crise pode conte-lo xermolo dun ocaso, pero tamén a
oportunidade dun renacemento cheo de futuro. Os que asinan este documento
esperan que a seria crise actual da Igrexa católica sirva para unha reforma
xa hai tempo ansiada.
Coa súa sinatura, apoia vostede a esixencia dunha renovación da igrexa
no espírito de Xesús, renovación que tamén ha de provir, esencialmente, das
bases. En particular, solidarizarase vostede coas seguintes metas e esixencias
de anhelo do pobo eclesial:
1. Construcción dunha Igrexa fraterna:
* Igual dignidade de tódalas persoas crentes, superación do abismo
entre clero e laicado. Só así poderá recuperar plena vixencia a pluralidade
de dons e carismas.
* Coparticipación e codecisión das Igrexas locais nas designacións de
bispos. O bispo que se designe debe gozar da confianza do pobo.
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2. Plena igualdade de dereitos da muller:
* Coparticipación e codecisión en tódolos ámbitos eclesiais.
* Apertura do diaconato permanente ás mulleres.
* Acceso das mulleres ó ministerio sacerdotal. A exclusión das mulleres
de ministerios eclesiais non se pode fundamentar biblicamente. A Igrexa
non pode prescindir, por máis tempo, da riqueza de capacidades e experiencia
vitais das mulleres. Esto vale tamén para cargos de dirección.
3. Libre elección entre a forma de vida celibataria e non celibataria:
* A vinculación do ministerio sacerdotal á forma de vida celibataria
non é obrigatoria desde o punto de vista bíblico e dogmático, senón que é
algo histórico e, por iso, tamén susceptible de cambio. O dereito das
comunidades á celebración eucarística e á dirección é máis importante que
unha regulación eclesiástica.
4. Valoración positiva da sexualidade, como parte integrante do ser
humano creado e aceptado por Deus:
*Recoñecemento da decisión responsable de conciencia en cuestións
de moral sexual (por exemplo, na regulación da concepción).
* Non igualación da regulación da concepción co aborto.
* Máis humanidade, en vez de condenas globais (por exemplo, no que
respecta ás relacións prematrimoniais ou na cuestión da homosexualidade).
* En vez dunha fixación paralizante na moral sexual, acentuación
doutros temas importantes (por exemplo, a paz, a xustiza, a defensa da
natureza).
5. Mensaxe de ledicia (Boa Nova), en lugar de mensaxe de ameaza:
* Máis acompañamento e solidariedade que axuden e dean ánimos, no
canto de normas que angustian e causan estreiteza.
* Máis comprensión e disposición conciliadora cara ás persoas en
situacións difíciles que poderían emprender un novo comezo (por exemplo,
persoas divorciadas que contraeron un novo matrimonio, sacerdotes casados
sen exercicio ministerial), en vez de dureza inmisericorde.
377/41

Estes puntos mencionados son metas que a Igrexa, por razón da súa
misión, da mensaxe de Xesús e da esixencia do noso tempo, debería poñer
por obra, tan pronto como lle sexa posible. Esperamos que, polo menos,
sexa posible un cambio gradual nesta dirección. Con el poderíase volver
gaña-la confianza perdida.

378/42

Horizonte Aberto

Lembranzas
Por Manuel SUÁREZ SUÁREZ

O mestre don Isidro Maiztegui Pereiro
Hai uns meses morreu en Mar del Plata (Arxentina) o mestre don Isidro
Maiztegui Pereiro, que no pasado mes de xullo cumpriría 91 anos. Eu non
sei se foron os aires mariñeiros da cidade-balneario onde vivía ou se é polo
sangue vasco-galego, pero certamente don Isidro era un verdadeiro mozo.
A primeira vez que vin o seu nome foi en Montevideo, nuns discos de
música coral galega editados na Arxentina. Pensei que se trataba dun vasco
namorado da nosa música tradicional. Agora sei que a nai do grande
compositor musical era de Bouzas (Vigo) e que moi nova emigrou para a
provincia arxentina de Entre Ríos onde tiña familia. Instalada na vila de
Gualeguay, casa cun emigrante vasco.
Don Isidro estivo en Santiago de Compostela no mes de abril, sempre
sorrindo e moi feliz por poder estar presente na estrea da súa música dos
seis poemas galegos de Federico García Lorca. Foi unha ledicia escoitalo.
A moi poucos metros de don Isidro, os músicos do Pórtico da Gloria
sentiron que un fillo da emigración estaba entrando na pedra galega por
medio dos sons dunha fermosa melodía.
Falemos un pouquiño da vida do mestre. Comeza os seus estudios
musicais na súa vila natal e logo segue en Buenos Aires, no Conservatorio
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de Música, onde ingresa en 1930. Entre 1930 e 1938 é mestre substituto do
Teatro Colón de Buenos Aires. En 1933 dirixe El país de la sonrisa, de F.
Lehar. Foi profesor de Música do Colexio Nacional Bernardino Rivadavia;
director de varios coros, entre eles os galegos Ultreya, Os Rumorosos e
Terra Nosa. En 1940 trasládase á cidade de Mendoza, onde é designado
vice-director do Conservatorio Nacional de Música da Universidade de
Cuyo.
En 1952 viaxa por varios países europeos e coñece os seus familiares
galegos e vascos. Reside en Madrid ata 1969, compoñendo a música para
importantes películas españolas. En 1970, xa de volta en Buenos Aires, é
nomeado profesor de Educación Sinfónica do Instituto Profesional de Arte
Lírica. Tamén neste ano colabora con Celso Emilio Ferreiro facendo a
música para o cartel de cego Paco Pixiñas. En 1973 ocupa o cargo de
director do Arquivo Musical do Teatro Colón. Obtén varios premios, e na
súa longa traxectoria escribe obras para piano, canto e piano, voz e frauta,
frauta e guitarra, guitarra e piano, harpa, clave, bandoneón, canto, coros,
conxuntos de cámara.
Quero lembrar unha creación moi importante do mestre Maiztegui, que
foi a estrea mundial –na súa versión completa– da cantata-escénica Macías
o Namorado, en 1981, no Teatro Libertador San Martín, da cidade de
Córdoba, Arxentina. Agora o mestre desexaba que a súa cantata-escénica
puidese ser estreada en Galicia. Lamentablemente non o teremos novamente
por aquí, dirixindo unha obra que fixo en homenaxe á terra da súa nai.
O centenario de don Antón Crestar Faraldo
Un dos galeguistas máis queridos pola colectividade galega de
Montevideo foi o inesquecible Antón Crestar Faraldo. O vello emigrante de
Miño (A Coruña) tiña un especial e moi galego sentido do humor, sempre
retranqueiro e sempre metendo nos seus diálogos a cuña humorística. Don
Antón naceu en maio de 1896, e en outubro de 1907, con só once anos, xa
estaba pisando o porto de Montevideo, camiño da casa dos seus tíos alí
instalados. Traballou en diferentes oficios, estivo moitos anos embarcado,
facendo traballos de engraxador e fogoneiro en diferentes barcos que ían
desde Montevideo a Cuba e Estados Unidos. Nunha das viaxes quedou un
tempo en Estados Unidos e traballou de obreiro na construcción nunha canle
entre as cidades de Buffalo e Albany. Volve definitivamente a Montevideo
en 1922. En 1926 xa formaba parte da xunta directiva da Casa de Galicia e
de aí en diante participou activamente no galeguismo militante, dentro dos
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ideais fixados por Castelao. En 1934 funda a Irmandade Galeguista, en 1950
participa na fundación do programa Sempre en Galicia, xunto cos seus
íntimos amigos Xesús Canabal e Manuel Meilán.
En 1961 foi invitado para falar nunha escola pública uruguaia; falou de
Galicia e logo, sabendo que a escola non tiña nome oficial, fixo tódalas
xestións para que levase o nome de Galicia. A súa iniciativa foi exitosa e por
lei uruguaia a escola número 43 foi Galicia. Don Antón estivo ata a súa
morte en 1985, sempre colaborando coa escola; alí os nenos cantaban o noso
himno e organizaban actos onde estaba presente a nosa cultura.
Cando coñecín a don Antón, o que máis me impresionou foi a súa voz,
cun timbre característico moi agradable. Tiven a honra de presentalo nunha
charla que fixo sobre Castelao no fogar social do Patronato da Cultura
Galega. Falou da obra artística de Castelao, sobre todo do Castelao debuxante.
Un tema que o apaixonaba, porque don Antón era un estupendo debuxante,
caricaturista e tamén escultor. Un moi bo autodidacta que obtivo un Premio
Nacional cunha escultura titulada Cabeza de negro. Tamén foi o fundador
do Teatro Popular Galego, en 1962, e actuou con éxito en moitas das
representacións (O Fidalgo, Pan Quente, Mal ano de lobos).
Don Antón non era amigo de figurar por figurar, estaba onde se loitaba
por Galicia e por iso coido que estará moi compracido pola homenaxe que
lle fixo o seu concello de Miño, dedicando unha rúa na súa lembranza.
Manuel SUÁREZ SUÁREZ

381/45

In memoriam

Manuel Beiras García
Por Andrés TORRES QUEIRUGA

O vento dos anos está levando vellos e rexos carballos da nosa paisaxe
histórica. Non é para nos poñermos tráxicos, pois, no fondo, trátase do
normal e humanísimo relevo xeracional. Pero, si, cómpre tomar nota e facer
memoria. Memoria viva, que se compón a un tempo de tristura e compromiso.
A tristura da perda irreparable dun mundo de lembranzas, actitudes e
exemplos que, en canto carne tanxible, se nos escapa para sempre. O
compromiso de o recuperarmos a outro nivel: o da herdanza viva, o da
apropiación que, collendo o facho, trata de o levar adiante na nova etapa,
cara á novidade irreductible do futuro.
No medio e medio do verán, fóisenos Manuel Beiras García.
Encrucillada tivo a sorte de o entrevistar pouco antes do seu pasamento (nº
94, setembro-outubro 1995). Nada mellor que escoitalo a el mesmo,
vibrante ata o derradeiro momento, preocupado por Galicia e pola súa
Igrexa: por unha Galicia nova e dinámica, que non siga a deixarse aferrollar
nin demita de protagoniza-lo seu destino; por unha Igrexa que esperte á súa
máis íntima esencia evanxélica, encarnándose na súa cultura, chantándose
no corazón da súa terra.
Foron 92 anos de entrega e entusiasmo, cun galeguismo non aprendido
na universidade, senón nacido dos fondais máis auténticos dun espírito bo
e xeneroso. Sempre atento ós grandes mestres, soubo asimila-la súa lección,
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dándolle unha versión propia, un ton orixinal e inconfundible. Dúas son
talvez as notas que mellor definen a súa andaina pola nosa historia.
O entusiasmo, en primeiro lugar. Entusiasmo vivido, que soubo contaxiar
e expandir nunha longa familia xenerosamente aberta ó servicio da patria.
Entusiasmo cultural, expresado con paixón e teimosía a través da música e
dos xornais. Entusiasmo activo, sempre aceso e elocuente en todo acto que
tratase da cultura, da fe ou da política de Galicia.
E despois, a fidelidade. Desde neno descubriu o ideal, e soubo mantelo
aceso a través desa dura e longuísma etapa que, de maneira tan crucial e
decisiva como atormentada, determinou ata hoxe o noso destino colectivo.
As opcións puideron variar e os camiños bifucarse; pero o norte permaneceu
firme e inabalable ata o alento derradeiro.
Coma os patriarcas, morreu cheo de anos e sen renunciar á esperanza.
Un máis, na gloriosa compaña dos que iluminan o noso camiño. Descanse
en paz e sexa semente.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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Xosé Filgueira Valverde
Por Antón SANTAMARINA

Don Xosé é xa un monumento da nosa cultura: ningún eido ou
dimensión da mesma escapou á súa curiosidade nin se viu privado da súa
aportación, sempre quente e erudita. E, dentro da cultura, a fe. Galicia
e o cristianismo, a loita teimuda e entrañable por unha Igrexa galega
marcara sen pausa nin descanso toda a súa vida. Traducción das
oracións, galeguización da liturxia, creación dunha conciencia relixiosa
viva e sempre encarnada foron a súa ilusión e a súa esperanza.
Desde Encrucillada non podemos menos de subliña-la súa presencia
fundadora nunha iniciativa na que recoñecémo-la íntima continuidade
coas nosas orixes: a revista Logos. Truncada pola Guerra, a súa
promesa quedou na arte coma saudade dolorida e, acaso, frustración
desafiante. Filgueira soubo recoñecer desde o primeiro instante que a
nosa revista podía coller aquel facho e, como colaborador e animador,
sentímolo sempre ó noso lado. Na memoria da súa morte, quede aquí o
noso recoñecemento e a vontade de continuar na común angueira.
Como lembranza concreta e evocación máis global, reproducímo-las palabras que, como pórtico ó seu funeral en Santa María de
Pontevedra, pronunciou Antón Santamarina.

Cábeme a min, por razóns protocolarias, en nome dos membros do
Consello da Cultura Galega, dicir unhas palabras en lembranza do que foi
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o noso presidente. É un encargo demasiado grande e pido desculpas porque
estas miñas palabras sexan tan cativas para eloxio de tan singular figura.
Múltiples veces ten sido salientada a personalidade de Filgueira, non só
por ser polifacética ó estilo dos renacentistas, cunha curiosidade á que non
era allea ningunha esfera do saber, desde a etnografía á arte, desde a
arqueoloxía á música, desde a historia ó dereito, desde a arquivística á
lexicografía, desde a toponimia á literatura (mesmo como creador); non só
por ser fundador e alentador de iniciativas culturais de moito respiro; senón
tamén porque todos eses saberes e iniciativas tiñan como meta ou estímulo
principal a terra e a cultura de Galicia. Por tódolos que se ocuparon de
Filgueira foi resaltado ese saber e esa dedicación con mellores palabras cás
que sabería encontrar eu nesta ocasión. Tres discursos laudatorios ten
habido recentemente con motivo doutros tantos actos de recoñecemento.
Todos tres están escritos e a eles vos remito.
Deixádeme daquela que eu faga a miña propia lembranza de D. Xosé,
sen dúbida coincidente coa de moitos que estades aquí presentes, aínda que
para vós as lembranzas teñan escenarios distintos. Que enfíe estas lembranzas
con episodios da miña vida é unha impertinencia; ó final borrade toda
referencia a min e quedade só cos poucos trazos de carácter ou coas virtudes
que eu admiraba nel.
Non sei cando foi a primeira vez que sentín falar de Filgueira. Eu non
era de Pontevedra e non oíra o seu nome desde pequeniño coma calquera
pontevedrés. Non tivera tampouco a fortuna de asistir ó seu Instituto onde
tantos amigos foran alumnos del; pero o seu nome foime familiar desde hai
moito porque sendo un vinteneiro estreado, cando os universitarios do Galo
levamos a Santiago a Risco e a Otero para unhas conferencias, levamos
tamén a Filgueira, se cadra por iniciativa miña (era o ano 62). Non lembro
de qué foi a conferencia (se eu fora el lembraríaa); si lembro que foi na
capela do Hostal, que había moi pouca xente, que escrita da súa máquina nos
levou unha pequena reseña feita para o xornal do día seguinte, e que pagou
o taxi. Daquela estilábase así: un puñadiño de rapaces en Santiago que
manifestasen unha inquietude valía unha viaxe.
Creo que tardei en volver a ter contacto con el, se cadra 10 anos. Agora
xa era na sede do Instituto da Lingua Galega onde formaba parte do
Patronato representando ó Instituto Padre Sarmiento. A miña memoria non
é tenaz como era a del, así é que do moito que alí se falaba só lembro con
claridade que había un tema recorrente nas súas intervencións: o do ensino
do galego nas escolas. Máis tarde descubrín que era unha vella aspiración
que compartira con Iglesias Vilarelle e con moitos outros e que lle viña do
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convencemento de que a salvación da lingua está nos nenos. Mantivo firme
este convencemento ata o final cando, desde o propio Consello, non só
asinaba informes sobre a lingua dirixidos ás autoridades senón que promovía,
como fixera moitos anos antes de que houbese galego na escola, concursos
entre escolares para estimulalos á creación e á recolla de materiais
etnográficos ou históricos; sabía moi ben que o amor á Terra comeza na
infancia co seu estudio. El mesmo é autor de extraordinarios libros de
temática ou destinatario infantil. En materia de lingua tivo sempre cos novos
unha sintonía que non desmereceu nunca da de Sarmiento.
Despois, por aqueles anos, a figura de Filgueira cada vez me ía sendo
máis familiar e amiga por iso non podo vincular trazos do seu carácter a un
encontro determinado. Quizais só un: hai 15 anos, en Tréveris, nun Coloquio
sobre Tradición, actualidade e futuro do galego tivo unha intervención
(brillante coma tódalas súas) e despois sacou unha axenda e apuntou.
Asombrado el mesmo polo redondo da cifra non puido evita-lo comentario:
“hoxe é a miña conferencia número 1000”. Eu ademais de admirarme saquei
a miña lección: a de que Filgueira tiña asumido que a cultura dun país non
se fai senón traballando e deixando constancia do traballo. De pequeniño (ós
15 anos) traballara con Pérez Costanti no arquivo do Arcebispado de
Santiago e alí aprendeu cedo o que vale un documento; por iso tivo toda a
vida a precaución de apuntalo todo; e por iso Filgueira, no que deixa
recollido e apuntado, lega case el só, o arquivo da cultura galega do século
XX.
Só vou apañar outras dúas experiencias (e repito, despois retirade o
meu nome e gardade só a súa virtude). Alá polo ano 78 apareceu por estas
terras unha musicóloga suíza, Frau Schubarth; chegou a Santiago despois de
pasar polo Cebreiro e outras terras bravas do oriente de Lugo; asistiu a algún
curso de galego e empezou a frecuenta-los despachos do noso departamento
universitario; aquela muller non paraba de carretar cantigas e transcribilas
cun entusiasmo admirable. A experiencia do Cebreiro converteuse nun
proxecto de cancioneiro popular de toda Galicia. Frau Schubarth acudiu a
moitos sitios (e eu con ela) pedindo axuda pero a tal axuda só chegou cando
a man sabia de Filgueira apartou os atrancos e as reticencias. Creo que non
chegou a coñecer nunca a Frau Schubarth pero sabía ben de qué ía o seu
traballo e levaba unha grande alegría con cada un dos sete volumes que
foron aparecendo. Ninguén coma Filgueira sabía o que era un cancioneiro
pois foi amigo e colaborador de D. Casto Sampedro e editor das súas
cantigas, asistira ás campañas de Torner e Bal e finalmente rescatara o seu
manuscrito duns sotos do CSIC, e ademais sabía desde as xeiras do
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Seminario o ingrato pero necesario que é o traballo de campo. Por iso non
dubidou en responder co seu prestixio da miña palabra e da bondade do
proxecto de cancioneiro. Quizais non haxa aínda en Europa (agás para
países da Europa oriental, coas colleitas de Bartok e Wiora) un país cun
cancioneiro parangonable ó cancioneiro galego de Frau Schubarth, que en
parte tamén é de Filgueira. É só un exemplo pero póñovolo para constancia
da obrigación que lle debemos a Filgueira moitos investigadores de temas
galegos.
Moitas veces os sabios e os coleccionistas son avaros co que teñen, pero
as experiencias que eu teño con Filgueira non me dan esa imaxe senón a
contraria. Abondaba que lle pedise un dato calquera (poñamos por caso as
fontes que manexara Cotarelo cando escribiu a súa peza priscilianista
Hostia) para que á entrevista seguinte comparecese con tódalas notas
manuscritas de Cotarelo, tanto as referentes ó bosquexo da peza mesma
como as referidas ás obras en que se estudiaba a figura histórica de
Prisciliano. Un pouco turbado por ver aqueles tesouros na miña man
procedía a fotocopialos e devolverllos ó instante. Esquecede (ou mellor non
o esquezades porque ten algo de maxia) este acto de prestidixitador no que
Filgueira saca do sombreiro unha sorpresa e quedade simplemente coa
xenerosidade do home que comparte o que ten.
Nestes últimos anos, por razón do seu e do meu cargo no Consello da
Cultura Galega, os nosos encontros volvéronse semanais. Era xa un home
fisicamente fráxil pero seguía manifestando e transmitíndonos o mesmo
entusiasmo romántico que tiña ós vinte e trinta anos e que compartira con
tantos compañeiros e mestres de Seminario: Cabeza de León, Cotarelo,
Carro, Bouza, Carballo, Fraguas... Era o mesmo entusiasmo que tiñan
aqueles estudiantes quinceneiros e vinteneiros que o levaron dá-la conferencia
ó Galo. Era vello e fráxil de corpo pero na institución que presidía, composta
por membros de múltiples idades e ideas, a figura de Filgueira acabou
gañando a unanimidade absoluta debido ó seu espírito mozo, romántico e
independente. En nome dos meus compañeiros de Plenario e de cantos
colaboran co Consello quero deixar aquí manifesto o meu orgullo de ter
pertencido a unha institución presidida por el.
É un tópico dicir que figuras así deixan un gran baleiro. Falo
persoalmente porque cada un fabrica as súas figuras; por iso digo que para
min houbo tres grandes orfandades no mundo cultural galego deste último
tercio de século: a de Otero, a de Cunqueiro e a de Piñeiro. A estas tres
engado desde onte a do mestre e amigo Xosé Fernando Filgueira Valverde.
Antón SANTAMARINA
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XIX Romaxe de Crentes Galegos

Polo camiño verde
Por Engracia VIDAL

Polo camiño verde, camiño verde que vai á ermida
desque chegou o Dólar choran de pena as margaridas.
E xa secou a fonte, a Natureza está en crise;
o irimego canta a profecía do Apocalipse.
Hoxe veño a entoar/un cantar extraordinario
nesta comarca da Ulloa/Vilar das Donas, Rosario.
Hoxe volvo a rezar/cos carballos a María
O Magnificat dos pobres/cantiga de ecoloxía

Ano a ano, e dende 1978 no Pedregal de Irimia, imos peregrinando
tódolos segundos sábados de setembro. 1996 foi a XIX Romaxe dos Crentes
Galegos. Os lugares de cita foron sempre un luxo e por iso non é de estrañar
que o deste ano resultase tamén o mellor agasallo da nai natureza. O tempo
só fallou en dúas ocasións, e dende entón sabemos agradecelo máis cando,
coma neste ano, responde esplendidamente co agasallo dun Sol discretamente
forte, da temperatura moderada e ventos en calma... (En Aguiño desmadrárase
Eolo e en Lobeira escaparan tódalas brétemas do firmamento e houbo anos
nos que o sol se nos fixo abrasador...).
Estivemos no Rosario, a 2 quilómetros da vila de Palas de Rei, no lugar
de Ulloa. Unha carballeira máis dunha vez centenaria cubriu ás seis ou oito
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mil persoas que alí chegamos. Dende as 10 da mañá acelerouse a acollida,
materializada nun bo anaco de pan e queixo e uns grolos de viño do porrón.
Todo producto desa terra especialista do leite. Os saúdos prolongáronse ata
as 12,35, en que comenzou a celebración.
Polo camiño verde non traía soamente aires de tango, nin de bolero,
senón de ecoloxía. Unha eco-apocalipse do século XX. Cinco personaxes:
a guieira, o pobo, o frade, Xoán e a meiga, dialogaron connosco. Cinco
partes tamén tiña a liturxia da palabra: Presentación, Liturxia cósmica, O
sétimo selo, As sete trompetas, A nova creación. Fixemos un percorrido
pola situación da natureza e a reflexión foinos levando ó compromiso
concreto de coidala. Alí mesmo, deixa-la carballeira máis limpa aínda, e
cada día libra-lo noso contorno de todo o lixo que lle botamos. Este
compromiso estivo selado pola aperta á árbore, sen esquece-las apertas
entre nós, que tamén simbolizaron a reconciliación entre ese elemento da
creación que somos nós mesmos. A participación moi lograda e o ¡Uah...!,
xa clásico dende a primeira romaxe, fíxonos vibrar con forza. O grupo
musical Saraibas, unha vez máis, deu a nota, as notas dos seus clásicos:
Unha terra, un pobo e unha fala; Consolade ó meu pobo; Xa non podemos
calar; Chorima e o Rebola-bola, que pechou a primeira parte, onde todos
puidemos bailar celebrando e preparándonos para segui-la comuñón fraternal,
cósmica e sacramental. Tamén María Magdalena recolleu prolongados
aplausos recitando dous poemas de liberación, un feminista “radical” e
¡había que velas!... Rematamos co berro seco, incorporado ó ritual da
Romaxe dende a de Caritel. O berro seco é o vello berro dos canteiros que
por tres veces e a xeito de brinde fainos coller forzas para erguer algo, neste
caso a natureza. Realmente, a liturxia transmitíranos unha sensación de
esperanza máis que de catástrofe, aínda que algunhas perspectivas parezan
mouras...
O xantar resultou, coma sempre, fraterno polo auténtico compartir e
algo antiecolóxico polo excesivo... Logo continuou a festa. O grupo de
teatro Metátese representou a Paixón, de Edward Bond; Saraibas sacou do
seu baúl cancións “vellas e novas”; e todo aquel ambientiño acabou de
poñernos contentos... Quedaba aínda a visita a Vilar de Donas, unha
igrexiña do máis antigo románico, felizmente en reconstrucción. Os prados
e o ceo acolleron a nosa oración da tardiña e a nosa despedida ata o vindeiro
ano. Alí acompañáronno-los gaiteiros do grupo O Parzamique, tamén da
zona.
Dende aquí un GRACIAS a tódolos grupos e persoas que fixeron
posible tanto bo. A XX Romaxe vai marcar un fito novo, xa que, por
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primeira, vez imos tela nunha cidade: A Coruña. Esta decisión mereceu
aplausos e asubíos... Hai quen pensa que a cidade e a Romaxe non son
reconciliables, e hai quen xa soña con esa reconciliación de dimensións
máis ca coruñesas... O tempo dirá. Polo pronto a acollida e a actitude dos
futuros organizadores e organizadoras énchenos de esperanza. Xa ten lema:
A liberdade faravos verdadeiros.
Para facer unha valoración non soamente subxectiva, tratei de recoller
opinións. Unánimes as positivas para a organización: a colaboración dos da
zona tivo que ser laboriosa para dar ese resultado. A acollida, a megafonía,
un equipo de 70 camisas vermellas pendentes de todo, empezando por
axudar a aparcar uns oitenta autobuses e non sei cantos coches. A música,
as badaladas e trompetas en tanta sintonía... A puntualidade, que foi unha
meta durante tantos anos e pódese dicir que se conseguiu por primeira vez.
Da liturxia, tamén unanimidade positiva no tema, na expresión, no
simbolismo unificado. Menos unanimidade en canto á extensión: hai moitos
e moitas que aínda pensan que lle sobran vinte minutos... (Este ano foron
dúas horas xustas). O berro seco tería que ter “menos literatura”, xa non
podiamos máis e “fíxosenos longo”... Pero tamén unánime, polo menos do
que eu puiden percibir, é a impresión de que imos a mellor. A maior
responsabilidade do grupo local organizando pensamos que tamén foi unha
meta dende o principio perseguida e que vai medrando.
Unha vez máis tamén a Romaxe trouxo dúas Angueiras novas: A
número 7: ¡Boas noticias, Leni! e a número 8: Camiño verde: Ecoloxía e
creación.
Que non falte ninguén á próxima cita: Santa Margarida, A Coruña.
¡Pode se-la mellor! ¿Por que non?
Engracia VIDAL
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Crónica política

O recambio de Aznar
Por Agustín DÍAZ

Pasou xa medio ano desde a chegada do PP ó poder. Ó Goberno do
cambio que no seu día encabezaba Felipe González chegoulle o recambio:
realmente, como veremos ó longo destas páxinas, o alcance das reformas
non semella importante en moitos ámbitos, cousa que pode merecer
valoracións diversas. Quizais por iso a oposición tivo dificultades en se
facer escoitar. A política galega viviu nestes meses un período de adaptación
ás novas circunstancias, con escaso protagonismo propio.

O recambio máis doado de percibir é o dos personaxes da vida pública:
membros do Goberno, responsables das empresas públicas, novas caras nos
medios de comunicación de titularidade pública, etc. Mesmo coas
consecuencias en fervenza derivadas de tales cambios, ó ter que deixar
vacantes outros postos os nomeados para os citados. Curiosamente, a
renovación deu pé á volta á escena pública dun bo número de personaxes
dos tempos da UCD, no intento de Aznar por gaña-lo centro, tamén desde
o punto de vista da imaxe.
Dentro dos novos altos cargos do Goberno podemos lembrar todo o
equipo que Romay Beccaría levou da consellería ó ministerio de Sanidade,
a boa parte dos colaboradores de Mariano Rajoy en Administracións
Públicas, ou algúns outros colocados en varios ministerios, coma Del
Álamo ou Xosé Ramón Ónega (gobernador con UCD e subdirector xeral co
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PSOE), ascendido no organigrama de Interior. E cómpre salientar tamén
que, no escalafón seguinte, tanto o delegado do Goberno, coma os
gobernadores e outros cargos da Administración periférica do Estado ou de
organismos públicos, coma os portos, foron ocupados por galegos bastante
próximos en xeral á realidade que lles toca administrar.
¿Nova política?
A moralización ou limpeza da vida pública era un dos eixes da campaña
política do PP. Reclamaba acabar cos escándalos de corrupción, sobre todo
na loita contra o terrorismo ou no enriquecemento ilícito dos políticos. Ó
cabo de medio ano, os resultados son mediocres: Aznar limítase a dicir que
el ten que mirar cara a diante e que o seu Goberno non ten por misión levar
a ninguén ó cárcere, que iso, en todo caso, sería responsabilidade da
Administración de xustiza. Tal afirmación non é, desde logo, incorrecta,
pero non deixa de chocar coas promesas anteriores e non esgota as
responsabilidades do Goberno.
De feito, tal pretensión de deixar á xustiza xoga-lo seu papel non parece
compaxinarse co mantemento do segredo sobre documentos reclamados por
algúns xuíces, en contra das fortes proclamas manifestadas no seu día por
voceiros autorizados do PP, coma o propio Aznar, e non digamos Álvarez-Cascos. Por outra parte, ata os novos fiscal xeral e defensor do pobo
consideraron improcedentes as propostas do Goberno sobre segredos oficiais.
Nin, desde logo, pode verse como máis respectuosa cos dereitos humanos
a actuación do novo Goberno cos inmigrantes máis ou menos ilegais.
Nesta orde de cousas, resulta tamén sintomática a repesca coma ministro
dun home coma Eduardo Serra, que exercera altas responsabilidades de
seguridade no Goberno socialista, con relación mesmo a algún dos temas
de máis forte polémica. Por todo iso, non é de estraña-la campaña política,
con eco dentro do propio PP, fronte a este ministro, cuestionado mesmo na
súa actuación como responsable dunha importante empresa constructora
con abundantes e importantes contratos con sectores da Administración
fortemente cuestionados.
Loita antiterrorista
Unha das viraxes máis fondas da política defendida antes polo PP e onde
a continuidade resulta máis clara é a loita contra o terrorismo. Daquelas
rotundas proclamas de dureza total contra os terroristas, que terían que
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cumprir integramente as penas, illados e afastados do lugar de residencia
das súas familias, da rixidez absoluta fronte ás organizacións terroristas,
pasouse a outra política moito más flexible, seguramente máis acertada,
senón a única posible. Xustamente, o ministro do Interior é, en contra do
habitual, unha das persoas máis estimadas pola opinión pública.
Mayor Oreja non cedeu en canto ó reagrupamento dos presos, pero si
procurou que os terroristas presos poidan cumpri-las súas penas máis preto
das súas familias, logrando así unha aproximación á sociedade real e
rompendo a presión que os máis duros dirixentes da propia organización
terrorista exercen nos cárceres. E todo iso sen romper con ningún principio
legal irrenunciable para un Estado de dereito.
Por outra parte, o Goberno do PP soubo reaccionar á trampa saducea da
semana de tregua ofrecida por ETA, adheríndose ó resto dos partidos
democráticos para esixir unha tregua de verdade como requisito previo para
calquera outra cousa. Lamentablemente, ETA non foi quen de acepta-lo
reto e pechouse na súa conducta de sempre. Esperemos que algúns éxitos
policiais illados que seguen producíndose axuden a muda-lo panorama.
Todos somos nacionalistas
¿Quen recorda no PP, aparte de Vidal-Quadras, as maldicións botadas
contra tódolos nacionalismos (excepto o español, desde logo)? Non lles
gusta que llelo lembren, nin sequera a persoas tan centralistas coma
Mariano Rajoy ou Álvarez-Cascos. Ese foi un dos eixes da longa marcha
do PP cara ó Goberno: hai que rematar coa escravitude que o PSOE mantén
cara a CiU, que somete o futuro inalienable de España ós intereses
mesquiños e case bastardos dunha “rexión” próspera e egocéntrica.
Pois ben, este medio ano deu pé ós máis amplos pactos e concesións de
calquera Goberno democrático español a unha comunidade autónoma.
Outra cousa será saber se todos estes acordos son positivos para o
conxunto, pero queda claro o cambio radical de actitude dos populares, que
chega ata extremos ridículos, coma os de renegar de quen ten memoria
(coma o citado Vidal-Quadras, a quen se quere prohibir mante-las teses que
inspiraron a política e aportaron mesmo un crecemento importante do
partido en Cataluña).
Desde logo, hai aspectos da cuestión nos cales hai que considerar de
todo positiva a reconversión da actitude do PP, pero haberá que preguntarse
ata que punto é sincero ese cambio, por exemplo en todo o que supón a
concepción do Estado autonómico e, máis concretamente, do recoñecemento
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da lingua e da cultura das diferentes comunidades. Ata o presente, o
ministerio de Educación e Cultura, por exemplo, non deu mostras de ningún
paso claro en tal dirección. O que si dá algúns, en cumprimento estricto dos
pactos, é o de Administracións Públicas, no caso do aparello periférico do
Estado: ¡quen podía soñar nun Mariano Rajoy comprometido en semellante
tarefa! A ver se a executa de verdade, aínda que sexa con dor do seu
corazón.
O desafío europeo
Nos parágrafos precedentes pasamos revista a varios capítulos nos cales
a política do PP se distancia moito do que prometían na campaña electoral,
aproximándose outro tanto ó que se facía antes, asumindo demandas dos
seus actuais aliados nacionalistas ou as chamadas razóns de Estado,
invocadas no seu día polos socialistas para face-lo mesmo. Na política
europea a continuidade non resulta, en cambio, chocante. A posición dos
principais grupos políticos, excepto Esquerda Unida (ou polo menos o PCE)
e mailos minoritarios do Grupo Mixto, non presenta importantes
discrepancias.
Por iso é normal o acento posto polo Goberno do PP en cumpri-los
requisitos que impón o tratado de Maastricht para chegar á unión monetaria.
Tamén resulta coherente coa súa postura a meirande integración na OTAN
(máis discutible será se tal decisión non precisa dun debate moito máis
amplo). O mesmo se pode dicir da colaboración nos grandes asuntos da
política mundial, da pacificación da ex-Iugoslavia ás crises do Oriente
Medio (Palestina e Iraq) ou as guerras de exterminio en diversos países de
África.
Neste ámbito internacional o Goberno español está dando os primeiros
pasos e o seu presidente está lonxe de acada-lo peso que tivo no seu día o
seu antecesor. Mesmo dirixentes conservadores coma os alemáns, franceses
ou ingleses manteñen polo de agora unha prudente distancia ou reserva. Por
outra parte, as dificultades económicas especiais de España, nun contexto
de recesión mundial, non axudan precisamente a abrir camiños. Por iso, en
cada reunión internacional os novos dirixentes teñen que superar unha
frialdade e desconfianza evidentes. Só algúns contactos bilaterais con
Francia e Italia semellan romper tal xeo.
Os presupostos do 97
No obxectivo da moeda única, os presupostos do 97 son un auténtico
exame de selectividade. Deles depende en boa medida pasar a cumpri-lo
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máximo de condicións, por máis que aproba-las cinco asignaturas parece
máis difícil que para un estudiante de enxeñeiro superar tódalas asignaturas
de primeiro (que agora non se chama oficialmente selectivo, pero é aínda
máis ca iso). Tódolos esforzos do Goberno están concentrados en conte-lo
índice de prezos e mailos tipos de interese, en rebaixa-lo déficit e maila
débeda.
Para iso vale case todo. En primeiro lugar, as privatizacións: cómpre
vende-las empresas públicas (boa parte delas non hai quen as queira). Nisto
tamén seguen as trazas xa marcadas polos socialistas, pero a un ritmo máis
rápido e non se sabe se terán máis éxito en colocar algunhas empresas, dado
que a competencia internacional é moi dura. Poucas máis bazas quedan para
aumenta-los ingresos: despois de tanto berrar contra os impostos excesivos,
e dalgún agasallo disimulado a algún tipo de empresas, pouco se pode
esperar da suba do tabaco e do alcohol, a non ser que sigamos muxindo as
gasolineiras.
Por iso, os esforzos principais van vir do lado da restricción dos gastos.
No simplismo liberal que domina en boa parte do PP resultaba moi fácil
conxela-los salarios dos funcionarios, facendo de paso unha pirueta para
aforrarse un novo conflicto cos médicos (estes, aínda cando estean
contratados pola Administración, seguen sendo amigos). De paso, o
gobernador do Banco de España avisa ós empresarios que non se lle suban
os soldos ó resto do persoal: seica son as rendas salariais as culpables da
inflación. Mentres, sucédense as noticias sobre aumento dos beneficios
bancarios e isto seica é positivo e non inflacionista.
O prezo sa saúde
No contexto da converxencia con Europa e do aforro presupostario
preciso, volve ó primeiro plano o debate sobre as prestacións sociais en
xeral e sobre os servicios sanitarios en particular. Trátase de aportacións
esenciais do moderno Estado social e de dereito que ninguén se atreve a
cuestionar de fronte. Pero todos sabémo-lo elevado custo que encerran. Por
iso, ó longo do verán viñeron multiplicándose as propostas, lanzadas coma
globo sonda á opinión pública, para ver cómo se poden aforrar miles de
millóns, sobre todo en medicamentos. Polo de agora, as pensións quedan
fóra do debate, aínda que se machaca fortemente á opinión para que acepte
a medio prazo a crise do sistema.
O aforro en materia de medicamentos recorda polémicas de anos
recentes e, tamén aquí, resulta escandaloso o cambio de chaqueta. Os que
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máis berraron contra a diminución da lista de medicamentos gratuítos ou
defendendo ós xubilados do seu presunto consumo abusivo de medicinas,
están agora dispostos a aplica-las mesmas receitas que os socialistas
introducían timidamente en anos anteriores. Aínda máis, chegan a insinua-lo pago dunha cantidade mínima por receita ou ben a pretender distinguir
dentro dos xubilados certo tipo de persoas que si terían que paga-las
medicinas.
Non se pode nega-la gravidade do gasto sanitario e asistencial en xeral.
Pero, por iso mesmo, hai que lamenta-la demagoxia nestes asuntos e
rexeitar, de cheo, que asuntos de tanta fondura sexan tan a miúdo
contemplados desde unha óptica preferentemente económica. Nisto a
Administración ten gravísimas responsabilidades, pero tamén a teñen as
diferentes empresas privadas que interveñen no proceso e os profesionais
sanitarios: laboratorios, médicos, farmacéuticos, etc. Xustamente, un
Goberno que ten en principio dentro de si unha lexislatura e que dispón de
boas relacións con estes sectores profesionais tería que revisar a fondo a
situación e deixar de xogar con medidas a curto prazo como as citadas, que
poden sacar do apuro do momento, pero deixan intactos os problemas.
Cartos para as autonomías
Un gran tema de debate nas últimas semanas foi o do novo sistema de
financiación autonómica. Aquí o cambio de postura non é exclusivo do PP,
senón que resulta compartido polos socialistas: están os papeis practicamente
invertidos con relación ó ano pasado. Daquela, a oposición rexeitaba a
cesión ás autonomías da xestión do 15 % do IRPF; agora, o Goberno do PP
quere ceder un 30 %, ante as protestas dos socialistas. É certo que xa
daquela as comunidades máis ricas gobernadas polo PP (Baleares, Madrid
e Valencia) non tiñan moitos reparos, mentres os socialistas extremeños
eran bastante comprensivos coas obxeccións que Galicia lle poñía a tal
sistema.
Tamén é certo que a proposta actual contén aspectos de
corresponsabilidade fiscal que non existían no réxime anterior. Pero non
cabe dúbida de que nin daquela nin agora hai garantías suficientes para que
as comunidades menos prósperas sigan mantendo posibilidades reais de
desenvolvemento. Incluso no fragor da polémica asomou o argumento
liberal (perfectamente coherente desde esa perspectiva), que pretende que
a mellor maneira de que prospere o conxunto de España consiste en
favorece-lo avance das comunidades xa de por si mellor dotadas, que elas
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tirarán do resto. Claro que iso podería significar fomenta-la emigración de
Extremadura, Galicia, as dúas Castelas e Andalucía cara a Cataluña,
Valencia, Madrid e Baleares: os que non puidesen ou non quixesen emigrar
cobrarían o paro ou a xubilación.
Por máis que ninguén o diga con tal crueza, a realidade está aí. Non
esquezamos, por exemplo, que un dos principais argumentos dos sucesivos
gobernos nas campañas electorais galegas (UCD primeiro e logo o PSOE)
eran as pensións que o Estado lles paga ós galegos. No fondo, dábase por
sentada a imposibilidade de promove-lo progreso do conxunto do país.
Cómpre ter estas ideas no maxín á hora de avalia-la solución que se dea ó
financiamento das comunidades autónomas. Polo de pronto, as demandas
reiteradas dun fondo para garantir uns niveis mínimos de servicios para
tódalas comunidades (moi subliñadas antes pola Xunta) quedan agora
relegadas a unha comisión de expertos, mentres o resto do sistema se pon
en marcha de inmediato.
O Goberno amigo
Neste contexto cómpre observa-la política con respecto a Galicia, agora
que alí existe un Goberno amigo (Fraga dixit). Por fin, despois de tantos
ríos de tinta, saen a poxa as obras do porto de Pedrafita na Autovía do
Noroeste. Pero seguen sen entrar en servicio ducias de quilómetros das
autovías que sobardan os prazos de execución que tiñan asignados. Haberá
que ver, logo, cantos quilómetros entran en servicio no 97 e se no 99 se
remata de veras o paso de Pedrafita. De paso, esta cuestión serviulles ó PP
e ó PSOE para chegar a insultarse a fondo.
Este verán xurdiu un asunto que vai poñer a proba a amizade entre
ámbolos dous gobernos e a súa suposta eficacia para os intereses galegos.
Diversas filtracións e desmentidos remataron coa confirmación de que a
producción de leite foi superior en 126.000 toneladas á autorizada pola UE
para España, correspondéndolles ós gandeiros galegos unha multa de 2.800
millóns de pesetas. A Xunta afirmou desde o primeiro momento que non
pagaría cos cartos de todos tal multa nin concedería axudas tan xenerosas
coma na vez pasada (algo que, por outra, parte resultaría ilegal). O único
que poden facer ámbolos dous gobernos é rebaixar un pouco tal cantidade,
debida –segundo a ministra– a que houbo quen produciu cinco veces a
cantidade que tiña autorizada ou vendeu milleiros de litros sen dispor de
cota.
Este problema, de difícil solución e que esperta unha forte sensibilidade
dentro dun sector, coma o gandeiro, non precisamente hostil ó PP, resulta
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un desafío para o Goberno. Todos van recorda-lo apoio incondicional
doutros tempos ou mesmo a comprensión da Xunta e de tódolos persoeiros
do centro-dereita (UCD e AP xuntos) cando os gandeiros rexeitaban
declara-la súa producción, hai dez anos, para fixa-la respectiva cota para o
futuro. Son unhas cincuenta mil familias as que viven de preto a situación,
aínda que non cheguen ás dez mil (a cifra non se sabe) os que teñan que
pagar realmente.
O caso Redondela
Chegamos ó remate desta crónica con moi poucas alusións directas a
Galicia. Isto é debido a que toda a actualidade xirou neste verán en torno
ó cambio de gobernantes en Madrid (aínda que non mudase demasiado a
política, segundo o noso entender): a actividade dos grupos políticos estivo
polarizada por tal recambio. Por certo, os dous deputados nacionalistas
galegos tiveron nestas circunstancias boas oportunidades para facer presentes
os nosos problemas, logrando ás veces un amplo apoio e noutras deixando
descolocados ós que teñen realmente peso para resolve-los nosos problemas.
Curiosamente deputados galegos do PP teñen que xogar agora o papel de
gardametas e oporse a demandas unánimes de Galicia, logo de ter ridiculizado
no seu día a xentes coma Abel Caballero ou Francisco Vázquez por cousas
similares.
Os socialistas non tiveron en Galicia maior protagonismo, afectados pola
perda do seu peso en Madrid e sen poder desmarcarse dunha política que en
tantos aspectos é continuadora da súa. Por outra parte, Francisco Vázquez
atópase agora co gravísimo problema do lixo que ameaza con regresar á
cidade polas praias que tanto custou rexerar, de Riazor e mailo Orzán. Por
iso deixa sen problemas que Abel Caballero dea un paso á fronte e se
dispoña a combater a Manuel Fraga na súa derradeira batalla. Este ata os
últimos cabos nun congreso rexional que debería abri-la vía para a súa
sucesión, que poucos confían en que sexa pacífica. Menos mal que o fiscal
García-Malvar abriu o camiño: a un leigo en cousas de xulgado parécelle
desde logo desproporcionado que un fiscal pontifique sobre a conducta ética
dunha persoa e non se limite a sinalar se o seu proceder é ou non conforme
co dereito positivo.
Uns e outros entretiveron o ocio do verán cunha moción de censura moi
sonada. O socialista Xaime Rei tivo que cederlle a alcaldía de Redondela ó
candidato do PP, que contou para isto cos votos dun concelleiro independente
e doutro da lista do PSOE. Segundo os eséxetas do PP (neste caso non se
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trata dun fiscal), nesta ocasión non houbo transfuguismo (ó parecer este só
se produce cando cambia o seu voto un que era do PP). Realmente é unha
mágoa o asunto e o pobre de Xaime Rei non deixará de esquece-los
esforzos e presións que tivo que exercer xa no 95 para logra-lo voto dos
concelleiros do BNG (que cuestionaban a súa traxectoria, ata o punto de
demitir algún deles ó remate do pleno onde votaran polo alcalde socialista).
Agustín DÍAZ
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Un verán outonado
Por Xesús PORTAS FERRO

Ser quizabes fose, para algúns, un verán coma outro calquera. Un
verán, coma tódolos nosos desde hai anos, de abondas festas gastronómicas;
da xouba, da ameixa e do pemento, da baloca e do mexillón, do caldo de
nabizas e do porquiño asado. Mais aquel que ben considere as cousas,
podería nel abesullar un tempo destemperado, no que o cuco deixou de
cantar axiña, a folla comezou a amarelar no agosto e a morte pasou temperá
a carón nosa para nos levar ladroa Beiras García, Laxeiro, Filgueira
Valverde ou, xa antes de o verán ser convencionalmente inaugurado, o xove
e bo poeta Lois Pereiro. E imos ficando sós o mar, a terra e mais nós.
O mundo do revés
A outonía no verán poida que sexa signo do desarranxo total que
caracteriza o momento sociocultural mundial, xa non só o galego. Cando o
propio Pérez Varela, conselleiro, convocou a defende-la cultura galega de
todo tipo de agresións e reclamou unha cultura feita desde Galicia, nunca
traducida ó galego, será que a situación é grave. Senón que o discurso lle
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fose redixido por algún “energúmeno de entre portas” (Sixto Seco) e el, o
conselleiro, o lese sen se decatar ben do que dicía. Coma certo monitor de
igrexa, adulto e culto, que neste mesmo verán lía un texto destinado a ser
pronunciado por unha muller, dicindo: “Yo, como madre de familia, quiero
expresar...”.
Cómprelle ó cronista, a gusto ou con desgusto, facer de caixa de
resonancia dalgunhas alarmas culturais que nestes meses se fixeron oír por
cantos teñen oídos ben dispostos. Adiantamos xa a de Pérez Varela, que, ben
pensados, coidamos en principio sincera e verdadeira. Seguiremos, porque
a corrobora, co apuntamento accidental que liamos en La Voz de Galicia o
pasado 30 de xuño: “nos reconocemos más, el común de la población al
menos, en una película americana que en una portuguesa” (Fernando
Varela, “Fans del horror”, l. c.,páx. 11). Lembrarémo-las contas que botaba
en xullo a SGAE (Sociedade Española de Autores e Editores), segundo as
cales: a) dos corenta mil autores asociados, os galegos son menos de
quiñentos, é dicir, un 1,25 %, e b) dos 25.249 millóns recadados por dereitos
de autor, só uns 490 millóns corresponden a Galicia, é dicir, un 2%. Fará ben
o lector, se quixer ler ó dereito estes datos, en comparalos coas porcentaxes
que os galegos representamos verbo de todo o Estado en canto a territorio,
poboación e participación no PIB (producto interior bruto), tendo en conta
asemade que non é galeguizadora toda a producción cultural feita en
Galicia. Tirará de aí, se cadra, que non é gana de dar leria a dos que vimos
alertando sobre a nosa pobreza cultural ou sobre a grande cantidade de
productos culturais que consumimos nin sequera traducidos e, endealí,
factores da nosa transculturación. De onde a necesidade de reaccionar e
facer inxentes esforzos –políticos, económicos, creativos– para nos dotarmos
dunha trama cultural de noso.
Se do particular pasarmos ó global, o mundo volto do revés que ata aquí
albiscamos hásenos agrandar e escurecer. Acharemos unha humanidade
idólatra da tecnoloxía, agoiro do desastre final segundo Ernesto Sábato no
libro que se dispón a publicar so o título de Antes del fin. Acharemos unha
economía mundial que crece en razón directa da diminución da creación de
emprego, asentada sobre o neoliberalismo ou globalismo, que é, segundo o
profesor Jon Sobrino, unha forma de configura-la economía con mentes de
que uns poucos vivan moi ben, moitos regular e outros moitos sexan
excluídos. Acharemos unha sociedade que pecha os ollos para non ver e os
oídos para non escoitar estas chamadas de alerta e outras. Coma a de
Gustavo López Ospina, director do programa de educación sobre Medio e
Poboación da UNESCO, que pasou por Santiago para inaugurar un congreso
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sobre educación ambiental e proclamou a necesidade de reinventa-la
sociedade se se quere acabar coa pobreza, pois o actual modelo económico
non a elimina, senón que a incrementa. En Santiago estivo tamén, cando foi
do seminario internacional sobre Ciencia e Tecnoloxía, o presidente do
capítulo español do Club de Roma, e adiantou que dun informe feito pola
súa organización se tira que a introducción de novas tecnoloxías produce
moita máis destrucción ca creación de emprego. Ou coma a irónica queixa
de José Saramago cando afirmaba en El Escorial que chegará un día en que
se privatizarán ata os Estados, sabendo ben que non caerá esa bévera
mentres os Estados sexan executores eficaces das decisións que toman os
podentes da economía mundial e exerzan como instrumentos lexitimadores
da privatización desde a súa pretendida representación democrática da
vontade do pobo soberano. Estamos a nivel global mergullados nunha lóxica
teratolóxica, máis hibernal ca outoniza, que fai pasar como natural a
anormal situación sociocultural galega. Como xa se ve normal por algúns,
noutra orde de cousas, a explotación sexual da infancia, da que houbo este
verán noticias témeras.
Non son para desprezar iniciativas e xestos de oposición ó dado ou
tendentes a ara-los sucos dunha nova realidade. Mais sen esquecermos que
son, tamén, facilmente fagocitables pola máquina do sistema cando non
enredos consentidos porque ocultan ou suavizan a violencia deste.
Consentidos, de por parte, mentres non ataquen o propio sistema, quere
dicir, mentres non sexan verdadeiros e eficaces na consecución dos seus
obxectivos transformadores. A conciencia disto hanos facer criticamente
precavidos e levarnos mesmo a dubidar ou da sinceridade de certas proclamas
de recuperación da nosa dignidade de homes e galegos ou da eficacia, e
adecuación ás necesidades, de certos planos e medidas de intervención. A
primeira cuestión será sempre esta: ¿Quérese de verdade transforma-la
realidade? Non será así mentres non se perciba o volto do revés que, desde
unha perspectiva humanista e humanizadora, está este mundo noso, no
círculo do particular coma no do global. Con esa precaución crítica, mesmo
se non se explicitar, botaremos unha ollada ó acontecer cultural galego deste
verán outonado que acaba de dar paso ó outono.
Políticas culturais
Desde a chegada do novo conselleiro de Cultura, produciuse unha
reorganización do departamento. Este consta agora de tres direccións xerais:
Medios de Comunicación Social e Audiovisual, Protección do Patrimonio,
Promoción Cultural. A anterior Dirección Xeral do Camiño convértese na
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Xerencia de Promoción do Camiño, dependente directamente da Secretaría
Xeral.
O novo conselleiro xa vai facendo máis ca, segundo malas linguas din,
pastorea-los medios de comunicación do país ou, nas vacacións, axudar a
prepara-la moción de censura de Redondela. Viuse asinando un convenio
cos bispos e co Museo de Pontevedra para face-la catalogación dos bens
mobles da Igrexa. Recibiu os representantes do sector audiovisual e
anuncioulles que agora si vaise redacta-la esperada Lei do Audiovisual.
Presentou no Parlamento as grandes liñas do proxecto de celebración do
Bimilenario de Galicia, que será en 1997, ano en que fai dous mil da
inscrición achada en Braga, a primeira coñecida en que aparece o nome
Gallaecia –polo que podemos esperar, digamos, que se asocie o Norte de
Portugal, é dicir, a Gallaecia Bracarensis, ás celebracións–. Finalmente,
cóubolle a Pérez Varela a ledicia de nos comunicar unha boa nova: que a
edición de libros en galego en 1995 creceu un 23 % verbo de 1994 –ano en
que diminuíra, lémbrese–; mais os 1.148 títulos do 95 son pouca cousa
segundo enriba amosan as cifras da SGAE.
Na Coruña, o Concello e a Deputación non se entenden no referente a
colaborar no eido cultural. A falta de entendemento deu en chamadas
recíprocas ó bo sentido que, feitas nos medios como publicidade, toman
máis ben a forma de pública acusación e propaganda. En Pontevedra, disque
o presidente da Comisión de Cultura da Deputación, agora tamén alcalde de
Redondela, desleixou abondo a xestión cultural , polo que seica o seu xefe,
Manuel Abeledo, lle esixe eficiencia ou que deixe o posto.
Os actuais xestores da política cultural estatal saben máis de liberalismo
ca de cultura. As subvencións á creación chéiranlles mal. Moitos creadores
están preocupados, vendo que só interesan cuestións de mercado e non de
calidade. Ou de que os políticos non sexan sensibles a necesidade de
defende-las nosas culturas fronte á industria cultural americana. Algo
semellante está a suceder en Europa: 616 artistas e responsables culturais de
vinteún países dirixiron un chamamento ós dirixentes da Unión Europea
porque coidan que se está esquecendo a cultura.
Teatro, cine e música
Vintecatro compañías galegas de teatro recibiron durante o verán a
nova de que o IGAEM (Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais)
subvencionará o seu labor cun quiñón maior ou menor dos 76 millóns
repartidos. Outras dez que aspiraban a algo non serán subvencionadas.
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Celebrouse, máis outro ano, a Mostra de Teatro de Ribadavia. Actuaron
doce compañías, catro delas galegas. Os espectadores acudiron desde
tódolos puntos de Galicia, a máis de quiñentos por función. Varias pezas das
representadas obtiveron excelente acollida. Mais xa non é Ribadavia o que
foi, o fogar máis cálido do noso teatro en formación. De por parte, a Mostra
vese afogada economicamente: houbo esta vez desesperadas chamadas ó
mecenado dos particulares, dos empresarios maiormente.
O Centro Dramático Galego prometeunos, para a temporada que
comeza, tres obras. Lisístrata, de Aristófanes, é unha delas. Outra foi
estreada en Santiago nestes días de setembro: Coma en Irlanda, peza
montada a partir de textos de Villar Ponte e do irlandés Synge. O director,
Quico Cadaval, ensaia nela un diálogo entre as cultura galega e a irlandesa.
O mundo do cine reuniuse máis unha vez no Carballiño para celebra-la 13ª edición de Xociviga (Xornadas de Cine e Vídeo de Galicia) e mailo
segundo Encontro Luso-galaico do Audiovisual. Neses foros foron
presentadas produccións audiovisuais, maiormente de Galicia e Portugal, e
mesmo algún libro sobre temas relacionados co sector. Comprenderase que
de Galicia só se puidese presentar vídeos e curtametraxes, na producción
das cales disque sómo-los primeiros: na Escola de Imaxe e Son realízase o
25 % das curtametraxes que se fai en España. Tal estado de cousas pouco
pode mudar a curto prazo. Pouco darán de si as subvencións adxudicadas
para este ano pola Consellería: 58 millóns a repartir entre dúas longametraxes,
á parte doutras asignacións menores.
A actividade musical galega vaise diversificando e arrequecendo. As
manifestacións comprenden un amplo abano que abrangue desde a renacida
guerra das gaitas, por mor dunha que de Ourense lle levaron ó Papa e que
polo visto non respectaba o pacto de Mos, ata a celebración de Música en
Compostela ou o programa estable do Auditorio de Galicia para a temporada
96-97, maioritariamente enchido con actuacións da Real Filharmonía de
Galicia e da Orquestra Sinfónica de Galicia. Polo medio andan os novos
discos de Carlos Núñez (A irmandade das estrelas), de A Quenlla (A casa
que nunca tivemos), de Emilio Cao (Simbad en Galicia) ou de Luar na
Lubre, sen esquecérmo-la celebración do Festival do Mundo Celta de
Ortigueira. Finalmente, os éxitos bravíos dos Herdeiros da Crus, Yellow
Pixoliñas e outros polas prazas e camposas do país.
Artes plásticas
Poucos días sobreviviu Laxeiro á clausura da exposición da súa obra no
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Centro Galego de Arte Contemporánea. Mentres a mostra viaxaba a Madrid,
o pintor comezaba o seu camiño para o Alén.
O proxecto do CGAC ten sido obxectado e mesmo radicalmente
desaprobado por máis dunha voz. Un grupo de artistas, Antón Reixa entre
eles, saíron en defensa del e chegaron a cualificalo como “o máis ambicioso
proxecto cultural levado a cabo polo Goberno galego co apoio directo do seu
presidente, Manuel Fraga”. No tocante a exposicións deste verán no Centro,
cómprenos salienta-la dos cadros de Antón Lamazares, máis un de Lalín.
A Bienal de Arte de Pontevedra, que fora cuestionada ante partum, non
tivo mellor crítica despois, malia se-la deste ano a edición máis custosa e
pretensiosa. Críticos, vidos esta vez de fóra de Galicia, considerárona pouco
interesante, ben por ofrece-lo xa coñecido, ben por contribuír a penas ó
coñecemento e diálogo entre os movementos que sucan neste momento o
mundo da arte contemporánea.
Finado Laxeiro, en Vigo e en Lalín maiormente xurdiron iniciativas
para lle render homenaxe. Lalín quere converte-la súa casa natal nunha
escola de arte. En Vigo andan a argallar unha fundación para honra-la súa
memoria.
A lingua ou English only
A principios de xullo reuníase a Comisión para a Normalización
Lingüística, que non é unha asociación civil coma a Mesa, senón un órgano
do Goberno galego, do que forman parte varios conselleiros e o presidente
da Xunta. Os reunidos falaron de encomendar novos traballos ó Centro de
Investigacións Lingüísticas Ramón Piñeiro, man longa da Xunta na academia
lingüística e afín; de asinar non sei que convenio coa RAG (Real Academia
Galega), de subvencións ós colexios profesionais para que promovan o
galego, e de propostas semellantes. Seica tamén trataron de como facer a
partir de setembro para acadar dos centros escolares un maior uso da lingua
galega dentro do modelo de bilingüismo harmónico. Debeu de ser entón
cando se decidiu a desaparición dos coordinadores docentes de galego, uns
oito profesores que libraban algunhas horas á semana do seu traballo nas
aulas para axudaren os equipos de normalización das escolas a cumpri-lo
seu labor, para os coordinaren tamén mediante encontros e intercambio de
experiencias. Deben de entender conselleiros e presidente que a normalización xa está rematada. ¿Ou que cómpre dar mellor destino a esa miudeza
dos 3.000 millóns da normalización empregada ata aquí en paga-lo traballo
dos coordinadores docentes e mailos encontros anuais para membros dos
equipos de normalización?
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Debe de se-lo primeiro. Dedúcese do interese que ten a Xunta en nos
dicir canto avanzou o uso e coñecemento do galego do 91 para acá, non
sendo casualidade que os equipos de normalización se instituíron naquel
ano. Segundo un informe da Xunta feito público este verán, mentres en 1991
entendía o galego o 94 da poboación (datos do censo), agora –dísenos no
Mapa Sociolingüístico– xa o entende o 99,4 %. E, no tocante a sabelo falar,
pasouse do 87% do 91 ó 94,2 de 1994. Conclusión do informe, logo doutros
datos e observacións: “o bilingüismo harmónico constitúe unha opción
consolidada en Galicia”. Está clara a mensaxe. Polo que xa se pode destina-lo diñeiro normalizador á consecución de ulteriores obxectivos como:
estudios de omni re scibile no Ramón Piñeiro, implantación da Lingua
Galega na Universidade de Montevideo, subvencións ás asociacións de fala
inglesa coma a de Pontevedra, e outros semellables. Mentres, a teimuda
realidade di que primeiro habería que implanta-lo uso do galego nas
asociacións galegas de fala castelá ou nas nosas universidades: no congreso
A Universidade na Torre de Babel. Multilingüismo e Universidade deuse o
dato estatístico de que o 80 % do profesorado universitario galego emprega
na docencia soamente a lingua castelá. E no nivel educativo non universitario
habería que ve-lo que dése un estudio imparcial e superador dos finximentos
destinados a tapa-lo incumprimento da lei. Mais as cousas seguirán así
mentres alguén non mobilice esta nosa sociedade inerte para a defensa ou
promoción dos seus dereitos lingüísticos. Suposto que se cadra se cumprirá
cando se espalle o colectivo Pais e nais polo ensino en Galego, que se
constituíu recentemente en Santiago.
Dada a situación, é ben doado que xestos e datas outrora transformadores
e reivindicativos se convertan no futuro en celebracións dunha suposta
normalidade, encubrindo unhas e outra “as celebracións e a normalidade” a
violencia e anormalidade reais. Refírome a celebracións coma a do Día das
Letras, que xa sabemos se dedicará a Ánxel Fole para o próximo ano. E
penso en xestos coma o de que a Academia Galega reclamase á Seat que non
lle poña Arosa, senón Arousa, a un modelo de auto que está para sacar ó
mercado. O xesto non deixa de te-lo seu aquel de detalle reivindicativo; pero
outros se encargan de o ridiculizar. Coma un tal R. L. Blanco Valdés en
insensato artigo de máis insensato título: “Nazón de Breogán: ¡A las
barricadas! ¡A los parapetos!”.
Vontade política de normalización e discriminación positiva para a
nosa lingua minorizada son condicións mínimas esixibles ós que teñen o
poder. Foi voz que se oíu máis dunha vez no congreso A lingua galega:
historia e actualidade, celebrado en Santiago a mediados deste mes de
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setembro para celebra-lo vixésimo quinto aniversario do Instituto da Lingua
Galega. O director deste, Antón Santamarina, pedía iso ós gobernantes; e ós
demais, militancia, é dicir emprego do galego sempre porque “de París a
Sansueña non hai máis un paso ca de Sansueña a París. Se non, xa sabemos
o que acontecerá á volta dun tempo máis ou menos longo, é dicir, cando por
perda de falantes primeiros e habituais o galego quede pechado en grupos
residuais e usos familiares –entre un 10 e un 15 %– da poboación, como se
teme. Daquela, cando xa non vallan para promove-lo galego razóns como
que é a lingua maioritaria de Galicia, virán a nós campañas coma a que hoxe
se promove en Estados Unidos contra os hispanofalantes residuais dos
estados do Sur, outrora territorios españois e/ou mexicanos: a campaña e
proxecto de lei English only”.
Honores e premios
Centro dos honores en Galicia foi este verán, como o fora xa na
primavera, o profesor Filgueira Valverde. Foino cando, como director
emérito do Museo de Pontevedra, recolleu a medalla de ouro de Galicia.
Foino sobre todo cando o seu pasamento, mais centro agora de fúnebres
honras e homenaxes póstumas. No Parlamento pedíronse novas homenaxes
de toda Galicia para Filgueira e para Beiras García.
Entre os premios entregados no verán pode salientarse o Trasalba,
concedido esta vez a Pura Vázquez. Tense notado que o recibe por primeira
vez unha muller. Outra muller e poeta, Luz Pozo, foi elixida membro da
Real Academia. O presidente desta institución, Domingo García-Sabell, foi
agasallado pola Fundación Barrié de la Maza co seu premio vitalicio, dotado
cun millón de pesetas ó ano. Cómpre rematar reseñando a concesión do
premio Otero Pedrayo a Ogando Vázquez e a do Rafael Dieste de teatro a
Manuel Lourenzo.
Comunicación
Cada ano adquire maior transcendencia o Congreso Internacional
Pedagoxía da Imaxe (Pé de imaxe) que se celebra na Coruña organizado por
Nova Escola Galega, a Escola de Imaxe e Son e o Curso de Lectura da Imaxe
da UNED. A educación para os medios é a súa preocupación.
Multiculturalidade e Medios foi o tema da quinta edición.
Disque os medios galegos vellos, prensa e radio concretamente, están
“amamantados polo poder” (Galicia Internacional, 11, 24 ss). Os novos
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están promovidos por el ou feitos á súa semellanza. A Xunta anda a se gabar
do seu servidor en Internet, das súas cinco mil páxinas con mil imaxes, da
posibilidade nalgúns casos de elixir entre castelán, galego e inglés. Gábase
tamén do que vai crecendo a autorrede galega da información, que une xa
os principais campus universitarios, os hospitais e os centros de investigación.
En Santiago reuníase contra finais de xuño o Colexio Técnico de
Comunicacións. Algunhas das ideas entón baralladas merecen ser recollidas
aquí. A de que, por exemplo, Galicia funciona como un laboratorio para o
desenvolvemento das tecnoloxías das telecomunicacións, debido á dispersión
da poboación e ós problemas dela derivados, que as telecomunicacións
poden resolver. Ou a de que o sector adquiriu un gran desenvolvemento en
Galicia nos últimos anos. Ou a de que se debe evita-la liberalización total
das telecomunicacións, pois o Estado e as súas administracións deben
regula-los desequilibrios que poidan limitar dereitos como os que tódolos
cidadáns teñen á información e ó acceso á comunicación.
Son ideas, algunhas destas e daquelas que inspiran as nosas roldas,
propias do “perfecto idiota”. Ei-la denominación elucubrada por algúns
perfectos lobetos do neoliberalismo para desautoriza-los años e ovellas que
queren neolibremente engulipar nun mundo feito á semellanza dos seus
insaciables degaros. Nun mundo volto do revés, nada propicio ó
desenvolvemento das persoas e culturas minorizadas coma as nosas.
Xesús PORTAS FERRO
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Un verán de romarías,
congresos e cambios
Por Victorino PÉREZ

O verán, como adoita ocorrer, foi pródigo en encontros, congresos,
retiros... unha realidade que manifesta un aspecto da vida Igrexa. A outra é
a realidade dos pobres, que rara vez poden acceder a estes espacios, nos que,
contradictoriamente, se fala a cotío deles; eles adoitan participar máis
noutros espacios que tamén se multiplican no verán, como son as romarías,
festas patronais... onde o relixioso, o folclórico e o económico seguen a estar
mesturados dunha maneira máis que discutible, e en moitos casos claramente
alienante. De todo iso se poderá atopar nesta Rolda, na que terá, por vez
primeira, unha particular presencia a Igrexa de Portugal, igrexa particularmente irmá, que algún lector de Encrucillada sentía que non tivese máis
espacio nestas páxinas.
IGREXA GALEGA
As romarías son unha das características máis constantes de tódolos
veráns na nosa terra. Se nos puxesemos a contalas, só a súa enumeración
enchería esta Rolda. Cunha mestura entre a relixiosidade popular, o folclore
e o puro espírito de facer festa e esmorguear co que sexa, o máis salientable
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é o crecemento desmesurado da participación nas romarías máis populares
con que conta o noso país. Estamos ledos, e temos razón para estalo, coa
participación constante e aínda crecente de miles de romeiros na Romaxe de
Crentes Galegos, que este ano facía a XIX, cunha fermosa celebración de
Eco-Apocalipse, como se conta noutro lugar desta revista; pero iso,
numericamente, non é máis que calderilla ó lado da participación nalgunhas
das romarías estivais do país. Tan só recollendo catro ben coñecidas, xa no
final do verán, os xornais destacaban estes números impresionantes: 104.000
romeiros pasaron polos Milagres de Maceda (La Región, 9 de setembro); a
maioría indo a pé desde Ourense. Máis de 100.000 nos outros Milagres, os
de Amil (que seica agora son de “Acincomil”); feita tamén a pé desde
Pontevedra. Cifra semellante se destacaba para a Virxe da Barca en Muxía
(La Voz de Galicia, 16 de setembro). E tan só 30.000 na procesión das
mortallas na Pobra do Caramiñal. Un amigo dicíame que, se medrou a
asistencia de tal xeito nos últimos anos, é porque agora hai máis coches e
máis tempo para o ocio. Pero o certo é que tamén a mocidade acode en masa,
como me contaba unha rapaza que foi ós Milagres de Amil; non deixando
de confesarse máis ou menos crentes, recoñecía que ían sobre todo por pasar
unha noite de esmorga fóra da casa.
Outra realidade que quere chegar a canta máis xente mellor, con
vocación xuvenil e popular, é a orixinal experiencia de Urca, que convoca
ós mozos desde hai cinco anos, para vivir uns días unha experiencia de
“expresión, solidariedade e encontro”, verbas coas que se autodefinen. Tras
deste estraño nome, que é dunha embarcación celta, está unha oferta que,
traspasando as fronteiras dos grupos, movementos e parroquias, busca
novas formas de sentir, vivir e expresa-la fe. Pretenden crear un espacio de
encontro, comunicación e festa, no que se recoñeza “que a Igrexa se
constrúe na medida en que todas e todos imos facendo camiño desde as
nosas realidades cotiás, tomando a palabra, compartindo...”. Non son ideas
novas, pero si necesarias, e que precisan ser constantemente reactualizadas
e, sobre todo, facelas operativas. A experiencia de Urca, aínda ben pouco
coñecida en Galicia, ten a súa orixe noutras semellantes; sobre todo o
Multifestival David, que na edición deste verán xuntou nun mosteiro de
Lleida máis de 3.000 persoas. Con menos concorrencia celébranse outros en
Euscadi (Krisart) e Andalucía (Vivar). Urca tampouco chega a cifras de tres
ceros, pero polos seus seminarios, mesas redondas, obradoiros, celebracións,
concertos e exposicións teñen pasado centos de mozos e persoeiros coñecidos
como Andrés Torres Queiruga, Manolo Regal, Pilar Wirtz... e grupos de
música cristiá como Kairoi, Brotes de Olivo... Este ano tiven a ocasión de
participar eu, xunto coa teóloga feminista Margarita Pintos, Xosé Manuel
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Carballo e outros. Aínda que, entre os centos de mozos que van cada ano,
a participación de xente de fóra é importante, a organización non quere
perde-la identidade galega e en galego.
Entre as moitas series de exercicios espirituais e retiros, destaca pola
súa orixinalidade o Retiro de verán de Irimia, en Fornelos (Pontevedra),
a finais de agosto. A participación medrou tamén respecto doutros anos,
pero a xente saíu tan contenta coma sempre desta experiencia de encontro,
compartir, reflexión e oración. Desta vez foi arredor da idea do seguimento
de Xesús, conducidos por Xabier Blanco. Entre as moitas cousas de cada
xornada, os participantes recoñecen que “O centro do día era a Eucaristía”
(Irimia), do que deben tomar nota os que desconfían da espiritualidade
irimega.
Santiago
A XI Semana de Teoloxía e Pastoral tivo lugar en A Coruña entre o
29 de agosto e o 1 de setembro, co tema “A crise pesqueira, desafío
pastoral”. Participaron expertos no tema de dentro e fóra de Galicia, así
como o teólogo Ubieta e algún outro crego máis.
Non menos interesante foi a IV Semana da Formación Permanente
dos Cregos de Galicia, que foi en Poio entre o 16 e o 19 de setembro, co
tema “A formación intelectual na vida dos cregos”. Contou coa participación
dun teólogo da talla de Olegario González de Cardedal e outros profesores
galegos de Teoloxía, como Uxío Romero Posse e Juan Filgueiras, entre
outros relatores. Tamén cunha afluencia que superaba a doutros anos (máis
do cento), permitiu un rico debate por grupos verbo deste problema que
presenta a unha gran parte do clero exercendo de xeito deplorable o seu
traballo evanxelizador.
O XII Congreso de Música Relixiosa non foi este ano en Poio, senón
en Pontevedra; a pesar do cambio, esperamos que poida seguirnos ofrecendo
esa magnífica –a pesar das irregularidades– fonte de melodías e gravacións
para as celebracións litúrxicas en galego. O que, desgraciadamente, non
puido chegar a celebrarse por falta de quórum foi o Curso sobre a
Catequese de Adultos, que ía ser a primeiros de setembro en Santiago; tal
como nos informaron os organizadores, foi aprazado, e a súa nova data
avisarase oportunamente. Si se realizou o oficialista VI Encontro de
Universitarios Católicos Europeos, en Santiago, entre o 22 e o 28 de xullo,
con moita organización e moita afluencia, segundo contan. As insistencias
foron os vellos discursos sobre a identidade e a unidade de Europa, o papel
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da Igrexa nesta, aportando “o modelo católico de construcción europea”,
segundo dixo o delegado pontificio Fran Rodé.
Máis humilde, pero igualmente salientable, foi a experiencia dos
campos de traballo para seminaristas, que se fixeron en distintas parroquias
da diócese compostelá no mes de xullo. Realizáronse en Touro, Cuntis,
Ponteceso e Dumbría. Os mozos participaron felices das tarefas que lles
foron encomendando, desde o adecentamento dos locais comunitarios, ata
as tradicionais clases de recuperación para os rapaces.
Moita afluencia tiveron tamén os funerais de Xosé Filgueira Valverde,
na súa parroquia de Santa María, en Pontevedra. Consecuente co seu
galeguismo, Filgueira deixou escrito que desexaba que o seu funeral fose
oficiado por Torres Queiruga e o franciscano Padre Isorna, que ten publicado
varias oracións fúnebres de egrexios galeguistas; o seu desexo, nesta
ocasión, tivo un digno cumprimento. A celebración tivo o ton digno –a pesar
da mala megafonía– e galego que se merecía este galeguista crente e
discutido, pero ó que Galicia lle debe tanto; con todo, as autoridades
ocuparon máis espacio reservado do que sería desexable. Antes da
celebración, Antón Santamarina leu un In memoriam que figura tamén nas
páxinas desta revista. Xa de noite pecha, foi enterrado no cemiterio de
Mourente, ó son do himno galego.
O domingo 15 a mesma basílica contemplaba outro panorama ben
diferente. Celebrouse a introducción do culto ó Irmán Rafael Aranáiz,
trapense beatificado por Xoán Paulo II en 1992. Os promotores foron os
membros da Fundación Rutas del Románico, que o elixiron como patrón,
por ter sido arquitecto e deportista antes que monxe. Concelebraron o
Arcebispo, o abade de Oseira e un monxe de Sobrado; acadaron un acolledor
ambiente monacal, con digno gregoriano a cargo do Grupo Ultreia, pero...
o de sempre, estivo totalmente ausente o galego, a única lingua na Galicia
nos tempos do románico.
Houbo nestes meses na diócese diversos nomeamentos, entre os que
destaca o novo rector do Seminario Menor, o coruñés José Manuel Iglesias,
que substitúe a Manuel Silva, crego do Opus Dei que veu gobernando o
centro desde hai máis de vinte anos, e o director espiritual para o Seminario
Maior, que será o coñecido crego, tamén coruñés, Xosé Morente. Nomeáronse
tamén novos arciprestes e estase a agarda-lo nomeamento de novos vicarios.
Finalmente, outra boa nova. O arcebispo Julián Barrio fixo en Santiago
a presentación dos novos libros para a liturxia galega: O Ritual de Exequias
e o Cantoral de Exequias, editados hai xa varios meses (anteriormente foran
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o Ritual do Bautismo e o Ritual da Confirmación), e o máis recente Ritual
de Matrimonio. Cómpre dicir que están feitos coa dignidade que merecen
tales acontecementos comunitarios. Cada vez máis, os cregos e comunidades
que non celebran en galego é, sinxelamente, porque non queren; os
detractores da liturxia en galego vanse quedando sen argumentos materiais.
Ourense
A noticia veu, sobre todo, co traslado do bispo Xosé Diéguez para
Tui-Vigo. Cando, a primeiros de xuño, se soubo a noticia deste traslado na
diócese, a sorpresa foi grande para todos, mesmo para os máis achegados,
e ata para o mesmo bispo, segundo me teñen contado. Correron as
especulacións na busca dunha resposta para tal feito, pois ata a mesma
prensa se fixo eco deste estupor. Que se fora o mesmo bispo o que pedira
tal cambio, cousa que este desmentiu en privado; que se a manobra era para
buscar espacio en Galicia a outro posible bispo; que se era cousa da amizade
coñecida entre o bispo saínte de Vigo, José Cerviño, e Diéguez; que se... É
normal que a xente queira saber, e as formas pouco democráticas da Igrexa
para nomea-los servidores das comunidades, préstanse a especulacións de
todo tipo.
Por outra banda, moita xente viu con esperanza na diócese o último
nomeamento de Diéguez, ó sinalar como Delegado de Cáritas Diocesana
ó crego Rogelio Rodríguez. Considérase un paso decisivo para a recuperación
necesaria dunha boa relación entre a polémica Fundación San Rosendo e
Cáritas Diocesana. Esta fundación, que manexa un elevado presuposto,
apareceu repetidamente nos medios de comunicación debido a polémicas
sobre a pouca claridade das súas contas e dos seus servicios.
Tamén tivo eco, pero neste caso con tristura, a marcha das Escravas
do Divino Corazón, as monxas que atendían moi dignamente a Casa
Diocesana de Exercicios en Ourense. Fundadas polo cardeal Espínola,
estiveron 20 anos na diócese, sendo moi apreciadas pola súa sinxeleza e boa
acollida, da que pode dar fe o que isto escribe.
Tui-Vigo
Nesta diócese, a noticia máis salientable tamén foi a multitudinaria
despedida diocesana do vello bispo Cerviño, tras da súa xubilación ó
cumpri-los 75 anos; foi a comezos de xullo, no colexio vigués dos xesuítas.
E, unha semana despois, a chegada desconcertante de Diéguez; tomou
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posesión nun acto solemne na catedral, coa asistencia de tódolos bispos
titulares galegos, agás Gea Escolano; presidiu a celebración o nuncio Lajos
Kada e asistiron tamén os arcebispos de Madrid e Braga, así coma varios
bispos máis da Península. O novo bispo fixo no acto unha boa declaración
de principios, na que estivo presente a súa sensibilidade polo galego e os
problemas do país.
Non se pode deixar de falar nesta Rolda, aínda que sexa brevemente, da
polémica suscitada por unhas declaracións verbo dos bispos saínte e
entrante, días antes desta toma de posesión. La Voz de Galicia publicou que
causara “sensación” e “revuelo” na diócese a publicación no Boletín
Diocesano de Tui-Vigo un artigo no que se defendía ardegamente ó
benquerido bispo Cerviño e se atacaba a Diéguez Reboredo, pouco querido
na súa diócese por intransixente. Como noutras moitas ocasións, o
sensacionalismo privou sobre o amor á verdade e a honradez profesional,
aínda que outras publicacións menos sensacionalistas tamén se fixeron eco
da noticia sen contrastala. O certo é que nin tal escrito ó que se refería a
noticia dicía realmente o que se comentaba, nin sequera saíra no Boletín
Diocesano, senón nunha folla parroquial, o que non é cuestión banal, verbo
da súa repercusión pública. Segundo parece, foi unha mala comprensión dun
texto que sufriu os efectos dos trasnos da imprenta nalgunha preposición.
Os que andamos nas cousas das revistas desde hai anos sabemos algo desto;
nunha ocasión, en Irimia, un venerable frade apareceu “pecando” con
outros nunha comisaría, no canto de estar “pechado” solidariamente nese
centro policial.
Nomeuse novo rector do Seminario Menor de Tui; Xosé Luís
Rodríguez Suárez substitúe a Xulio Andión, que queda só á fronte do
Seminario Maior, en Vigo. E para os días 23-25 están anunciadas as II
Xornadas de Teoloxía Moral en Vigo. O tema é a Doutrina Social da
Igrexa, e os relatores serán Ildefonso Camacho, profesor desta materia na
Facultade de Teoloxía de Granada, Santi Avión, técnico de animación en
Cáritas nesta diócese, e Julián Barrio, arcebispo de Santiago.
Lugo
A comezos do verán, a Ofrenda de Galicia na Cidade do Sacramento
tivo este ano como oferente ó alcalde socialista de Mondoñedo, con resposta
do seu bispo, Gea Escolano. O primeiro fíxoo en galego e o segundo
mesturou o seu castelán con algunha frase en galego; manifestou o bispo,
coa forza con que adoita facelo, as súas posicións verbo do aborto, etc.
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Subindo ó Cebreiro, especialmente transitado no verán polos peregrinos,
deu que falar un enorme lenzo ó óleo que se puxo nun dos humildes muros
do santuario, contando a historia do famoso milagre da Virxe do Cebreiro.
A mesma prensa comentou que lle parecía demasiado aparello para uns
muros tan pequenos. O cadro rematou indo para Ponferrada, con algunha
bágoa do benefactor; pero ¡xa ten abondos adornos o Cebreiro!
Máis abaixo, no val de Lóuzara e en Samos, un grupo de entusiastas
destas paraxes fundaron a asociación Noso Lar, que codirixe o crego Miguel
Anxo Gómez; esta pretende ser coma unha vieira “ó servicio da xente da
nosa terra”, tal como reza o escudo da fundación; cómpre salientar un libro
que editaron en galego coa historia do concello e a bisbarra, coa colaboración
de diversos especialistas. De xeito semellante, os cinco cregos que conforman
o presbiterio do concello de Antas de Ulla promoveron unha actividade
cultural e informativa digna de ter presente, editaron un vídeo no que se
pode admira-la riqueza artística das 26 igrexas do concello.
Tamén se fixeron nesta diócese algúns cambios na Curia e na dirección do Seminario. Un dos novos nomeamentos é, precisamente, o cura
aludido máis arriba, Miguel Gómez, un mozo novo que vai ser o vicario de
Pastoral da diócese luguesa.
Mondoñedo-Ferrol
Nunha nova pastoral titulada “Ante a emigración ilegal”, o bispo Gea
Escolano fixo unhas valentes afirmacións, recoñecendo que el tamén sairía
da súa terra “con patera ou a nado” si se vise apurado pola fame, el ou a súa
familia. Por iso, considera que, posto que os bens da Terra son patrimonio
de todos e os pobres tamén teñen dereito a eles, “non é solución a redada e
a expulsión” e “non se pode confundir emigrante con maleante”.
Tamén foi importante nesta diócese o cambio de concepción da
Convivencia anual do clero, que se viña facendo desde os tempos do bispo
Araújo con bastante participación, nunha futura “Convivencia de sacerdotes
e leigos”. Con este fin, cambiáronse as datas previstas, e a nova convivencia
será a finais de outubro; participarán non só os cregos senón tamén os leigos
dos consellos arciprestais e outros axentes de pastoral.
IGREXA EN PORTUGAL
“Eu, María de Nazaré, nai de Xesús, non teño nada que ver coa
Señora de Fátima”. Eran os polémicos titulares que puña en boca da Virxe
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o xornal Fraternizar, publicación mensual portuguesa de carácter relixioso,
a comezos do verán (nº 91). As declaracións fixérallas “particularmente” a
Virxe ó xornal –confesan–, en “sorprendente revelación”... O editorial
mantiña o ton radical da portada; partindo dunha frase popular portuguesa
(“Fia-te da Virgem e nâo corras, verás o tombo que dás”), fala do santuario
de Fátima coma un “recinto pretendidamente sagrado, máis, se cadra, é hoxe
dos máis sacrílegos do mundo, onde os nomes de Deus e da Virxe son
sistematicamente maltratados e vilipendiados por unha relixión e un culto,
cuxos responsabeis maiores non só os invocan en van, senón tamén de forma
teolóxicamente desviada e enganadora”. Fronte a unha teoloxía que invita
a compromete-la xente na construcción do Reino de Deus, os compañeiros
de Fraternizar presentan esta teoloxía mariana como unha teoloxía do
“Vállame nosa Señora de Fátima”. “Esta é unha teoloxía –din– que, cal opio
do pobo, leva á xente máis empobrecida a soportar, como fatalidade
incambiable, o mundo en que viven”. Trátase –continúa o editorial da
revista– dunha teoloxía mariana espuria, oposta á teoloxía mariana que o
Evanxeo nos presenta no Magnificat, que presenta a un Deus mergullado
nos problemas da xente, para “derrubar ós poderosos dos seus tronos e
elevar ós humildes”. As consecuencias desa teoloxía espuria son para os
colegas portugueses un verdadeiro “xenocidio espiritual”.
As declaracións dunha relixiosa (Julia Bacelar) na XIII Semana de
Estudios sobre a vida consagrada en Fátima, e que viñan na mesma
publicación, mantiñan este discurso comprometido: “Ultimamente en
Portugal non temos noticia de persecucións ós relixiosos e ós cristiáns en
xeral. Está todo en baño maría ¿Será que estamos verdadeiramente ó lado
dos que sofren, dos pobres dos pequenos? ¿Ou será que non queremos
incomodar ós poderes? ¿Será que nos limitamos a un mero asistencialismo?”.
Tamén foi en Portugal, en Porto, o último encontro do Movemento
Mundial de Traballadores Cristiáns (MMTC) co expresivo lema “Tecer
novas solidariedades para vivir dignamente”. No encontro tiveron unha
particular e destacada presencia os militantes da HOAC, movemento
apostólico obreiro do Estado español con presencia en Galicia desde hai
moitos anos. Nas conclusións, os participantes manifestaron a súa clara
denuncia: “Contra a cruel e idolátrica mundialización da economía de
mercado, cómpre construír a mundialización da solidariedade”. Un dato,
entre moitos, que manifesta a crueldade desta idolatría do diñeiro, é o
asasinato de traballadores indefensos do Movemento dos sen terra, no
Brasil, concretamente no sur, en Eldorado do Carajás: 20 mortos asasinados
pola policía cando participaban nunha manifestación, e máis de 40 entre
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feridos e desaparecidos (Fraternizar, nº 92). Bispos como Casaldáliga,
Fragoso ou Helder Cámara téñeno denunciado nunha chea de ocasións, e por
eles coñecemos esa realidade do Brasil, máis aló do carnaval e o futbol. Frei
Betto facíao máis recentemente no xornal citado cun artigo de expresivo
título con resonancias cinematográficas: “Deus e o diabo na terra do
latifundio”. Alí escribía unhas frases lapidarias sobre a realidade do seu
país: “Unha terra na que se enterra a quen quere terra. Val de bágoas para
a maioría, montaña paradisíaca de prosperidade para os latifundiarios e os
seus socios... Unha illa de opulencia, cercada de sangue por tódolos lados”.
A finais de xuño, a xente progresista da Igrexa portuguesa tivo tamén
o III Encontro Nacional de Cristiáns, en Coimbra, co lema “A Igrexa que
somos-A Igrexa que queremos”. Nel participou o coñecido teólogo
dominicano frei Bento Domingues; un encontro que, segundo confesan
algúns participantes, “durou pouco máis de día e medio, pero valeu toda
unha vida”. Unha das reivindicacións fundamentais deste encontro foi
superar esta Igrexa patriarcal e clerical, para chegar a unha “Igrexa de rostro
fecundamente feminino, máis acolledora e liberadora” (Fraternizar, nº 94).
E a comezos de xullo, en Fátima, foi outro encontro ben diferente, o V
Coloquio Nacional de Parroquias, co tema “As comunidades cristiás no
contexto da modernidade”; o devandito xornal facía unha análise crítica do
encontro, por ter eludido os grandes problemas de fondo que se presentan
hoxe á Igrexa: “¿E se as nosas parroquias católicas esconden, máis que
revelan, a nova eclesioloxía saída do Concilio Vaticano II?... ¿E se continúan
a reproduci-lo vello modelo da Igrexa piramidal e clerical...? ¿E se, en vez
de continuarmos a falar de parroquias que se volvan evanxelizadoras, temos
que pasar a falar da imperiosa necesidade de evanxeliza-las nosas parroquias
actuais?”.
Sen dúbida, unha Igrexa irmá coa que a Igrexa galega deberiamos ter
moita máis relación. ¿Por que esa proximidade xeográfica –están máis preto
de nós Porto, Coímbra e mesmo Lisboa, que Madrid e Barcelona– e esa
afinidade lingüística e cultural, convértense a miúdo nunha distancia cotiá
e existencial entre galegos e portugueses?
IGREXA EN ESPAÑA
“Franco entendemento” entre a Igrexa española e o Estado tralo
triunfo do PP. Era un titular de portada en Irimia, cunha foto que saíu en
tódolos periódicos: Aznar e Yanes, o presidente do Goberno e o presidente
dos bispos, un ó pé do outro, cun amplo sorriso de satisfacción ás portas da
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Moncloa, daban unha impresión de “unidade natural”. Non é de estrañar,
pois no Goberno hai ministros católicos. Concretamente, o novo director
xeral de Asuntos Relixiosos é Alberto de la Hera, un catedrático de Historia
da Igrexa na Universidade Complutense que é membro do Opus Dei, ou polo
menos do seu contorno. O Secretario Xeral de Educación é Eugenio
Nasarre, avogado e periodista que foi colaborador habitual da revista
católica de información relixiosa Vida Nueva. Con todo, a mesma revista
dicía nun editorial que “non é realista un excesivo optimismo”. De calquera
xeito, o Ministerio de Educación xa dispuxo que a clase de Relixión volvese
te-lo rango académico que perdera cos socialistas. Non tardaron en manifestar
reacción en contra as asociacións laicas e os sindicatos.
O verán foi pródigo en encontros de grupos. Particularmente, foi o
caso dos movementos, coma os cursos da HOAC en Salamanca (curso de
consiliarios, curso de militantes e curso aberto), o encontro de consiliarios
e animadores da fe organizado pola JOC en Madrid, os encontros do
Movemento Rural e do Movemento Junior, que se converteu no movemento
da Acción Católica Xeral de Nenos, superando certa especialización,
despois de 30 anos de andaina.
O XVI Congreso de Teoloxía, que nos últimos anos organiza
ininterrompidamente a Asociación Xoán XXIII, foi en Madrid do 4 ó 8 de
setembro, co tema “Evanxeo e Igrexa”. Contou esta vez coa participación
de teólogos tan destacados como Jon Sobrino (“Mensaxe e praxe de Xesús
na Teoloxía da Liberación”), Virgilio Elizondo (“Cultura moderna e
cristianismo”) e Luis Maldonado (“Igrexa e catolicismo popular”); José Mª
Díez Alegría fixo a presentación como de costume.
O XX Foro sobre o Feito Relixioso foi igualmente na capital, entre o
27-28 de setembro, arredor do amplo tema “Deus”, coa participación de
teólogos como Juan Martín Velasco (“Deus no universo relixioso”) e José
Gómez Caffarena (“Sobre Deus: ¿Teoloxía ou filosofía da relixión?”) e o
filósofo Fernando Savater (“Deus nas filosofías”). Coma sempre, un espacio
de debate teolóxico e filosófico de altura.
Polas mesmas datas foi tamén en Madrid o congreso estatal sobre Os
desafíos da pobreza á acción evanxelizadora da Igrexa, que contou con
relatorios ó cargo de Luis González Carvajal, Antonio Bravo e Pedro
Jaramillo; ademais doutras comunicacións de Jesús Espeja, Juan Martín
Velasco, Antoni Oriol, etc. O encontro veu preparado por un ardego traballo
nas distintas dióceses do Estado, en base ó material dunha completa carpeta
elaborado pola Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Española,
CONFER e a Comisión de Pastoral da Caridade, organizadoras do congreso.
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En Madrid creouse unha coordinadora estatal para o manifesto
“Somos Igrexa”, xurdido en Centroeuropa e que foi tendo xa un importante
eco en todo o Estado español e que se publica neste número de Encrucillada.
A coordinadora representa a colectivos de todo o Estado, que se xuntaron
en Madrid no verán, para crea-lo movemento estatal “También somos
Iglesia”. Por certo, que no semanario católico Adista lemos algo sorprendente
e alentador: o bispo de Maguncia e presidente da Conferencia Episcopal
Alemana, Karl Lehmann, dixo nunha entrevista para o xornal Avvenire que
este movemento era “unha vía e unha ocasión de diálogo na Igrexa”. O
movemento xa saíu do vello continente e chegou ás Américas, en USA.
O Concilio Catalán (Concilio Tarraconense) recibiu, por fin, a
aprobación vaticana, despois dun ano de ter rematado e presentado as súas
conclusións. O visto e prace ou recognitio chegou para case tódalas 170
propostas; quedaron excluídas dúas (a 142 e a 105), que houbo que
modificar. O problema maior veu da viabilidade da Conferencia Episcopal
Tarraconense ou catalana, resolución 142, que terá que seguir vencellada,
como ata de agora, coa Conferencia Episcopal Española. A outra resolución
corrixida, a 105, referíase á importancia da “soberanía cultural” catalana,
pobo con “patria, nación e cultura” de seu, para a plena realización dos
cidadáns como persoas humanas, aspectos estes que foron suprimidos do
texto.
Novos nomeamentos episcopais: Carmelo Borobia, ata agora bispo
auxiliar de Zaragoza, foi nomeado bispo de Tarazona. Francisco Cases
Andreu, bispo auxiliar de Alacante, novo bispo de Albacete. Ramón del
Hoyo, bispo de Cuenca, tras da xubilación do galego Guerra Campos. E
novos bispos auxiliares para Madrid, Fidel Herraez e César Franco. Só
quedan Ourense e Granada por cubrir.
IGREXA NO MUNDO
En Europa as noticias veñen relacionadas co Vaticano. Desde a
“guerra dos embrións” conxelados británicos, pois diversas organizacións
do mundo se fixeron eco da chamada do Vaticano para acoller estes
embrións, antes de seren destruídos; ata as gaitas galegas que o Papa
escoitou en Castelgandolfo, gracias a Real Banda de Gaitas de Ourense. Sen
esquece-la polémica suscitada na visita de Xoán Paulo II a Alemaña, onde
foi duramente apupado. Pero a noticia vaticana veu sobre todo da
enfermidade do Papa. ¿Ten cancro ou algo realmente grave? O escritor
xesuíta Pedro M. Lamet foi duramente amoestado por ousar dicilo. A última
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información oficial di, como é sabido, que só se trata dunha operación de
apéndice. O que é evidente é o aspecto canso e acabado que presenta desde
hai tempo. ¿Debería demitir? Así o empezan a expresar moitos na Igrexa.
Pedro Casaldáliga únese ás críticas do arcebispo de Sâo Paulo, o cardeal
Paulo Evaristo Arns, que dixo publicamente unhas críticas palabras contra
o Papa, porque non goberna a Igrexa e “deixa a Curia romana solta”.
“Despois de ter sufrido moito por culpa da Curia, o cardeal Arns sabe o que
di”, afirmou Casaldáliga. Non son os únicos, outros bispos e teólogos
expresáronse no mesmo sentido.
O coñecido arcebispo Desmond Tutu si que non ten problema en
demitir do seu cargo; anunciou este verán a súa retirada como cabeza da
Igrexa anglicana de Sudáfrica, tras unha década á fronte da mesma. É o
arcebispo da Cidade do Cabo, ten 65 anos e foi Nobel da Paz en 1984 polo
seu compromiso contra o appartheid.
En Austria celebrouse a finais de xullo o I Sínodo Europeo de
Mulleres, coa participación de máis de mil mulleres de toda Europa, baixo
o lema “Mulleres polo cambio ás portas do século XXI”. Traballaron
ardegamente durante a derradeira semana de xullo en 20 talleres, coas súas
respectivas especialistas á fronte de cada un deles. O traballo, a teoloxía, a
cultura, os nacionalismos e os racismos, a espiritualidade, etc. centraron os
debates. En Brasil foi o IV Congreso de Sacerdotes Católicos Casados; a
federación está presidida polo crego casado madrileño Julio Pérez Pinillos,
que se manifestou optimista tras do encontro.
Jacques Gaillot e Eugen Drewermann seguen dando que falar. O
último foi a publicación dun libro editado en Francia por Desclée de
Brouwer titulado Dialogue sur le parvis entre un éveque e un théologien
(“Diálogo no adro entre un bispo e un teólogo”). Na conversa tocan, con
apertura de corazón e de mente, os máis importantes problemas do
cristianismo hoxe: desde a reforma da Igrexa ata a dura afirmación de que
a mesma Igrexa pode ser hoxe máis un obstáculo que unha axuda para o
encontro con Xesús Cristo (Adista). Irimia fíxose eco tamén da noticia, e
nas súa páxinas pode atoparse algo desta entrevista, ata que poidamos
facernos co libro. Noutro número desta revista galega, Chao Rego publicaba
outro documentado artigo sobre a nova xeira de teólogos perseguidos na
Igrexa (“Prefiren teólogos grises”). Despois dos “brancos” (Congar, Rahner,
Küng...) e os “roxos” da teoloxía da liberación, viñeron os “moreniños” da
teoloxía negra, e agora veñen os “amarelos” da teoloxía asiática. Un deles
é o teólogo e relixioso oblato Tissa Balasuriya, de Sri Lanka, pola súa obra
Mary and Human Liberation (“María e a liberación humana”); Adista
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informaba do seu proceso polo Santo Oficio en Roma e facíase eco en
diversos números da solidariedade que suscitou no seu país e noutros países
europeos; tamén a prestixiosa revista de teoloxía Concilium, por medio do
teólogo xesuíta Aloysius Pieris, denunciou este acoso.
Tivo un gran eco en todo Occidente o asasinato dos sete monxes
trapenses franceses en Alxeria, no mes de maio. A pesar dos tristes
episodios de intolerancia da historia pasada da Igrexa, no funeral destes
verdadeiros mártires o presidente do Consello Pontificio para o Diálogo
Interrelixioso dixo con razón: “Deus non ama a violencia, pois é o Deus da
vida e non da morte”. En Francia, onde acadou un eco inusual para unha
noticia de Igrexa, constituíuse a Fraternidade Tibhirine, unha asociación
que agrupa cristiáns, xudeus e musulmáns e invita ós crentes a facer
memoria dos monxes de Nosa Señora do Atlas asasinados e o seu compromiso
ecuménico. Desgraciadamente, poucos meses despois, o pasado 1 de agosto,
caía asasinado outro clérigo católico, o bispo de Orán, Pierre Claverie,
xunto co seu chofer.
En USA, case medio cento de igrexas negras foron queimadas nos
estados do sur no último ano e medio, a mans de membros da aínda existente
organización racista Ku-Klux-Klan, que quere limpar os estados do sur,
como fixera noutrora. Por outra banda, a arquidiócese de Los Ángeles
quere construír unha boa catedral que corresponda coa riqueza da
freguesía de Hollywood, e pensa investir nela 6.000 millóns de pesetas.
Como é sabido, o arquitecto será o navarro Rafael Moneo.
En Nicaragua, Fernando Cardenal, irmán do coñecido poeta Ernesto
Cardenal, sacerdote ex-xesuíta e ex-ministro do goberno sandinista, coma o
seu irmán, acaba de ser readmitido na Compañía de Xesús, tras doce anos
desvencellado da orde.
No Brasil traballa Geneviéve Boyé, a irmâzinha Veva que recibiu o
premio Bartolomé de las Casas 1995, a proposta de Mans Unidas. É unha
relixiosa, irmanciña de Foucault de orixe francesa e nacionalizada no Brasil,
que leva 44 anos cos indios tapirapé no Mato Grosso brasileiro. Afirma que
para ela vivi-lo Evanxeo é “ser india cos indios”; un pobo en perigo de
extinción polo espírito depredador dos fazendeiros, co apoio do Goberno.
En México as declaracións do abade de Guadalupe, que poñía en
dúbida a aparición da Virxe ó indio Juan Diego, levantaron unha tremenda
polémica que rematou coa súa demisión. Por outra banda, apareceu un novo
grupo guerrilleiro, o Exército Popular Revolucionario, de ton máis violento
que o Exército Zapatista, que tantas simpatías foi acadando no noso país, en
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España e noutros moitos lugares de Europa polo seu xeito máis pacífico e
creativo de facer.
Chile. A Comisión Justicia y Paz do episcopado chileno publicou un
comprometido documento: “¿Es Chile un país equitativo?”. Vén ser un
chamamento verbo dos criterios éticos para o desenvolvemento e crecemento
económicos, nun país no que, coma no resto de América Latina, medra a
angustia entre as grandes masas de empobrecidos, a pesar das consignas
eufóricas dos dirixentes políticos (Vida Nueva). Ademais multiplícanse as
manifestacións en demanda do esclarecemento de tantos asasinatos ocorridos
na dictadura de Pinochet, moitos deles de cristiáns comprometidos.
Venezuela. Os bispos apoian as medidas neoliberais de axuste
económico do Goberno, que, como se sabe, sempre apertan máis ós máis
febles. En troques, o crego e periodista xesuíta Arturo Sosa apunta a
posibilidade dun “estoupido social” a causa da “ampliación dramática da
fenda entre uns sectores sociais e outros”. O nivel da pobreza é dun 80%,
con 17 millóns de venezolanos que non gañan para satisface-las necesidades
básicas e un 43% que non teñen nin para comer.
Fame negra a que padece Liberia, tras meses de enfrontamentos
armados. As imaxes que puidemos ollar nunha reportaxe da TVE
resultáronnos tan impresionantes como escandalosamente habituais en
tantos lugares deste castigado continente, que sofre as consecuencias da
opresión colonial. Mentres, en todo o mundo continúa medrando a diferencia
entre ricos e pobres, os pobres vense sumidos cada vez máis na miseria.
En China a fe cristiá sobrevive nas dificultades, aínda que bispos e
curas seguen sendo perseguidos tan só por celebra-la eucaristía, e os
mesmos leigos poden ser sancionados por participar nesta. A Igrexa católica
de China está dividida entre un sector que permanece fiel a Roma e vén
sendo duramente perseguido polo Goberno como unha organización ilegal,
e outro sector chamado Igrexa Nacionalista, que acata as decisións oficiais
da Asociación Patriótica Católica China e a Oficina de Asuntos Relixiosos
e goza de máis liberdade. Na India, en troques, a pesar de que a poboación
é maioritariamente hinduísta, con importantes grupos musulmáns, os xesuítas
levan facendo un importante labor de promoción humana e respectuosa
evanxelización. Chámanlles os “gurús de Xesús” e están sobre todo no
Estado de Guïerat.
Victorino PÉREZ
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GONZÁLEZ FAUS, J. IGNACIO,
DOMÍNGUEZ MORANO, CARLOS,
TORRES QUEIRUGA, ANDRÉS: “Clérigos” en debate, PPC, Madrid,
1996, 236 páxs.
Clérigos é o título dun libro de Drewermann publicado en Alemaña no
1989, traducido pola editorial Trotta no 1995. Leva como subtítulo
Psicodrama de un ideal. Ten 788 páxinas e nel, dende a súa experiencia de
crego e de médico-psiquiatra, o autor fai un diagnóstico da crúa realidade
na que se desenvolve a vida dos Clérigos. Por tales entende o autor os
cregos, relixiosos e relixiosas.
Como podería esperarse, a publicación espertou o escándalo eclesial
dende a cima á base. Drewermann foi excluído da súa cátedra e padece
outras penas canónicas. Con todo, o libro segue aí, e hai bispos en Alemaña
que tomaron a decisión de non concede-las ordes ós seminaristas que non
o lesen. Agora, despois da publicación en castelán, tres teólogos de alta
competencia, propoñen o debate. O punto de partida común dínnolo eles no
prólogo: “La obra nos estaba ocupando, nos estaba provocando y nos estaba
apasionando. ¿No era lógico poner en común nuestras reflexiones?”
Aínda que os puntos de vista das análises foron diferentes, como logo
veremos, hai coincidencias na valoración positiva de moitos aspectos. Os
tres aceptan a existencia desa realidade nun mundo clerical moi distanciado
do ideal concibido e das esixencias dun tempo no que as ciencias humanas,
e mesmo as divinas (léase teoloxía...), van por outros vieiros. Pero os tres
distan da xeneralización, de incluír nesa realidade á totalidade dos clérigos
(Drewermann parte da súa experiencia coma médico que trata xustamente
ós enfermos). Os tres comparten a intención do autor e afirman a necesidade
de enfrontala: facer unha chamada á institución eclesiástica para que urxa
as reformas que están pedindo os novos tempos, pero disenten de aplicar ós
clérigos unha diagnose que corresponde á institución como tal, non a
tódolos seus membros. E os tres critican a absolutización que fai dun
método de diagnose, a psicanálise, en exclusiva, coa agravante de que o fai
coma quen domina unhas técnicas que os demais ignoramos e que lle
ofrecen absoluta certeza. Non deixa aberta a posibilidade de contestación,
pero están convencidos de que non se poden ignora-los seus principios á
hora de tomar decisións disciplinarias que afectan tan fondamente ó ser
humano.
González Faus expón en forma de carta a súa crítica insistindo no
trasvase que fai o autor dos problemas da institución romana ós que os
padecen. O feito de impor os valores evanxélicos desfigúraos, ó impedir
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unha opción libre e persoal. Censúralle tamén o ton acusador, cando o rol
do psiquiatra en ningún momento debe ser acusar desde a subxectividade,
senón a observación e a diagnose obxectiva. Faus compara a realidade
estudiada, Alemaña, con outras europeas e, sobre todo, latinoamericanas
onde non funcionan os mesmos esquemas. Pero admite e ten conciencia de
que existen situacións límite que inducen a posturas radicais nas análises
críticas. Na última parte comenta as referencias a Lutero, Buda e Xesús. E
nun “post scriptum” critica as imprecisións ou erros históricos.
Carlos Domínguez, como corresponde á súa especialidade, pretende se
centrar só na psicanálise, pero confesa que non o consegue. Acode a Freud
para asentar que a súa crítica ó texto Drewermann pasa tamén pola
subxectividade e disente en gran parte do autor. Empeza por analiza-la
diagnose, no seu parecer esaxerada, dramática en exceso, da realidade
clerical. Fainos ve-la influencia sartriana do personaxe de Lucien, o
protagonista de A infancia dun xefe, e critícalle que se deixe “levar da
literatura” fronte á realidade. Para Drewermann, o clérigo está de tal xeito
identificado coa súa función, que pensa máis coma actor desa función ca
coma persoa autónoma. Moi detidamente comenta a visión que ofrece o
libro da vocación sacerdotal, sempre condicionada a unhas circunstancias
negativas que determinan ontoloxicamente a vida. Pobreza, castidade e
obediencia teñen a súa realización dentro desta óptica e polo tanto resultan
“trampas”. Esténdese nos aspectos técnicos da psicanálise.
A Torres Queiruga tocáronlle os aspectos globais do caso. E analízaos
no seu conxunto, talvez máis positivamente valorados. Parte da realidade
dunha revolución pendente no seo da Igrexa. Dunha reinterpretación da
Escritura e dunha visión liberadora da relación con Deus. Ve no autor un
intento de forzala, para o que resalta esaxerada e unilateralmente as
“sombras” do cadro clerical. Queiruga separa o proxecto ideal a que
aspiran as diferentes opcións dos clérigos da realidade na súa praxe. Nese
ideal pesan moito vellos esquemas con carácter de “renuncia impositiva”
que, ás veces, afogan realizacións de xenerosa entrega na liberdade. A vida
clerical sería outra se estivese motivada por obxectivos non menos altos,
pero máis humanos, no senso no que xa sabemos que entende o autor a
plena humanidade, coma a mellor realización do proxecto divino. Nesta
óptica tenta deseñar, e ansiar, un novo estatuto do ministerio eclesial con
tódalas consecuencias.
Se ós tres teólogos non lles foi doado comentar 788 páxinas, tampouco
a min me resulta fácil reflectir ese comentario. Tamén eles teñen conciencia
de que a reflexión foi xustamente para acentua-los aspectos nos que
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disenten, o que non implica unha falta de valoración global e moitas veces
puntual. Pero, loxicamente, desenvolven máis, para razoalos, os puntos que
non comparten.
Non quero omitir un “lamento” que fan os autores no prólogo: Fáltalle
ó libro a reflexión dunha muller, tamén implicada nos Clérigos. Comparto
totalmente esta autoacusación da que se desculpan frouxamente. Aínda que
non deixo de aprecia-lo avance que supón que teñan eles que empezar a
pedir disculpas por feitos coma este...
Engracia VIDAL

TORRES QUEIRUGA, ANDRÉS: Recupera-la creación, SEPT, Vigo 1996,
300 páxs.
Os libros de teoloxía e de historia das relixións estiveron desde a miña
mocidade entre as lecturas preferenciais, viñan satisface-la necesidade dun
crente no gume da navalla. Endexamais entendín que houbese necesidade
de ruptura entre razón e fe, nin crer cos ollos pechados nun corpus doutrinal
cheo de opacidades que refugaría calquera home de boa fe. Sempre pensei
que era máis un fallo de comunicación entre interlocutores, un desaxuste de
linguaxe, pero de fonda e intensa importancia persoal. A relixión estaba
moitas veces lonxe da realidade e lonxe do verdadeiro espírito evanxélico.
O seu dogmatismo inmobilista era un bastión no que batían as preguntas
dun rapaz que se abría ó mundo cheo de interrogantes e ansioso de
respostas para enfronta-la vida desde a alegría dos seus poucos anos. Do
medo á condenación eterna había que fuxir canto antes instalándose na vida
plenamente, como Deus manda. A miña travesía do deserto foi un camiño
necesario para salvarme coma persoa, unha viaxe cara ó interior, onde fun
desposuíndome de moitas cousas ata quedar nu e desde esa vivencia renacer
á fe da man do Amor, botando pola borda todo aquilo que, en lugar de me
axudar, me apartaba do meu fondo relixioso. Vivín a miña fe na interioridade,
mentres maduraba un proceso de apertura que saía fóra enchendo a miña
vida. Nese tempo creo que o gran valedor foi san Juan de la Cruz, que tamén
tivo o silencio creador como espacio íntimo e salvífico. Recoñezo que sigo
sendo un crente na fronteira do Misterio, pero habito ese espacio desde a
liberdade. Creo sen renunciar a ningún dos atributos que Deus nos deu ós
homes. Procuro vivir, desde a humildade, en harmonía comigo, cos outros
e coa Terra que habito, sentíndome parte dese Deus que se espalla en Amor.
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Quizais algún lector xulgue este preámbulo innecesario, pero creo que non
está de máis saber quen é o crítico.
Cando recibín o libro de Andrés Torres Queiruga Recupera-la creación,
tiña enriba da mesa, a piques de comenzar “El Regreso del Hijo Pródigo”.
No libro de Andrés encontrei moitas respostas a preguntas que me viña
facendo, reflexións que eu mesmo comparto e o entusiasmo enchíame a
medida que avanzaba nas súas páxinas porque abordaba cuestións espiñentas
que desentraña cunha clara e sinxela radicalidade.
Recupera-la creación é un paso máis na súa traxectoria filosófico-teolóxica, inscríbese nesa liña rigorosa que comezou con Recupera-la
salvación, A Revelación de Deus na realización do home e Creo en Deus
Pai. A obra culmina ese proceso de teorización no que foi elaborando unha
teoloxía da alegría. Recupera-la creación dá un paso máis, nese valente e
fronteirizo pensamento que se fai desde dentro da Igrexa pero aberto á
contemporaneidade, un pensamento teolóxico que sabe escoitar a ese home
fragmentario. Andrés fixo súas aquelas palabras de Platón, que Deus nos
deu dúas ás para voar ata el: o amor e a razón. Porque estes son os dous
eixes nos que asenta o seu ensaio. O seu traballo arrinca da teoría kuhniana
do cambio de paradigmas, formular unha teoría tendo en conta os cambios
producidos na realidade que invalidan os postulados teóricos que constituíron
o marco da investigación ata aqueles determinados momentos nos que
deixaron de ter validez. Torres Queiruga repensa unha teoloxía de cara ós
tempos vindeiros.
O seu ensaio estructúrase arredor de seis capítulos, simétricos. O
obxecto da obra é unha reflexión teolóxica, centrada nun cambio de estilo
que afecta tanto á linguaxe coma ós conceptos mesmos da teoloxía, unha
retraducción das bases esenciais do cristianismo, para inserilo como algo
vivo nunha realidade plural e cambiante; unha actualización da Revelación
de Deus feita cunha linguaxe limpa das adherencias semánticas que as
palabras foron tomando ó longo da historia da relixión e convertendo o
discurso teolóxico nunha escura metalinguaxe tan apartada da razón dos
homes coma do mesmo Deus.
Recupera-la creación está na miña mesma sintonía. Ten dous claros
receptores, dous tipos de lectores. Por unha banda, aqueles que perderon a
fe atoparán unha visión fondamente humana de vivi-lo feito relixioso desde
a liberdade do seu propio ser, descubrindo que están máis preto do que crían
dese Deus que crea por amor á persoa humana en procura da súa plenitude.
Un libro, supoño, que para algúns será esclarecedor porque ofrece unha
imaxe de Deus enraizada no puro Amor. Unha reflexión teolóxica feita
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desde a modernidade e cunha linguaxe axeitada ós paradigmas do mundo de
hoxe. Salva-lo home desde a Palabra, desde a confianza en Deus, refugando
unha teoloxía chea de sospeitosas escuridades e galimatías conceptuais,
inintelixible para o crente do século XX.
Os outros lectores son os crentes, en especial os que teñen a responsabilidade dentro da Igrexa. O libro aposta pola necesidade de adaptar e
revisa-lo discurso teolóxico cristián desde un cambio de paradigmas para
que a mensaxe evanxélica impregne a propia existencia do crente; Deus non
pode vivir separado do home senón co home, como unha presencia
conformante e enriquecedora da vida. O ensaio de Torres Queiruga defende
o cambio no discurso teolóxico, un discurso que ofreza un Deus compatible
coa intelixencia e liberdade do home.
As metas ou fins que se propón o autor no seu traballo é elaborar unha
teoloxía vital, baseada nese Deus que crea por Amor e que institúe á persoa
humana nunha liberdade que El respecta ó máximo. Torres Queiruga
intenta desde as mesmas fontes da Revelación poñer ó descuberto ese Deus,
digno do home, entrañado no amor, como forza dinamizadora e nutriente
da vida mesma. Unha mensaxe da que tan necesitado está o menesteroso e
fráxil ser humano porque a relixión será sempre unha nova que medre alta
é íntima dentro do corazón onde xorde a esperanza.
Recupera-la creación inscríbese dentro da corrente teolóxica
centroeuropea, universitaria e aberta á sociedade, unha teoloxía moi atenta
ós cambios de sensibilidade dos crentes de hoxe. Un libro espléndido,
gratificante e iluminador para tantos homes e mulleres de boa vontade. Un
diálogo aberto coa modernidade, dunha fonda sinceridade. Oxalá a obra de
Andrés teña tan boa acollida dentro dos círculos eclesiais coma no mundo
dos laicos. Recupera-la tradición é un libro que nos orienta cara a ese Deus,
que como pulsión creadora latexa na vida e no fondo de tódolos homes.
Xavier CARRO

SUÁREZ SUÁREZ, MANUEL: Lonxe de Montevideo, Consello da Cultura
Galega, Santiago 1996.
Lonxe de Montevideo, que nós saibamos, é a primeira publicación do
secretario técnico do Consello de Cultura Galega, Manuel Suárez Suárez.
O libro reúne unha escolma de corenta artigos que o autor fora publicando
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en páxinas de xornais e nas da revista Encrucillada. O fío do recordo da súa
experiencia migratoria desde neno vai atando este monllo de emocións,
unhas veces acentuadas cun forte espírito crítico, outras aliñadas de
nostalxia.
“O meu pai chegou a Montevideo no 55, e eu, coa miña nai, no 58.
Uruguai era un pequeno país pero unha illa de benestar... onde se atopaba
un traballo ó desembarcar”. De modo que o vimiancés tiña idealizada esa
nova casa coma un verdadeiro paraíso. “Fun para Montevideo moi contento.
Era unha novidade. Dicir Montevideo era falar de algo marabilloso, de algo
diferente ó que coñecía”.
Os seus anos de infancia uruguaia serviríanlle a aquel neno de Tines
para saber que xa non se atopaba na súa parroquia natal, todo cambiara,
mesmo a lingua: “ó pouco de chegar, na porta do edificio onde vivía e
xogaba cun amiguiño chamado Josengo, pasou pola rúa un cabalo e, moi
contento, berrei: “Un cabalo”. O meu amiguiño foi a xunta súa nai para
decirlle: “Manolo dijo cabalo, no sabe decir caballo. Aquilo quedoume moi
dentro, algo así coma unha espiña”. Mais este neno galego acostumouse ó
novo vivir e a escola non sería atranco para el. Soubo tamén Manuel Suárez
que os comportamentos de galegos e uruguaios gardaban notables diferencias
entre si: “A mentalidade uruguaia predominante non ten nada de provisora...
a sociedade media uruguaia vivía indo e volvendo do almacén con medio
quilo de calquera producto, a despensa non existía porque sempre había un
rebusque”.
En Lonxe de Montevideo Manuel Suárez realiza unha profunda revisión
do pasado e presente de moitos galegos que cobraron notoriedade dalgún
tipo no país do Río da Prata. Entre estes emigrados atópanse algúns naturais
da Costa da Morte: o médico laxense Manuel Juega Charlín, o bergantiñán
de Castrobó Marcelino Martínez Gómez e o pontecesán retornado Carlos
Busto Cousillas. Tampouco se deixa de facer mención do larachés Antonio
Barreiro Ramos, propietario das tradicionais Librerías Barreiro y Ramos;
baixo a súa presidencia celebrábase a famosa Tertulia de Barreiro, á que
acudían “as máis importantes figuras uruguaias da política, das letras e
artes”. Ou tamén de Antón Crestar, natural de Miño, fundador e actor do
Teatro Popular Galego, co que chegaría a representar a obra O fidalgo, do
carballés Xesús San Luís Romero.
“Aínda que a miña cidade, o meu Montevideo, é aquela dos anos
sesenta cando Peñarol gañaba case tódolos partidos e todos falaban dos
gobernos marabillosos do vello Batlle, eu sinto aínda hoxe a súa fonda
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pegada dentro de min... Agora, trinta anos despois, xa Peñarol gaña menos
partidos e falar de Batlle é algo prehistórico. Montevideo está deixando de
ser europea para non ser riopratense, senón algo mesturado de estética
charramangueira ianqui con toques de Taiwán”.
Gracias, Manuel, por achegarnos tan cerca esas xentes e esa cidade que
estaban ben lonxe.
Xosé Manuel VARELA VARELA

429/93

LIBROS CHEGADOS A REDACCIÓN
FERRO COUSELO, XESÚS: A vida e a fala dos devanceiros, Fundación
Penzol-Galaxia, Vigo 1996, 480 páxs.
Escolma de documentos en galego dos séculos XIII a XVI. Edición
facsímile dos volumes I e II da edición de 1967.
VV.AA.: Anuario de estudios literarios galegos 1995, Galaxia, Vigo
1996, 282 páxs.
Xoán González Millán e Dolores Vilavedra dirixen esta publicación
anual que conta con interesantes estudios literarios e reseñas de libros. A
máis dun índice bibliográfico das publicacións do ano.
GASPAR, SILVIA (comp.): Antoloxía do conto galego de medo, Galaxia,
Vigo 1996, 220 páxs.
A. de la Iglesia, Carré Aldao, H. Muiño, A. Canalejo, Filgueira
Valverde, Dieste, A. Fole, C. Casares, Paco Martín, B. Iglesias, X. Miranda,
X. de Toro, C. Vila e Marilar Aleixandre forman parte desta antoloxía,
precedida dun estudio da autora sobre o medo e o terror na literatura.
CORTIZAS, ANTÓN: Historias e algún percance, todas ditas en romance,
Galaxia, Vigo 1996, 100 páxs. Árbore, dende os 9 anos.
17 vellos contos recollidos na tradicional forma de romance.
CAMPO, MARICA: Confusión e morte de María Balteira, Bahía, A
Coruña 1996, 136 páxs.
A autora, coñecida en Encrucillada como poeta, fai unha homenaxe á
muller, ás lendas, ás tradicións antigas. Doce relatos curtos nos que a
narración corre ó compás da musicalidade poética e fainos cre-lo que non
vimos...
GÓMEZ ALFARO, J.C.: As labaradas da lembranza, edición de autor,
Pontevedra 1996, 70 páxs.
Poesía intimista coa morte coma eixo temático:
“Sonvos elas, si, son co seu son elas:
as albas labaradas da lembranza,
insistentes, harmónicas, senlleiras,
atestadas de lúas e de bágoas...”
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REGO NIETO, MANUEL: Imaxes dunha vida, edición de autor, Ourense
1996, 94 páxs.
Recolle lembranzas da súa vida en relación con acontecementos de
interese para todos. Foto incluída.
FRANCO, RICARDO; TORRELLÓ, RAMÓN Mª: Dos testimonios de fe desde
la autocrítica, Sal Terrae, Bilbao 1996, 32 páxs.
Dous xesuítas, agora xa mortos, recollían en breves páxinas a súa
experiencia de evolución e maduración da súa fe nestes últimos anos.
CICERÓN, MARCO TULIO: Cartas, Xunta de Galicia e Galaxia, Vigo
1996, 364 páxs.
Trinta páxinas de introducción preceden a esta tradución de Alfonso
Blanco Quintela e Mónica Martínez García. Ler na nosa lingua o clásico
latino non deixa de ser un pracer engagido...
STENDHAL, HENRI: Vermello e negro, Galaxia, Vigo 1996, 654 páxs.
Outro clásico, neste caso francés do século XIX, dános outra
oportunidade de lectura en galego. Unhas das primeiras obras do realismo.
Un mozo que entra na casa de criado e convértese no amante da dona...
Traduciu Antonio Pichel.
OTERO PEDRAYO, RAMÓN: O señorito da Reboirana, Galaxia, Vigo,
1996, 294 páxs.
E máis clásicos, neste caso galego. Derradeira novela do autor, publicada
no 1960. Narra a vida do fidalgo don Xoán M. Pereira. Amor e desventuras.
CONAN DOYLE, ARTHUR: O val do terror, Galaxia, Vigo 1996, 200 páxs.
Bieito Iglesias e Manuel Vázquez traduciron o tamén clásico do
talento detectivesco.
VV.AA.: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Galaxia, Vigo 1996,
213 páxs. (formato grande).
Libro de texto para 1º curso do E.S.O. Só con velo entran ganas de
empezar a estudiar.
VV.AA.: A galiña, O Xibón, A bolboreta, O oso branco. Galaxia,
Colección O ciclo da vida, Vigo 1996.
Ensínannos como viven os animais con nós. Unha ducia de páxinas
ilustradas que valen por un cento...
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BLANCO BEMBIBRE, PLÁCIDO: Pedagoxía da Diversidade, Fundación
Valdeorras, O Barco, 1995, 172 páxs.
Coa pedagoxía da diversidade búscase e utilízase un sistema aberto no
que as ideas e os coñecementos son un punto de partida. Na primeira parte,
o autor ofrece unha escolma de contos psicopedagóxicos. Presenta na
segunda un diccionario psicopedagóxico, case seguro o primeiro que se fai
en galego. E na terceira, datos de interese e propostas. Blanco Bembibre,
noutro tempo colaborador de Encrucillada, achéganos con emoción ó
mundo sempre orixinal do ensino.
CORTIÑA TOURAL, TEOLINDO: Sopeixos, Deputación Provincial de Lugo,
1995, 166 páxs.
Cortiña Toural é un cura da diócese de Lugo que publica o seu primeiro
libro de versos no ano 1923. Cando falece, en 1972, deixa un poemario
inédito, que ve a luz con bastante retraso, a pesar dos esforzos do seu
testamenteiro, Carlos Méndez, cura de Monterroso. Nel está todo o que
escribiu ó longo da súa vida e non publicado en libros anteriores.
VV.AA.: Avelino Gómez Ledo no seu centenario, Deputación Provincial
de Lugo, 1996, 145 páxs.
Cando no ano 1993 se cumpriu o centenario do nacemento do ilustre
crego e escritor, a dinámica cultural de Chantada celebrouno con especial
relevo. O feito máis sobresaínte foi este libro, que por circunstancias
adversas demorou a súa saída. Conxunta tres estudios: bio-bibliografía,
notas sobre e o traductor, debidos respectivamente ás plumas de M. Olga
Varela, Xosé Manuel Eiré e Xosé M. Vélez.
PLAUTO: Anfitrión, Asinaria, Galaxia, Vigo 1992, 274 páxs.
Mercedes Boado fíxonos esta traducción precedida dunha introducción
á comedia romana. Colección Clásicos en galego, que xa dá xenio vela nas
librerías. Con ela nas mans séntese cada vez máis a perda de posibilidades
de dar a coñecer estas obras cos actuais planos de estudios.
Engracia VIDAL
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