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Guieiro
Este número cerra o que é o primeiro ano da terceira década desta
revista. Non é por inmodestia que o lembramos, nin sequera como motivo
de orgullo para os que ó longo deste lapso de tempo contribuíron á súa xa
veterana presencia, sexan os que foron deixando nela o seu traballo máis
directo, sexan os que a sostiveron coa súa lectura e apoio. Máis ben é por
reafirma-la idea que Encrucillada proba coa súa propia existencia: é
posible actuar, toma-la palabra, facer cousas.
Precisamente para poder afondar nesta liña de presencia activa, o XII
Foro Relixión e Cultura en Galicia, que organiza a propia revista, convocouse
co lema de Presente e futuro do cristianismo. Para desenvolver unha
cuestión tan complexa pensouse na figura do bispo francés Jacques Gaillot.
A elección non se debeu tanto ó carácter polémico que rodea a súa persoa,
convertida en símbolo dunha postura crítica dentro da Igrexa, desde a súa
destitución da diócese de Évreux, como ó seu propósito de seguir sendo
unha voz libre e atenta ás realidades inmediatas da sociedade actual.
Monseñor Gaillot, que confesou sentirse fascinado pola palabra libre
de Xesús, é a proba viva da posibilidade de abrir camiños de achegamento
á vida de hoxe, coas súas complexidades e os seus novos problemas; é o
testemuño activo do papel que a enteira Igrexa pode xogar en beneficio da
humanidade; é un dos profetas destes días, unha desas persoas que van
abrindo paso cara ó futuro desde o seu traballo na máis concreta realidade
do presente.
Todo esto quedou ben patente nas palabras de monseñor Gaillot no
Foro. Polo seu grande interese, quedan transcritas en toda a súa extensión
neste número, convertido deste modo case nun monográfico. Cremos que
paga a pena que quede constancia escrita delas. Compóñense estas páxinas
dos dous relatorios que pronunciou no Foro, da homilía da eucaristía que
celebrou nel e do coloquio que sostivo co periodista Luís Álvarez Pousa,
co profesor Xosé Luís Barreiro e coa socióloga Tareixa Ledo.
Xa á marxe do seu núcleo central nesta ocasión, a revista complétase
con outra seccións máis breves pero ben interesantes. O profesor de
Filosofía Xosé Manuel Domínguez Prieto presenta un cumprido e ben
fundado ensaio arredor das relacións interpersoais, co título de A razón
dialóxica como razón diacónica. Ademais, o doutor Manuel Guerra
Campos toma como motivo a publicación dun recente e polémico libro
para compoñer un curto comentario a propósito de A crítica bíblica e a súa
divulgación.
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Como remate, ademais do espacio dedicado ás recensións de libros e
ó índice dos artigos publicados durante o presente ano, non poden falta-las
seccións habituais que resumen a actualidade política, relixiosa e cultural.
Respecto desta última, a Rolda da cultura cambiará de mans a partir do
próximo número. Despois de sete anos de nos comentar de modo maxistral
as cousas do mundo das letras e das artes, Xesús Portas Ferro solicita un
relevo que non nos atrevemos a negarlle, sabendo que cumprirá o
compromiso de seguir ofrecéndono-los froitos da súa pluma noutras páxinas
da revista. Que sexa para ben. E para todos, ¡Feliz Nadal!
Xavier R. MADRIÑÁN

Calendario do contribuínte a Encrucillada
Rematámo-lo ano cunha lista de 44 morosos... que, como algúns ou
algunhas, son de máis dun ano e suman algo máis de 100.000 pta.
Confiamos en que antes de pecha-las contas poidamos compensalo.
Non vos inquietedes os bos pagadores, se non se vos avisou ¡tranquilos!
Comezamos de novo a empresa de cobrar un novo ano. Crede que
é o máis duro da revista. Nos primeiros días de xaneiro irán as
domiciliacións bancarias. Avisade, por favor, os cambios, se os tedes.
De xaneiro a marzo podedes xirar ou enviar cheques, ou pagar
na man, para chegar a abril e case non ter que enviar reembolsos.
Neste ano xa só foron 105 e comezamos por setecentos....¡xa é algo!
Resistímonos a subi-los prezos para facilita-la subscrición, por iso
agradecemos moito ós que espontaneamente van pasando á subscrición
de apoio (3.000 pta). Non deixedes de dicilo se podedes e queredes.
En breve estará nas vosas mans o volume de índices dos cen
primeiros números. Unha vez máis agradecemos tantas colaboracións
xenerosas que o fixeron posible. Imos por outros cen e despois...
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Presentación
Por Andrés TORRES QUEIRUGA

A maxia dos números fixo que Encrucillada dobrase hai pouco tempo
o cabo do seu número 100. Número farturento e prometedor, con ese par de
ceros coma dous ventres redondiños, que nós queremos ver cheos de futuro
e preñados de esperanza. A nosa revista entra así tamén no seu Foro
duodécimo, que fai xustamente a ducia: palabra doce, de vella raíz, tal un
puñado de ilusión e de novo alento para o camiño.
Presente e futuro do Cristianismo é o seu tema. Non casual nin
esotérico. Evoca con claridade unha situación que a todos nos ocupa e
preocupa. Os números, encarados ó 2000, falan agora de cambio de milenio,
de soleira cara a un porvir novo e descoñecido, tan cargado de promesas
como sobresaltado de ameazas e perigos. Non chega de súpeto, pois leva
anos, décadas, mesmo séculos xestándose, nunha das maiores mutacións
acaecidas ó longo da historia universal. Mutación que non deixa intacto
ningún dos parámetros fundamentais que configuran a marcha da
humanidade. E, cómo non, tamén a marcha do cristianismo e da Igrexa.
Este é, hoxe e aquí, o noso problema. A relixión cristiá, que foi
protagonista moi principal nesa historia e mesmo, en aspectos decisivos, a
súa promotora, non se atopa nin na mellor das posturas nin na mellor das
disposicións. En lugar do diálogo e a colaboración, arrastramos un pasado
de ataque e defensa, de crítica e apoloxética. Creouse así un clima insán, no
que o futuro foi tomando un aspecto máis de ameaza ca de promesa,
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reforzando decote a tentación do pasado fronte á coraxe do porvir. O mítico
“terror da historia” (Eliade) impúxose moitas veces á fe bíblica na promesa.
En demasiados aspectos a Igrexa tendeu a encerrarse nas súas murallas,
disciplinares ou dogmáticas, en lugar de aventurarse no espacio aberto do
mundo, confiada no vento do Espírito e na forza configuradora da Palabra.
O Vaticano II foi neste senso un vendaval saudable que, dentro e fóra
da Igrexa, infundiu ánimos e espertou esperanzas. Pero el mesmo corre o
risco de ser reducido a vento manso que, a base de distingos e temores, vai
vendo como o seu viño novo volve ser pechado nos vellos odres, con
ataduras non por sutís menos eficaces. O resultado é un panorama fusco e
desconcertado, onde o conflicto resta forzas á comuñón e a desconfianza
propicia o desánimo.
Cando máis precisariámo-lo impulso unánime e o entusiasmo do
futuro, atopamos irtas barreiras defensivas, vetos tallantes ou exclusións
incomprensibles. Unha fe sacudida ata os alicerces polo cambio cultural e,
polo mesmo, moi necesitada dun profundo repensamento vive un duro,
estraño e dramático silencio da súa teoloxía. Unha institución con urxente
necesidade de actualiza-las súas institucións milenarias ve reforzado o seu
centralismo, freado o libre e fraterno circular das opinións, deslexitimada a
xusta aspiración a unha xestión democrática e limitadas as lexítimas
demandas dunha igualdade feminina á altura do noso tempo. Unha praxe
que se proclamara vertebrada sobre a opción polos pobres atopa atrancos e
reticencias cando trata de se converter en pastoral de liberación ou realizarse
nunha inculturación efectiva e consecuente.
Non pode estrañar que desde fóra a mensaxe, as máis das veces, se
perciba dun xeito distorsionado ou, allea ás canles normais do significado,
non se perciba en absoluto; e que dentro proliferen os cristiáns sen igrexa
ou cando menos os fieis desconcertados na súa confianza e feridos no seu
senso de pertenza a unha comunidade na que non sempre son capaces de se
recoñeceren.
Pero non sería bo ceder ó desánimo ou caer no resentimento, nin
tampouco entregarse a un estéril alarmismo apocalíptico. Integrada por
homes e mulleres, a Igrexa é, coma todo o humano, humilde carne de
historia, que non pode escapar ós seus límites nin pretenderse sen mancha
nin defecto. Pero, ó tempo, esa carne está habitada por un Recordo que lle
permite saberse redimida e continúa a ser vivificada por un Espírito que, a
pesar de todo, lle dá forzas e que decote suscita nela persoas xenerosas,
figuras proféticas que acenden os ánimos e manteñen ergueita a esperanza.
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Monseñor Gaillot, que hoxe nos honra coa súa presencia, é, sen dúbida,
unha delas. El sabe por experiencia qué significa o conflicto e a qué desertos
pode leva-lo compromiso. Pero sabe tamén que ese é o prezo normal de todo
parto ou, se queremos, a paga normal do verdadeiro profeta. Consciente de
que a unidade non se identifica coa uniformación niveladora nin a fidelidade
se mide pola simple volta ó pasado, el nin cede ó desánimo nin se lanza á
rebeldía. Optou por unha comuñón capaz de soportar no amor a tensión da
diferencia e por unha fidelidade que, apoiada na promesa, se realiza no risco
do novo e na creación do futuro.
Non lle resultou nin lle resulta doado. Como din os italianos, “pagou de
persoa” a súa opción. Pero, manténdose na fe e non renunciando á comuñón,
está abrindo novos camiños e servindo de orientación para a busca de
moitos. Despoxado do seu rango e reducido a pastor dunha diócese
imaxinaria, Partenia, non se entregou á amargura nin capitaneou ningunha
escisión. Asumindo creativamente a condición de ser un de tantos, crente
cos crentes, levou á plenitude a súa vocación de “monseigneur des autres”,
de bispo dos diferentes: dos novos pobres e marxinados, dos emigrantes sen
papeis, dos ocupas sen casa, dos presos sen compaña, dos sidosos sen
defensa, dos marxinados sen alternativa...
Logrou mesmo o que parecía imposible, algo que aparece por primeira
vez na historia da humanidade: convertendo en oasis o deserto do seu
desterro, transformou Partenia de diócese nominal, feita unicamente da
irreal materia do recordo pasado, nun tipo inédito de diócese real cargada de
futuro. Pois a nova Partenia está construída coa novísima materia do soporte
informático; materia virtual, que el quere evanxelizar, abríndolle a
posibilidade de ser tamén virtuosa, poñendo ó servicio do home as súas
posibilidades inexploradas. En realidade, Partenia non constitúe tan só un
novum histórico e unha rigorosa creación de futuro: representa ademais
unha nova e sorprendente metáfora do Espírito, que xa non só –coma un
vento– sopra onde quere, senón que –coma un raio, unha onda ou unha
luz– pode aparecer en calquera parte, capaz de iluminar, comunicar e
conxuntar a tódolos homes e mulleres, sen fronteiras de espacio nin límites
de tempo.
Coma tantas veces na historia, a fidelidade pasada pola dor e capaz de
soporta-la negatividade da exclusión converteuse en creatividade fecunda,
capaz de xerar unha nova comuñón e abri-las portas dunha nova esperanza.
Esa esperanza aparece hoxe e aquí, neste foro relixioso de pensamento
e diálogo, encarnada na palabra e na persoa de monseñor Gaillot. Nós
agradecémoslle a xenerosidade de acudir á invitación. E desde Galicia,
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Fisterra pequena e afastada, pero de sempre aberta e universal a través do
seu camiño secular e que tamén hoxe se quere sensible ós problemas da
Igrexa e do mundo, confiamos en que nesta invitación vexa tamén un xesto
solidario, unha mostra fraternal de agradecemento polo seu labor, e unha
palabra de alento para que siga mantendo para ben de todos o seu testemuño
evanxélico.
Monseñor, non nos gustan as hipérboles nin pretendemos canonizalo.
Pero estamos seguros de que tanto a súa palabra como o enteiro xesto que
está a representar a súa vida se sitúan no ronsel daquel outro precursor fiel
e rebelde, marxinado e solidario que foi Xesús de Nazaré. A súa actitude
crente e a súa actividade de bispo diferente, rexidas polo principio de que
“unha igrexa que non serve non serve para nada”, constitúen hoxe unha
contribución inapreciable e mesmo necesaria para a gran tarefa que hoxe
nos congrega: o presente e o futuro do Cristianismo, neste mundo en transo
de alumeamento dunha nova etapa da gran aventura humana.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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Relixión e Igrexa
no futuro da humanidade
Por Jacques GAILLOT

Imos estende-la mirada ó noso fermoso e fráxil planeta. Estou
convencido de que hoxe, antes que sermos dun país, dunha relixión ou dunha
cultura, pertencemos ante todo a un planeta. Somos habitantes da Terra.
Antes de ser do Norte ou do Sur, antes de ser negros ou brancos, somos
habitantes do planeta, seres humanos. Antes que problemas somos persoas,
e formamos parte da mesma familia humana. O problema fundamental é a
loita polo home e a muller de hoxe, estean onde estean nunha situación
difícil. Hoxe a solidariedade xa non ten fronteiras. Como crente e cristián,
penso que o Espírito de Deus actúa en todas partes, e que o Espírito Santo
vai diante nosa. Onde quera que vaiamos, o Espírito de Deus está a actuar.
Quero abordar agora catro reflexións.
A xustiza
Creo que na historia da humanidade nunca vivimos no planeta unha
inxustiza semellante á actual. Na Biblia, a xustiza é deixarlle sitio ó outro,
darlle a súa oportunidade ó outro. E o outro pode se-lo estranxeiro, un
grupo, unha comunidade, un pobo... Eles teñen dereito a existir no planeta.
Pode tratarse do pobo curdo, do palestino, do de Chiapas... ou do pobo
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vasco. Hoxe, calquera cousa que aconteza en calquera punto do planeta ten
que ver con nós. E esto é prioritario. En Francia e nos países desenvolvidos
non se pode dicir que haxa explotación; a explotación foi substituída pola
exclusión. Noutros tempos, os ricos explotaban ós pobres; hoxe, os ricos xa
non explotan, exclúen. Temos tirados á beira da estrada millóns de homes
e mulleres que a sociedade non precisa. Noutros tempos os ricos precisaban
dos pobres, da súa man de obra, da súa presencia; as cousas non ían sempre
ben, pero non podían pasar un sen o outro; por iso, había unha necesaria
solidariedade.
Hoxe, unha nación pode ser rica e competitiva deixando de lado millóns
de persoas. Particularmente en Francia, hai moita mocidade que a sociedade
non precisa para sobrevivir. Francia é a cuarta potencia económica do
mundo; nunca foi tan rica, pero, en troques, nunca tivo tantos excluídos; ten
guetos de miseria e oasis de prosperidade, dous mundos que nunca se
encontran. Na bisbarra parisina hai excluídos da vivenda, do traballo, do
saber, da cultura, da saúde e... excluídos do amor. En París hai moita xente
que está soa e non ten a ninguén. Ás veces, cavilo en que se tódolos
excluídos fosen xuntos ó corazón de París, non habería policías de abondo
para detelos. Hai, pois, unha foxa entre a xente cada vez máis rica e a xente
cada vez máis pobre. O que ocorre en Francia cadra perfectamente cos
estudios que se fixeron en todo o planeta. Esta diferencia faise cada día máis
fonda, e esto resulta intolerable. Hai xente que non ten con que vivir, que
tan só sobrevive; e en Europa somos parte das nacións privilexiadas.
A xustiza é deixarlle o seu sitio ó outro, e coido que é moi importante
non só denuncia-la inxustiza, senón tamén rexeitala. Estaba eu o mes pasado
preto de París, invitado por estudiantes de HEC (Altos Estudios Comerciais);
ó remate do debate pedíanme que lles dése un consello, e díxenlles: “Sen
dúbida, teredes que tomar responsabilidades na sociedade. Teredes poder de
decisión, pode que teñáde-lo poder de excluír. O consello que vos hei dar
é que non soportéde-la inxustiza; cando homes e mulleres non soportan a
inxustiza, ocorre algo marabilloso. Enterrei un cura que eu coñecía ben e
que foi moito tempo cura obreiro; acabou con el de contado un cancro. Na
igrexa había unha chea de xente que non collía nela; crentes e non crentes.
Tras da cerimonia fun falar con eles, comentándolles que me sorprendía
velos na igrexa. Eles respondéronme que viñeran porque este cura “non
soportaba a inxustiza”. ¡Fermoso cumprido para un cura!
O futuro da humanidade está na loita contra tódalas formas de inxustiza.
En calquera país do mundo, o Tibet, Chiapas ou Timor Oriental, tanto ten;
a inxustiza non ten fronteiras. Nós, que somos pobos ricos, en cultura, en
historia... temos unha responsabilidade respecto doutros pobos do planeta.
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Podemos preguntarnos que é un excluído. Eu diría que un excluído é
alguén que non existe para os demais; ninguén precisa del. Velaquí unha
cuestión primordial para as igrexas e as relixións todas; as cuestións
prioritarias non son cuestións de igrexa, senón as da humanidade. Cando se
toma como cuestión primeira a da sociedade, entón as cuestións de igrexa
son moi relativas, aínda que lexítimas. O que me preocupa a min non son
primeiro as cuestións da Igrexa, senón as da humanidade doente.
A paz
A paz é unha cuestión reservada para os políticos e os especialistas.
Pero todos temos que ver coa paz e temos algo que dicir dela. Estaba eu
despois da Pascua en Xerusalén, paseando polas súas murallas; volvía de
Gaza, nos territorios ocupados, e estivera con palestinos desilusionados ante
as dificultades do proceso de paz. Coñecín palestinos que vivían o peche dos
territorios e xa non podían traballar en Xerusalén. ¿Sabedes que en Belén,
preto de Xerusalén, hai mozos palestinos cristiáns que nunca chegaron a
pisa-la capital e que nunca estiveron no sepulcro de Xesús Cristo, porque
lles está prohibido? Os peregrinos de todo o mundo poden ir a Xerusalén e
visita-lo Sepulcro, pero os palestinos cristiáns de Belén nunca viñeron, nin
puideron vir. A vida diaria resulta moi difícil de vivir para eles.
Tamén coñecín israelís desanimados ante as dificultades para acada-la
paz; porque tamén hai israelís que queren a paz cos palestinos. Mentres
paseaba a carón das murallas de Xerusalén, pensaba que, seis anos antes, no
1991, houbera alí unha gran cadea humana arredor das murallas, feita por
xente de paz que viñera de tódolos países de Europa e de América. Rodearamos tódalas murallas dándono-la man; mesmo palestinos e israelís. Esto
acontecía antes do proceso de paz; a policía estaba alí, mirando con cara de
mala uva ós israelís e palestinos que se daban a man en Xerusalén pola paz.
Despois chegou un momento en que a violencia levou as de gañar, interveu
a policía e houbo moitos feridos. Fenderon a cadea; un palestino que estaba
preto de min díxome: “Non me sorprende, porque a paz dá medo”. E eu
díxenlle: “¿Como pode ser que a paz dea medo?”. E el díxome: “Desde a
nosa máis tenra infancia, desde que imos á escola, apréndennos a coñecelo noso inimigo. Sinálanno-lo inimigo contra o que temos que loitar. E hoxe
dinnos que temos que reconciliarmos con el e que cómpre darlle a man. É
difícil, preferimos seguir coa loita antes que face-la paz. Por eso a paz dá
medo; é un cambio tan grande de hábitos, prácticas e mentalidades, que
supón unha conversión radical”. Eu cavilaba preto das murallas de Xerusalén:
“¡Se no ano 2000 Xerusalén, que leva dentro un misterio, que está habitada
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por dous pobos e ten no seu seo tres relixións, fose o símbolo de que é
posible vivir xuntos! Non uns a carón doutros, senón vivir xuntos, uns cos
outros. ¡Que símbolo para a humanidade! Coido que no futuro, para o
terceiro milenio, as Igrexas teñen que dar un signo: a capacidade de vivir
xuntos, calquera que sexa a cultura, a relixión, a lingua ou o seu pasado. Dalo signo de que é posible vivir xuntos. ¡Que animoso sería que Xerusalén
dese este signo!”.
A paz tamén resulta difícil nos países da ex-Iugoslavia, en Irlanda, no
Líbano... é difícil en tódalas partes. Estou convencido de que os cristiáns
teñen unha gran responsabilidade para demostrar que é posible. ¿Sabedes
que ás veces é máis doado face-la guerra que face-la paz? A paz non é unha
forma de estar tranquilo, é unha loita activa. Creo tamén que, ante un mundo
cheo de violencia, de terrorismo, mesmo de violencia nas escolas, nos
barrios periféricos e ata na vida cotián, redescóbrese por vez primeira a
importancia da non violencia, as cousas que puideron dicirnos persoas como
Gandhi, Luther King e tantos outros, coma os estudiantes de Kosovo. Hai
xente que está a redescubrir hoxe o significado da loita non violenta; esta
non é pasividade, senón un xeito de resistir sen toma-las armas, unha
actitude e unha forma de ser, unha mentalidade que respecta o adversario e
que manifesta que se pode loitar doutro xeito, tomar outras armas que as
armas: a forza do amor e a verdade. Así, pódense arranxa-los inevitables
conflictos da vida cotiá sen pasar pola forza.
Moitas veces, un cae na conta de que, despois dos conflictos violentos
de loita armada, cómpre te-lo realismo de sentar arredor dunha mesa e
negociar de forma pacífica. Sábese, por exemplo, que israelís e palestinos
están condenados a vivir xuntos, e han face-las paces. Sábese que, na
actualidade, os turcos deben cesa-la represión sobre os curdos; cómpre que
remate a súa guerra e cheguen a un diálogo e unha negociación. Eu mesmo
coñecín en tempos pasados a guerra de Alxeria; souben o que era a violencia
e a tortura. Dicía para min: “Non pode ser que a violencia faga que Alxeria
siga sendo francesa. Non pode ser!”. A violencia non ten futuro. Os
atentados non teñen futuro. Cómpre saír da violencia. Un día, os da FLN,
aqueles ós que chamaban “terroristas”, negociaron co goberno francés.
Dicía o goberno: “Nunca negociaremos cos terroristas”. Pero o goberno
acabou negociando cos dirixentes da FLN.
Tamén lembro que eu dicía respecto dos palestinos: “Cómpre chegar a
unha negociación”. E cando tiven a oportunidade de encontrarme con Arafat
en Tunicia ou en París, dicíame a xente: “Vostede dálle a man a un
terrorista. Os palestinos son todos terroristas”. Pero eu respondía. “Temos
que negociar con eles, non poderemos face-la paz sen eles”. Hoxe Arafat xa
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recibiu o Premio Nobel da Paz, e a xente vai dicindo: “Xa, xa... é que o
Arafat non era tan malo como pensabamos”. Aquí ténde-la loita pola paz,
sabendo que cómpre saír da violencia e do terrorismo, para facerse cos
medios da negociación e a paz. Esto cadra ben coas Benaventuranzas de
Xesús. Temos que arranxa-los conflictos renunciando á forza.
Estamos nunha sociedade que adoita amaña-los conflictos pola forza,
xa desde a escola, onde sempre gaña o máis forte. Apréndennos que na
cultura moderna cómpre se-lo máis forte e o máis competente, poder
domina-lo outro, ter éxito: apréndennos a ser gañadores; e, se hai gañadores,
por forza ten que haber perdedores, e o noso país fabrica perdedores. Estou
a acordarme dun rapaz que traballa nunha pequena fábrica; un día díxolle
o seu xefe: “Se queres que che vaia ben, tes que ser un lobo para os demais.
Se es bo nunca serás nada. No equipo no que levas ti a responsabilidade tes
un alxeriano, tes que amañarte para que deixe de formar parte do equipo”.
Este rapaz, que é un cristián non practicante, que quere medrar, porque
quere casar, quere construír unha casiña e situarse na vida, sabe que para
acadalo ten que ser un lobo e terá que botar ese alxeriano. E esto foi o que
fixo; fixo que botasen este alxeriano, outro pai de familia novo. Pero a súa
conciencia non está en paz; e díxome un día, ¿pode un ser un gañador e
seguir a un tempo o Evanxeo? Eu respondinlle: “No Evanxeo non se pode
ter éxito na vida independentemente dos demais, non se pode medrar
esmagando ou excluíndo a outros”.
Sabedes que un dos signos de éxito dunha institución, a sociedade ou
a Igrexa, é a súa capacidade de non excluír, pois cada excluído indica un
fracaso, significa que non se puido negociar, que non houbo diálogo e que
non nos soubemos entender. Unha sociedade como a de Francia non dá
signos de verdadeiro éxito, porque exclúe. A Igrexa tamén exclúe, cando
non debería facelo. Exclúe teólogos, exclúe as mulleres e moitas outras
categorías de persoas, como xente casada e mesmo curas. Desde logo, esto
non é un signo evanxélico, e manifesta o seu fracaso.
Tamén penso que na loita pola paz está incluída a loita contra as armas.
Francia é o cuarto país exportador de armas no mundo; unha triste marca.
Fabricamos minas antipersoais, seguimos a facer ensaios nucleares... Cómpre
saír da lóxica da carreira armamentista e da modernización das armas. E as
Igrexas teñen algo que dicir, por mor do seu peso social. No planeta somos
máis de 5.000 millóns de habitantes; deles, máis da metade da humanidade
son crentes. Se a maioría do planeta se declara dunha relixión, apelando a
Deus, hai no corazón das mensaxes das relixión un fondo de paz e
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fraternidade. Por eso as relixións deberían ter un peso moral importante
verbo da paz e do armamento. Cómpre que as Igrexas e as relixións tomen
posición contra esas armas da apocalipse.
A salvagarda da creación
O século XVIII foi o Século das Luces, a razón e a filosofía; o século
XIX foi o século da industria e o nacemento da clase obreira, cunhas
condicións de traballo moi difíciles, o que xerou a loita obreira. O século
XX é, sen dúbida, o século da economía triunfante; por todo o planeta
sábese que todo depende da Bolsa e que se nalgures algo non vai ben tódalas
Bolsas perden o Norte; mandan a economía e o neoliberalismo. O século
XXI penso que pode se-lo século do medioambiente, o da preocupación pola
salvagarda da creación. Esto vaise impor, porque non temos máis remedio
que vivir no noso pequeno planeta, non podemos ir vivir a outra galaxia; por
iso, cómpre que nos organicemos para vivir no noso planeta. Preséntansenos
agora algúns problemas por primeira vez na historia da humanidade.
Pensemos no problema da demografía. En tempos de Xesús calcúlase que
había uns 500 millóns de habitantes no planeta; hoxe somos máis de 5.000
millóns. E no século vindeiro podemos chegar a duplicar esta cifra. En 1900
África estaba dúas veces menos poboada que Europa; estímase que no 2025
África estará tres veces máis poboada que Europa.
Cando eu era neno, o meu pai regalárame un globo terráqueo con luz,
e mirábao tódalas noites. Sentía paixón por aquel pequeno planeta. Coido
que coñecía case tódolos países do mundo; chamábanme a atención os
grandes espacios de Canadá, a península do Labrador e China. Creo que
hoxe o importante non é, sinxelamente, a xeografía de todos eses países,
senón a súa poboación; hai algúns países superpoboados e outros moi
pouco. Quebec consta de a penas sete millóns de habitantes, Austria tamén
ten moi poucos, Portugal non chega ós dez millóns de habitantes; en troques,
temos países superpoboados como China e a India, cidades que pronto van
ter vinte ou trinta millóns de habitantes. Con toda esta xente, xorde o
problema da alimentación e dos recursos, por moito que o planeta sexa
xeneroso. Esto vén dicíndonos tamén que toda a xente do planeta non poderá
vivir co nivel de vida dos países desenvolvidos de Occidente; só poderían
vivir así preto de 2.000 millóns. Por iso, debemos cambia-lo noso modo de
vida. Non podemos gastar tanta enerxía como a que gastamos na actualidade,
as reservas de petróleo non son inesgotables; e, por riba, temos que pensar
nas xeracións vindeiras. De seguir así, a finais do século próximo os
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depósitos do planeta estarán esgotados. Non se trata só de saber se o planeta
poderá alimenta-la humanidade, senón de como podemos vivir doutra
maneira.
Tamén se vai presenta-lo problema da auga. Chámame a atención,
cando viaxo polo mundo, que en moitas partes resulta difícil poder beber
auga potable. En Bogotá non hai auga potable, precisan de máquinas para
potabilizala. Tamén é difícil xa ter auga potable en París ou na Bretaña
francesa. Moitas veces, as capas freáticas están contaminadas por tódolos
ingredientes botados na terra. Tamén está o problema do aire. ¡Que difícil
respirar hoxe aire puro! En París, moitos días non se pode vivir normalmente.
É que xa non se pode circular en coche como viñamos facendo; así que
teremos que ir aprendendo a vivir doutra maneira. Tamén temos problemas
coa alimentación; xa vistes o que ocorreu coas vacas tolas. Todo o que ten
que ver coa vida cotiá é problemático.
Hoxe, a cuestión da salvagarda da creación vaise impor e converterse
nun problema político: o efecto invernadoiro, o problema da deforestación,
etc. Non podemos face-lo que nos peta coas enerxías do planeta. Cómpre
que teñamos un comportamento adulto coa creación. Particularmente, non
podemos face-lo que nos peta cos animais. Noutros tempos, cazábase para
vivir; agora, en Europa cazamos para divertirnos; hai auténticos campos de
concentración para animais (os cochos, os pitos...); unha concentración
industrial onde hai que fabricar animais no mínimo tempo posible; o mesmo
ocorre co tema dramático das experimentacións cos animais nos laboratorios.
Temos que atopar unha relación adulta e razoable cos animais. Todos estes
problemas novos teñen que ver connosco, por eso a salvagarda da creación
é unha responsabilidade nosa.
Francia optou, desgraciadamente, polo todo nuclear, polo uso xeneralizado da enerxía nuclear. Temos centrais nucleares por todas partes e temos
refugallos nucleares. ¿Que podemos facer cos refugallos nucleares? ¡Nalgures
haberá que poñelos! Daquela, os nosos políticos decidiron poñelos nos
países do Terceiro Mundo. Pero agora caemos na conta de que eses países
non poden se-lo vertedoiro de lixo de Francia ou dos demais países de
Europa. Tamén pensaron en acumular estes refugallos no fondo dos océanos;
pero agora hai xa, afortunadamente, regulamentos internacionais que o
prohiben. Entón, haberá que poñe-los refugallos franceses nalgún lugar da
mesma Francia, e o goberno tenta elixir algunha zona onde non haxa moita
xente para poñelos. Elixiron tres departamentos, entre eles o meu, ó
Haute-Marne, en Champagne. Eses departamentos viven un dilema: algúns
477/29

Jacques Gaillot

din que só será perigoso dentro de varios séculos e que de paso vén ser un
maná financeiro para o presente. O goberno promete que haberá un
laboratorio científico vixiando eses refugallos radioactivos. A xente está
dividida polo feito de que isto trae cartos e procura empregos; pero outros
protestan dicindo que non queremos refugallos radioactivos para os que
veñen despois nosa. De momento, o goberno non sabe que facer e deixa os
devanditos refugallos a ceo aberto, procurando protexelos do contorno.
Elixímo-la enerxía nuclear, pero estamos moi amolados polas consecuencias
das nosas opcións; hoxe as poboacións pretenden ser responsables. Hai
pouco querían poñer unha central nuclear no oeste de Francia, pero houbo
unha protesta tal, formándose unha gran cadea humana, que o goberno tivo
que renunciar.
A busca espiritual
As Igrexas e as relixións teñen a responsabilidade ante a humanidade
de aborda-la pregunta sobre Deus. Esta é unha pregunta sempre nova, a
pregunta pola espiritualidade, pola transcendencia e polo feito de que o ser
humano non só vive de pan, e de que a sociedade de consumo non fai feliz
á xente, que non só están os “alimentos terrestres” (A. Gide); existe unha
dimensión da interioridade, unha dimensión intelectual. Hoxe, ante a perda
dos puntos de referencia, ante a falla dun horizonte, a pregunta sobre a
espiritualidade xorde repetidamente. As relixións permiten esta apertura ó
alén, que nós sobrepasa.
Onte descubría con ollos pasmados esta cidade de Compostela, que
coñecía polos libros e as fotos. Pero quedei abraiado polo que vin. Onte pola
noite non chovía, a noite estaba fermosa, e eu cavilaba vendo a fermosura
das rúas e da cidade en xeral: un sente medrar por dentro vendo estas
marabillas.
Un pregúntase pola dimensión que nos fai saír de nós mesmos para ir
máis aló. A resposta que as relixións dan para o futuro recórdannos que,
nunha época na que domina a economía, o rei son os cartos, as relixións
xogan este papel de dicirnos que hai outra cousa, que a vida humana é
máis... moito máis que todo o que nos propón a sociedade actual, máis que
os cartos e os logros humanos. Esta dimensión espiritual é absolutamente
necesaria para podernos realizar. Penso que as relixións precisamos
coñecernos unhas ás outras, entendernos e afrontar todos estes grandes retos
da humanidade. Convenzámonos de que pode que sexa este o ecumenismo
do futuro. Temos que traballar xuntos amando con paixón o mundo destes
tempos.
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Somos verdadeiramente da familia humana e da familia de Deus, e
temos que facer que a Terra sexa de todos, que a Terra sexa habitable para
tódolos pobos, e que o noso planeta descubra a Aquel que o creou.
Jacques GAILLOT
Transcrición e traducción de
Christina Moreira e Victorino Pérez

CONTAS FORO 1997
Ingresos:
Recollido en concepto de auriculares e
caixa común ..............................................................
Subvención Caixa Galicia (carpetas) ......................

463.800 pta
50.000 pta

Subvención Política Lingüística ..............................
Total .............................

170.000 pta
683.800 pta

Gastos:
Mr. Gaillot (Viaxe e colaboración con
Solidariedade) ..........................................................
Hotel e comidas de tres días ...................................

176.800 pta
100.747 pta

Imprenta: programas, carteis, folletos, carpetas .....
Auriculares ................................................................
Auditorium (só gastos persoal) ...............................
Varios ........................................................................

214.162
143.260
30.000
9.650

Total .............................
Saldo a favor ...............

pta
pta
pta
pta

674.619 pta
9.181 pta

Graciñas a todos e a todas pola vosa colaboración
479/31

XII Foro Relixión e Cultura en Galicia

Coloquio con monseñor
Jacques Gaillot
Coa participación de Luís Álvarez Pousa,

Xosé Luís Barreiro e Tareixa Ledo

LUÍS ÁLVAREZ POUSA. Está na mesa unha persoa cun atractivo especial
por ser seguramente unha excepción no panorama xeral da Igrexa. É unha
persoa que seduce pola súa vida, polo seu testemuño e pola súa maneira de
seguir no centro desa Igrexa que o fixo marxinal e o fixo un marxinado.
Quero, en primeiro lugar, preguntar ¿como unha persoa da súa categoría,
coas calidades, tanto humanas como cristiás que ten, pode aceptar, acatar ser
un marxinal, converterse nun marxinado pola Igrexa e seguir dentro dela
cunha dinámica de esperanza, de vida, de invención incluso (porque acaba
inventando unha diócese que non existía), cando esa Igrexa o marxina
porque segue sen asumir a liberdade de opinión?
JACQUES GAILLOT. [Risas do público ante os xestos da súa face] Rin
vostedes antes de que eu comece a falar. Creo que Roma me fixo un favor
poñéndome na situación onde estou agora [risas do público] e eu vino así.
Teño a sensación de estar na praza da catedral, e na praza está a multitude,
hai mozos, comercios, hai marxinados e hai xentes que non entrarán nunca
na catedral. Hai tamén inclemencias meteorolóxicas, chove, sopra o vento
e eu non estou protexido, pero estou na praza e na praza ocorren moitas
cousas. Estou na marxe pero, ó mesmo tempo, non deixo o corazón, o
centro, e creo que tento ser bispo doutro xeito, cunha liberdade de acción
moito maior. Está claro que cando se é bispo dunha diócese, un está collido
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por moitas tarefas institucionais, e se eu fose bispo de Évreux non podería
estar en Santiago. Os sábados e domingos un bispo ha de estar na súa
diócese; por tanto, mercé a Roma estou aquí convosco [risas do público e
aplausos]. Hai que dar gracias a Roma de cando en vez. Nesta situación
podo relacionarme moito máis con grupos, con organismos que son para min
lugares non habituais. É dicir, que vin ser, como podo, testemuña do
Evanxeo con organismos que non son, en absoluto, da Igrexa. E é interesante
para min poder falar fóra da catedral. A miña situación fai que teña un bo
pasaporte para estar con esta xente, un pasaporte que non pode ter todo o
mundo. Eu conseguino e iso permíteme pasar.
XOSÉ LUÍS BARREIRO. Boas tardes a todos. O meu agradecemento ós
organizadores, en primeiro lugar, por darme a oportunidade de participar
nun acto desta natureza e cunha personalidade tan interesante como é o
bispo de Partenia. [...] Sempre me atraeu moito, desde o punto de vista
social e relixioso, a situación de marxinalidade activa, pero sempre me
suscitou unha pregunta: nun mundo que traballa en organizacións, en
colectivos –e a Igrexa non é outra cousa que unha asemblea–, ¿como é
posible facer compatible a tensión entre a marxinalidade, o compromiso
individual e a necesidade de manter vivas, de manter fortes, as organizacións,
a Igrexa neste caso, que contextualiza toda esa actuación? Mesmo me
atrevería a formula-la pregunta deste xeito: ¿que pasaría se quince bispos
franceses se puxesen na mesma situación? ¿É esta unha forma que poida
inspira-la conducta da Igrexa na súa tarefa evanxelizadora ou é, por dicilo
dalgunha maneira, un privilexio que só o primeiro se pode permitir, mentres
o resto ten que paga-lo prezo de permanecer dentro da organización da
Igrexa?
JACQUES GAILLOT. Noto que as preguntas son cada vez máis difíciles.
Son, no episcopado francés, un caso, posto que non presentei a miña
demisión, non estou retirado, son un caso. Ós bispos gustaríalles regulariza-la miña situación, o mesmo que a Roma, pero eu díxenlles “deixádeme
como bispo de Partenia, esto é formidable”, e vin esto como unha aventura
nova que non previra; e se os responsables da Igrexa me quixesen dar outro
cargo episcopal nunha diócese, tería a sensación de dar marcha atrás. Estou
diante, estou fóra, e creo que e isto se corresponde ben coa situación que se
me creou, e por tanto non busco volver atrás. Non vexo probable que outros
bispos cheguen á miña situación. Creo que os bispos, en Francia, teñen
medo de Roma e, por tanto, non creo que se afasten da posición de Roma.
Eu exercín sempre unha liberdade de palabra en relación con problemas
que non dependen dos dogmas da Igrexa. O Concilio Vaticano II lembrounos
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verdades tradicionais: a saber, que hai unha xerarquía nas verdades e que
unha cousa é o plano dogmático e outra cousa é o plano dos problemas
sociais, e outra o problema disciplinario, e é normal que exista un lexítimo
pluralismo en relación cos inmigrados, en relación coa sida, a pena de
morte, a escola católica. Creo que á Igrexa oficial lle custa escoitar calquera
palabra distinta da súa propia nos problemas sociais e, en particular, nos
problemas relacionados co funcionamento da Igrexa. Así, cando eu intervín
no tocante ó apartheid, á alarma nuclear, ós palestinos, esto non era un
verdadeiro problema para Roma. Pero cando intervín en relación co celibato
dos curas, a cuestión das mulleres, entón un bispo non debe abordar estas
cuestións porque esto toca ó funcionamento da Igrexa; o caso dos palestinos
non ten que ver co funcionamento da Igrexa, o apartheid tampouco. Penso
que é preciso manter esta liberdade de palabra na Igrexa.
Algo que sempre me fascinou no Evanxeo foi a palabra libre de Xesús,
dun Xesús que é inclasificable, que non pertence a ningún sistema e que pon
en causa todo o poder establecido. Non se pode aceptar que un home como
este continúe a falar; hai que quitalo do medio.
Creo que na Igrexa é importante que, non só os bispos, senón os
cristiáns reencontren esta liberdade de palabra que é completamente lexítima,
esta liberdade que existiu noutras épocas distintas a esta tan autoritaria; e é
que a unidade da Igrexa non é a uniformidade. É normal que os bispos non
pensen o mesmo sobre os problemas sociais, afortunadamente. Ó mesmo
tempo, esta liberdade de palabra debe manifesta-la necesaria comuñón na
fe. Penso que un bispo non pode ser máis que bispo en comuñón co conxunto
dos bispos e o sucesor de Pedro. Eu non tiven nunca problema, con ocasión
de celebra-la misa, en dicir que a estaba celebrando en comuñón co papa
Xoán Paulo II, que non tiña ningún problema de comuñón na fe, e Roma
sábeo ben. Pero é posible afirmar publicamente desacordos sobre problemas
sociais e vivir, ó mesmo tempo, a comuñón na fe.
Coñezo bispos franceses que, unha vez que están retirados, son libres
para opinar e escriben libros, e eu dígolles que está ben falar ós setenta e
cinco anos pero que debían ter falado cando eran responsables dunha
diócese. Eles dinme, entón, que hai que ser realista: e iso non era posible,
hoxe é posible. Creo que é preciso que sexa posible poder expresa-la propia
liberdade de palabra no corazón da institución, pola responsabilidade que
nos foi dada. Digo a miúdo que, en tanto que temos medo, non somos libres
e, cando somos libres, e iso danos medo.
TAREIXA LEDO. Moi boas tardes. Sinto que non puiden estar pola mañá
e que por eso non sexa capaz de centrar ben as preguntas e os comentarios,
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pero vou facer o que poida. Quería comezar agradecendo moito, moito, a
Jacques Gaillot, en primeiro lugar, a súa voz, o seu ton e a súa presencia,
o seu estilo de presencia, porque me resultaron pacificadoras e refrescantes.
Non me cabe dúbida de que, á parte dos contidos, está expresando na súa
forma presencia do espírito de Deus, e por iso lle agradezo que o acolla desta
maneira e que o comparta con nosoutros. Tamén lle agradezo moito a esta
Igrexa e a esta sociedade que botase fóra, ás marxes, esta persoa; que o
botase fóra do círculo dos incluídos e dos poderosos, porque con isto estanos
facendo o regalo da oportunidade de ir creando nova Igrexa e nova
sociedade. E tamén agradezo o que cada un de nos poidamos ter de
excluídos, de marxinais, de débiles e de pobres, na medida en que o vaiamos
acollendo, porque me parece que é a base primeira para ir construíndo. Se
non somos capaces de facer esta acollida, non poderemos arrincar.
Jacques Gaillot dixo, moi ben dito, que o botaran ás marxes; e, para
min, este arriscarse a vivir nas marxes é aceptar vivir no corazón do ceo e
da Terra, no corazón de Deus. É o mellor lugar.
Feitos estes comentarios, eu pregúntolle se hai algunha maneira (eu
penso que non) de que a Igrexa estea cos pobres, se ela, é dicir, nós, non nos
imos facendo pobres na nosa vida cotiá. E unha segunda pregunta en
relación cunha preocupación miña forte, porque sei que vostede iniciou un
novo estilo pastoral desde Internet, e para min é unha preocupación este
mundo da técnica avanzada, que é precisamente o mundo dos que están
dentro. ¿Como situarnos ante o mundo da técnica avanzada, que é un dos
centros nucleares desta sociedade dominante? ¿Pódese utilizar estes medios
de dentro, e de que maneira, para estar cos de fóra e para ir creando un
mundo de todos?
JACQUES GAILLOT. Cando un vai a diferentes países cae na conta de que
a situación da Igrexa é moi diferente. En Francia a Igrexa leva moitos
séculos aliada a tódolos poderes. Foi influente; os bispos formaban parte da
nobreza, a Igrexa estivo aliada á monarquía. Por tanto, a Igrexa ten unha
grande tradición de alianza co poder establecido. Habitaba un gran castelo,
pero despois da Revolución [de 1789] viuse obrigada a ser máis modesta.
E non é fácil pasar de ser poderosa a ser minoritaria culturalmente e pensar
que a sociedade secular non ten necesidade da Igrexa. É unha situación que
moita xente na Igrexa acepta dificilmente e, sen embargo, eu creo que é
unha oportunidade para que a Igrexa se volva ó que ela ten que ser. Quer
dicir, que a Igrexa non foi feita para ela mesma, está ligada á sociedade. Se
non hai sociedade, non hai Igrexa; se non houbese mundo, non habería
Igrexa; a Igrexa está ligada ó mundo deste tempo.
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En países do Terceiro Mundo, como o Brasil, vin que hai unha Igrexa
verdadeiramente dos pobres, cos pobres (bispos incluídos), e era un fermoso
exemplo que aquelas Igrexas daban ás nosas vellas Igrexas europeas. Bispos
próximos ó seu pobo, compartindo a súa vida. Nas nosas sociedades hai a
miúdo, creo eu, unha Igrexa de base e unha Igrexa de responsables, unha
Igrexa oficial e unha Igrexa dos que están cos marxinados. E esta separación
non é boa. En Haití, por exemplo, hai unha Igrexa de base que está cos
pobres e unha Igrexa de responsables que está apartada dela, e un sorpréndese
de ver esa distancia. Creo que é o conxunto da Igrexa o que debe testemuñar
preto dos pobres. Non debe haber simplemente cristiáns que se implican cos
pobres e que son a honra da Igrexa, senón que debe se-la Igrexa enteira a
que dea este paso. Creo que esto é posible e que os acontecementos
obrigarán á Igrexa a ser máis simple e máis próxima dos pobres. Non son
as decisións que a Igrexa toma as que a transforman, senón os acontecementos
que non escolleu nin agarda.
Respecto da cuestión da técnica e de Internet, se eu estou en Internet
foi porque os laicos cos que traballo me persuadiron para que utilizase estes
novos medios, dicíndome que, se teño unha diócese sen fronteiras, é este o
medio que lle corresponde, xa que pode chegar a tódalas partes. De tódolos
xeitos, eu recoñezo que Internet non é aínda para todos; que é máis dos
países anglosaxóns; que é menos da África que da Australia, dos Estados
Unidos, do Canadá, etc. Pero é como antes a televisión, que era só dos que
a podían pagar. Hoxe, se te envían á cadea, tes televisión, nos barrios pobres
hai televisión, está en tódalas partes e creo que Internet chegará a ser algo
similar, que o terá todo o mundo.
O interese de Internet é que non ten centro. Non necesitamos da
autorización das xerarquías para comunicar; é a comunicación horizontal.
Se un mozo napolitano quere facer unha pregunta, non ten que pasar polo
arcebispo; fai a pregunta directamente a través de Internet. Son redes
horizontais, e a Igrexa constrúese en redes hoxe. Comprendemos que os que
exercen o poder non gusten de Internet, que á China non lle guste Internet
e faga todo o posible porque non se instale alí. Cando houbo manifestacións
en Belgrado, ¿quen foi senón Internet quen os axudou? Eu mesmo estaba en
liña con eles por solidariedade e coñeciamos minuto a minuto o que alí
pasaba; o mesmo cós estudiantes de Kosovo. Creo que este medio se vai
impoñer por todas partes. Chegará á África e a todo o mundo.
TAREIXA LEDO. Creo que o crecemento da técnica e a súa expansión non
son ilimitados, porque é practicamente imposible que, co crecemento actual
da poboación, Internet estea ó dispor de todos. Non quero debater esta
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cuestión, pero ¿non está debaixo das súas opinións a teoría do crecemento
ilimitado, que desde o Terceiro Mundo vemos imposible, desde consideracións ecoloxistas é imposible, e tendo en conta as apetencias do poder
tamén é imposible? Internet non é só unha rede horizontal, ten os seus
centros de poder, pero que son tan anónimos e tan pouco accesibles ás nosas
mans, que podemos ter unha falsa impresión de horizontalidade. Paréceme,
ás veces, que queremos saca-la xente marxinada e pobre da súa pobreza cos
nosos medios ricos e para a nosa vida rica, e Internet paréceme outro aspecto
da cuestión. Persiste en min a pregunta.
J ACQUES G AILLOT . Creo que un non ten resposta para todo.
Evidentemente, os adiantos técnicos suscitan novas preguntas pero, ó
mesmo tempo, creo que a técnica pode emprestar un servicio á humanidade
e que, a pesar de que os novos medios aparezan necesariamente nos países
desenvolvidos, non tardarán en estar á disposición dos outros pobos e que
estes se poidan beneficiar dos seus servicios. Xa non hai fronteiras no noso
planeta. As mercadorías pasan, as informacións pasan, as imaxes pasan, a
técnica tamén pasará. Creo que as cousas van rápido e que veremos como
pobos aínda pouco desenvolvidos se servirán desta técnica.
LUÍS ÁLVAREZ POUSA. Paréceme esta unha cuestión interesante e, ó
mesmo tempo, cunha grande carga simbólica o feito de como monseñor
Gaillot utiliza a técnica con obxectivos claramente subversivos. Eu creo
tamén que a técnica ten por si mesma unha gran capacidade de subversión
cando é usada de maneira horizontal, como se está a expresar aquí.
Redistribuíndo o poder, contribuíndo a crear unha sociedade distinta, en
rede e non piramidal. Digamos que, teoricamente, ofrece unhas grandes
posibilidades e pode facilitar un movemento de subversión, pero tamén é
certo que esa técnica pode estar en mans duns ou doutros. Ten tamén, por
tanto, a posibilidade de afondar na pobreza e na desigualdade. Como dicía
hai pouco un recoñecido teórico da comunicación, está claro que Internet
está a crear “inforricos” e “infopobres”.
Evidentemente, aplaudímo-lo carácter subversivo, testemuñal e profético
con que vostede usa a técnica, pero ¿que lle diría vostede a quen, querendo
face-lo mesmo, non conte con Internet, o que é algo moi probable?
JACQUES GAILLOT. Para min, o importante é espallar lonxe a palabra, e
os medios permiten espallar esta palabra en lugares inhabituais. Xesús di no
Evanxeo: “Ide e anunciade a palabra ata os confíns do mundo”. Esto é
posible hoxe gracias ós medios. Claro que hai riscos, pero o risco maior é
non arriscarse. Estou impresionado de poder comunicarme a través de
Internet con Tunicia, África do Sur, Colombia, Rusia, Xapón. Co fenómeno
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dos cibercafés un pode utilizar Internet con moi poucos cartos. Creo que se
Internet é importante é porque permite a comunicación.
Durante a Xornada Mundial da Xuventude, en París, houbo foros
organizados en Internet, non polos medios da Igrexa, senón polos medios
parisienses, e eu estiven durante dúas horas intervindo en foros con mozos
franceses e doutros países. É unha comunicación interactiva. Moitos cren
que hai que ter Internet, porque se non se ten Internet... Pero estes son os
que non saben moito do asunto. Internet é para comunicarse e eu creo que
o Evanxeo é comunicación, e as mensaxes que levo recibidas nestes dous
anos son tan interesantes, que estamos preparando un libro para facer
público este correo de Internet: qué pregunta a xente, cómo ven o futuro...
e serán mensaxes sen fronteiras, por riba das culturas e das relixións, pero
amosarán como se ve neste planeta o século vindeiro.
XOSÉ LUÍS BARREIRO. [Gran parte da intervención resulta moi difícil de
transcribir a causa do estado da gravación. A idea global da pregunta é] ¿É
posible que o que nos falte neste momento sexa o enriquecemento espiritual
dos avances da sociedade, porque a sociedade civil foi suplantando a Igrexa
nos avances sociais, e non será que a Igrexa foxe do compromiso e por eso
fai un diagnóstico negativo, poñendo a ferida diante da venda, para sacar
logo a súa solución?
JACQUES GAILLOT. Un bispo non pode responder a todo. Efectivamente,
a sociedade retomou tódalas responsabilidades que a Igrexa asumira ó longo
dos séculos: escolas, hospitais... todo esto. De maneira que podemos
preguntarnos cal é o recuncho que lle ficou á Igrexa, e podemos pensar
entón que este recuncho é a parte moral. O recuncho que lle ficou á Igrexa
é a sexualidade. A Igrexa foi levada a intervir a miúdo no tocante á
sexualidade e á procreación e non respecto do problema da xustiza. Creo
que no Evanxeo o problema número un non é o da sexualidade, senón o da
xustiza, e creo que a tarefa principal para a Igrexa hoxe é estar coa xente que
sofre e intervir nesta tarefa da busca da xustiza. Que sexa a sociedade ou a
Igrexa..., é a mesma humanidade, os mesmos homes e mulleres. A Igrexa
debe responder a este problema da xustiza e a paz.
Un pequeno exemplo: estaba o outro día en Toulouse, cando un par de
mozos marroquís me viñeron pedir que os acompañase ó barrio das
bagatelas, e explicáronme que era un barrio perigoso onde nin sequera a
policía se atrevía a entrar. Eu aducín que cómo ía ir aló, se nin a policía
ousaba entrar, pero eles dixéronme que eu non me arriscaba en absoluto con
eles. Así que prometín estar con eles un mes despois, porque aquel día xa
estaba comprometido. E así foi, un mes despois, de volta en Toulouse,
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viñeron por min. Convidaran cristiáns de diversas asociacións que viñan a
aquel barrio perigoso por primeira vez. Os magrebís dixeron que eles non
eran peores cós demais, que non eran delincuentes e que querían cambia-la
súa imaxe pública e que nos invitaran para que os coñecesemos. A xente
dicía: “Non viñamos porque tiñamos medo de vir aquí, é a primeira vez que
vimos e debedes comprender que non é fácil vir aquí”. Houbo unha fermosa
interrelación e quedaron de reunirse máis adiante grupos grandes para facer
un cus-cus e crear lazos, e volveron e fixeron unha especie de festa de máis
de trescentas persoas. Eu dicía para min: “Mira un dos papeis da Igrexa hoxe
en relación coa sociedade”.
A sociedade francesa considera en primeiro lugar a economía, a entrada
na Europa do euro, pero hai unha perda das relacións sociais, están
relaxadas. Nos arrabaldes, nas vilas, en todas partes hai un déficit de
relacións sociais. Logo un dos papeis da Igrexa é precisamente refacer estas
relacións, nos arrabaldes, nos barrios con dificultades. Reduci-la desconfianza
que existe entre as comunidades, como no caso que contei antes. Creo que
en Francia esto é unha verdadeira necesidade.
[Unha persoa do público intervén sen micrófono para recorda-los
acontecementos recentes que se produciron en Chiapas: os atentados contra
monseñor Samuel Ruíz e a súa irmá].
JACQUES GAILLOT. Creo que Samuel Ruíz é un bispo destemido,
evanxélico, que intenta, xunto coa súa Igrexa, enraiza-lo Evanxeo nun pobo,
nunha cultura, nunha historia. Por eso se comprende que o que fai sexa
percibido como perigoso polos que están no poder. Pero velaí un fermoso
exemplo dunha Igrexa que toma corpo nunha cultura e nun pobo.
[Outra persoa do público fai comentarios sobre a figura de Gaillot ó fío
da lectura dun dos seus libros e pregúntalle que faría se lle desen de novo
unha diócese normal].
JACQUES GAILLOT. Creo que non aceptaría. Estou nun camiño e non
debo dar marcha atrás. O que me pasou permitiume rebotar sobre o
acontecemento. É preciso que os acontecementos nos sirvan para avanzar.
Creo que este acontecemento me permitiu comprender mellor, confiar máis
en Deus e reencontrar mellor a exclusión en París. Por tanto, no fondo,
servinme deste acontecemento inesperado, que eu non previra. Continúo
neste camiño e a aventura non acabou aínda, e non sei que sucederá.
[Unha persoa do público: “Sendo vostede un home de comunicación,
¿que importancia lle dá ó silencio e á escoita?”].
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JACQUES GAILLOT. O silencio é tamén unha palabra. Antes de falar hai
que escoitar moito. No camiño a Emaús Xesús escoitou longamente o que
os discípulos levaban no corazón, e foi despois de escoitar cando comezou
a falar. Creo que a escoita é absolutamente necesaria para poder falar. Creo
que na vida hai que apartarse de cando en vez, estar só para poder
reencontra-la multitude. Eu vou a un mosteiro benedictino, onde paso uns
días de silencio antes de volver á vida activa. Creo que se Xesús non fose
tan lonxe na soidade non iría tan lonxe no seu reencontro coa xente.
[Unha persoa do público pregunta se se pode contribuír a renova-la
Igrexa desde a súa propia estructura ou hai que abandonala, se “do mesmo
xeito que vostede é bispo de Partenia, ¿tamén nos teriamos de facernos
fregueses de Partenia?”].
JACQUES GAILLOT. Eu estou unido, moi unido, á Igrexa católica, que é
a miña Igrexa, que é a miña familia, e, por tanto, eu non aconsellarei nunca
a un católico que se afaste da Igrexa, que se aparte dela ou a que abandone.
É unha decisión persoal, pero eu non o aconsellarei nunca. En canto a
Partenia, a diócese virtual, como non existe desde o século V, significa todo
o que na sociedade, na Igrexa, ten a sensación de non existir. Esto pode
axudar á xente a sentirse recoñecida doutra maneira. Creo que a renovación
da Igrexa xa comezou, pois eu véxoa na base, no ámbito das comunidades,
na responsabilidade, na formación, no uso da palabra, e este movemento non
se deterá. Non vexo a renovación da Igrexa da man dos responsables da
Igrexa oficial, senón xurdindo da base. Esto alégrame, porque non se detén
a marea que sobe.
[Unha persoa do público pregunta se non sería mellor que monseñor
Gaillot, como algúns teólogos represaliados (Boff, Küng...), tentase co seu
prestixio incidir na estructura da Igrexa].
JACQUES GAILLOT. Cando a Igrexa excomunga un teólogo esto afecta á
credibilidade da Igrexa, á imaxe que a Igrexa dá de si mesma. E saben
vostedes que unha Igrexa crible é unha Igrexa que tenta ser verdadeira en
tódalas situacións. Nestas situacións a Igrexa dá unha imaxe de autoritarismo
que non é da nosa época. Eu escandaliceime con estas decisións, non só
polos teólogos, senón tamén pola imaxe que a Igrexa dá dela mesma. É o
Evanxeo o que sofre con esto.
Cando a Igrexa excomunga, marxina a alguén, creo, no meu caso, que
o importante é ser verdadeiro cun mesmo, coa propia conciencia, co que un
é. Hoxe estamos moi atentos á maneira en que conducímo-la nosa vida: ¿é
unha vida verdadeiramente humana?, ¿cales son as escollas que facemos?
491/43

Jacques Gaillot

Creo que é esto o que en primeiro lugar nos debe guiar: ¿levo unha vida
realmente humana? Cando un é un mesmo, un pode axuda-los outros para
que tamén sexan eles mesmos. Creo que o Evanxeo nos dá outra humanidade,
outra liberdade, outra verdade de homes ou mulleres, e isto é fundamental.
TAREIXA LEDO. Aproveitaría este momento para facer un comentario
con moitísimo respecto para Jacques Gaillot. Paréceme que, ás veces, tanto
na Igrexa coma na sociedade, temos tendencia a poñer de relevo a certas
figuras (que nos son moi necesarias, porque nos están abrindo camiños
alternativos e novos), pero esto pódenos facer moito dano cando os
mitificamos. Preocupoume cando se mitificou, e aínda se mitifica, a
monseñor Romero. Teño medo de que se mitifique a este irmán meu, que é
irmán en Cristo e mái nada (e nada menos), porque entón nos situámo-los
demais, nesta asemblea, con menos responsabilidade histórica, con menos
capacidade de transformación. E eu non o creo, porque Jacques Gaillot é
unha figura imprescindible que abre portas, non por si mesmo, senón porque
está cos marxinados e cos pobres. Non é ninguén en si mesmo (con
respecto). Unicamente é alguén na medida, e vai ser alguén significativo na
historia da Igrexa, na medida en que siga aceptando e acollendo o mundo
dos excluídos. E eso podémolo facer todos no noso sitio e na nosa medida.
E non lles facemos ningún favor, porque o que eles necesitan son irmáns,
non persoas que os admiren e que queden parados pensando que non son
capaces de facer máis nada [aplausos do público].
LUÍS ÁLVAREZ POUSA. Falabamos antes de Samuel Ruíz e do que
significan o seu xesto, a súa vida, o seu testemuño, nun lugar concreto,
nunha parte concreta da xeografía mundial. Creo que eso representa un
punto de partida para podermos entrar e, pola miña parte, preguntar por algo
que creo que é a única vía para poder democratizar un sistema –refírome á
Igrexa– que está tan verticalizado, dogmatizado e pechado. Entendo que á
Igrexa lle está sucedendo algo parecido ó que lle sucede ó Estado –sobre
todo ó Estado-nación–, que, fronte ó fenómeno da globalización, entra en
crise profunda, porque estas forzas externas fan que se desestabilice, que se
desterritorialice, que perda espacio e que se perda no tempo.
Á Igrexa sucédelle algo similar, porque ten medo a esta modernidade,
a perde-la súa influencia sobre o mundo fronte á modernidade. O mesmo
que na sociedade civil, onde o poder se descentraliza, coa aparición de
pequenos movementos (ONGs, ocupas, movementos asemblearios, etc.),
coa aparición de entidades locais emerxentes, a Igrexa debería asumir tamén
a responsabilidade dunha descentralización desde abaixo, facilitando que as
Igrexas locais se comprometan no lugar onde están.
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Por exemplo, verá que as persoas que están hoxe aquí se están a
expresar nunha lingua que non é a do Estado, que non é a do poder. É a
lingua dun pobo que tenta ter presencia pública e defende-los seus sinais de
identidade. Estou convencido de que a maior parte destas persoas non teñen
a oportunidade de utiliza-la súa lingua nunha Igrexa galega, porque a Igrexa
galega non ten esta lingua como súa.
J ACQUES G AILLOT . Na medida en que se dá o fenómeno da
mundialización, do pensamento único, hai que gozar coa riqueza da propia
lingua, cultura, tradición. É unha riqueza na medida en que, sendo nós
mesmos, podemos entrar en comunicación cos outros e co planeta. Creo que
a Igrexa debe enraizarse, como o fai a Igrexa de monseñor Samuel Ruíz, na
cultura, na lingua do país. Creo que os bispos deberían utiliza-la lingua deste
país e amosa-los seus lazos con esta cultura, con este pobo que vostedes
representan. Esto, para unha mellor comunicación, unha mellor apertura ó
mundo.
Transcrición e traducción de
Jaime González Ortega
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A razón dialóxica
como razón diacónica
Por X.M. DOMÍNGUEZ PRIETO
A razón como dia-logos
Unha das grandes propostas do pensamento personalista e comunitario
do século XX consiste na invitación á persoa a saír de si como movemento
primario, como actividade constituínte, como celme do propiamente humano.
Esta proposta sitúase nas antípodas do crecente acastelamento e repregue do
suxeito sobre si ó longo da historia do pensamento. Porque das invitacións
de Sócrates, Platón e Agostiño de Hipona a entrar nun mesmo como vieiro
para atopa-la verdade e a plenitude, chegouse con Descartes, como é ben
sabido, a atopar dificultades para saír dun suxeito, dun Eu, que se propón
como pedra angular de toda a realidade e de toda posibilidade de
coñecemento. O idealismo de Kant, Hegel ou Fichte son banzos nunha
escaleira que leva a un Eu que termina engulindo toda a realidade, pechado
en si... As inmediatas reaccións de Kierkegaard ou de Nietzsche, xa no
século XIX, puxeron en evidencia a urxencia de saír de si que tiña o Eu se
non quería desaparecer afogado pola súa soidade ontolóxica, polo seu
illamento...
Mounier, na súa coñecida obra de 1949 O personalismo,1 di nidiamente
que a persoa está fundada nunha serie de actos orixinais. O primeiro deles,
1
Cfr. Mounier, Emmanuel, El personalismo, Obras Completas, tomo III, Sígueme, Salamanca 1990,
pp. 476-477.
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o que abre a porta ós demais, é o de “saír de si”. ¿En que consiste? Na
capacidade de descentramento, de desposuimento para facerse dispoñible,
como tamén esixira Marcel: “A persoa non medra senón purificándose
incesantemente do individuo que hai nela. Non o atinxe a forza de atención
sobre si, senón pola contra, facéndose dispoñible”.2 Pero a cuestión inmediata
é a de preguntarse cara a onde saír: ¿cara a un alleamento?, ¿cara a unha
nihilificación?, ¿trátase dun puro perderse a si mesmo, dun quedar banido
de si?...
Mounier tamén o sinala: cara ós outros, sendo quen de pórse no seu
punto de vista, de tomalos sobre si, de doarse con gratuidade, con fidelidade....
Pero, se cadra, quen con máis claridade formulou esta necesidade da saída
cara ó outro foi Buber. É máis: para Buber non é que o Eu teña que face-lo esforzo de saír cara a un Ti, senón que non hai Eu se non se constitúe
cun Ti. O Eu como algo independente é posterior. Neste sentido, dirá Buber,
en Eu e Ti, que “non existe ningún ‘Eu en si’, senón só o ‘Eu’ da palabra
básica ‘Eu-Ti’[...]”.3
Tamén Ricoeur, na súa pretensión de achegarse a un Eu plenamente
humano, propón facelo a través da linguaxe. E propón que a linguaxe non
só posúe un valor predicativo, senón que pola linguaxe o home revira en
suxeito, nun Eu. Pero, no discurso lingüístico, o suxeito descóbrese con
interlocutores, co outro que o interpela. A persoa, afirma Ricoeur, realízase
no diálogo: a súa identidade narrativa está tecida do diálogo cos outros.
Saír de si, cara ós outros, no diálogo: esta estructura dinámica
constituínte da personeidade parece ser un punto de converxencia de todos
estes pensadores. E teño para min que este achado pode ter unha importancia
nuclear no que respecta á fundamentación da ética: a razón dialóxica, así
entendida, pode se-lo fundamento da razón práctica.
Pero, chegados aquí, non esquecemos que resulta ás veces difícil
explicar no noso contexto cultural-ético decisionista (algo está ben se se
decide que así cómpre que sexa), cientifista (o racional, o que se debe facer,
é o que a ciencia sinala que se pode facer) e pragmático (o valioso é o
rendible) que a ética esixe unha fundamentación. Mesmo algúns, coma os
posmodernos, pretenden que buscar unha fundamentación para a ética sería
caer nun fundamentalismo. Semella, para outros,4 que a fundamentación
Id., p. 474.
Buer, Martin, Yo y Tú, Caparrós, Colección Esprit, Madrid 1993, p. 10.
4
Por exemplo, para Rorty é deber moral non toma-la moralidade en serio se se quere salva-la
torelancia e a pluralidade ética. Cf. Rorty R., “The Priority of Democracy to Philosophy”, en M.
Peterson e R. Vaughan (eds), The Virginia Statute of Religious, Freedom, Cambridge, 1987.
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retesía coa tolerancia. Pero fundamentar non é senón dar-razón-de.5 E,
xustamente, o fundamentalismo chega cando se substitúe o feito de dar
explicacións razoables pola imposición do máis forte o do máis engaiolante.
Pero, ademais, dado que a fundamentación que buscamos pretende ser
dialóxica, tecida no diálogo con outras persoas, resulta inmune a todo
posible fundamentalismo ou totalitarismo ideolóxico. Ter que peneira-la
propia visión da realidade coa visión doutros inmuniza fronte a calquera
pretensión de abolutez.
En definitiva, a orientación básica do Eu cara ó Ti, cara ó outro, pode
se-lo celme do sentido ético.6
O formalismo dialóxico de Habermas e Apel
Sen embargo, non é isto exactamente o que se entende actualmente por
razón dialóxica ou razón comunicativa, senón aquel formalismo ético de
carácter procedemental argallado por Habermas e Apel e desenvolto en
España por Adela Cortina. A referencia a eles resulta obrigada, primeiro
pola inestimable e indubidable aportación que supón para a ética, pero
tamén pola súa insuficiencia, porque, ó cabo, como veremos, acontece con
este pensamento o que denuncia Lévinas para o conxunto da filosofía
occidental: “o roteiro da filosofía é o de Ulises: a súa aventura no mundo
non foi máis ca una retorno á súa illa natal, unha compracencia no Mesmo,
un descoñecemento do Outro”.7
5
Neste sentido é no que Zubiri, en Sobre el Hombre, sinala que o home debe “xustificar” as súas
preferencias, as súas opcións, o seu proxecto. O home, por ter que facerse cargo do real pola forza
da mesma realidade, ten que optar e ten que dar razón de por que opta por unhas posibilidades de
autorrealización: “Al hombre que ejecuta un acto se le pueden ‘pedir cuentas’ ”, Sobre el Hombre,
Alianza, Madrid 1986, p. 249.

Cfr. Lévinas, Emmanuel, Humanismo del Otro Hombre, Caparrós, Colección Esprit, Madrid 1993,
capítulo VII passim. De diversos xeitos amosa nesta obra Lévinas que a ética é a verdadeira filosofía
primeira e que o seu celme se atopa neste dinamismo descentrador cara ó Outro. Poderiamos
destacar, por nucleares, as seguintes pasaxes: “Unha orientación así non pode ser formulada máis
que coma un movimento que sae do idéntico, cara a un normal Outro que é absolutamente outro [...].
Unha orientación que vai libremente do Mesmo ó Outro é a Obra” (p. 38). “A obra é pois, unha
relación co Outro, ó que se chega sen que se amose reducido” (p. 39).
6

O Outro, en fin, faráseme presente, segundo Lévinas, nu, espido, como Rostro. Pero este
Rostro non está inerme ante min: fala, esixe que me responsabilice del, do seu acañamento. Esixe
“diakonía”, servicio: “ser ‘Eu’ significa, a partir de aquí, non poder sustraersee á responsabilidade”
(p. 47).
7

Lévinas, Emmanuel, o. cit., p. 38.
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Ante nada, cabe recoñecer a Adela Cortina un acertado diagnóstico da
situación ética en España, que cómpre resumir para entende-las súas
propostas: o pluralismo ético que aparece trala transición á democracia é
máis estratéxico ca real, impóndose masivamente unha moral utilitarista,
unha racionalidade puramente instrumental. Esta ausencia de moral civil (a
causa dunha privaticidade 8 da moral que leva a cadaquén a aboar
sentimentalmente as súas decisións) dá lugar a algunhas das eivas da nosa
vida social. Unha das que menciona é a falta de dispoñibilidade e educación
para o diálogo. E isto, intimamente vencellado coa falta real de tolerancia
e a pretensión tan común de estar en posesión da verdade (pretensión que
resulta se-la fonte cotiá non do diálogo senón da discusión) fan urxente o
establecemento dunhas condicións formais para o diálogo como posibilitantes
dun acordo sobre uns mínimos éticos.9
Neste contexto, propón Adela Cortina, seguindo o ronsel de Apel e de
Habermas, unha ética do diálogo, de carácter formal (non sinala qué hai que
facer, senón as condicións baixo as cales é posible a vida ética), universal
(válida para todo home) e deontolóxica (normativa). Pero, fronte a Kant
(que tamén propuña unha ética incondicional, universal e formal pero
baseada nun suxeito transcendental), aparece clara a dimensión dialóxica da
razón humana no que se podería chamar unha comunidade transcendental.
Situados nesta perspectiva, resulta, como é obvio, do máximo interese
a análise das condicións formais para que se dea un auténtico diálogo. E
sinálanse varias: a necesidade de que o que se diga se entenda por parte do
interlocutor, que se diga realmente o que se pensa, que haxa un interese real
en entenderse, que se estea aberto ó consenso, que se renuncie a acastelarse
e pecharse nas propias opinións coma se fosen verdades inmutables, esperar
chegar a un consenso, observa-las leis lóxicas do discurso (non caer en
contradiccións, emprego unívoco dos termos...).10
Pero estas condicións esixen, á súa vez, defini-las persoas como
aqueles seres humanos que posúen competencia comunicativa e unha
Nas súas obras dá en chamar a este feito “politeísmo axiolóxico”. Consiste na posición ética
segundo a cal a xerarquía de valores que cadaquén detenta é puramente subxectiva, inxustificable
racionalmente, froito dunha intuición emocional. Non se pode dar conta da propia posición e ante
as alleas só cabe toleralas.
8

Cf. Cortina, Adela, La ética de la sociedad civil, Anaya, Alauda, Madrid 1994, pp. 45ss.
Cfr. Cortina, Adela, Ética Mínima, Tecnos, Madrid 1986 passim. Tamén en La ética de la sociedad
civil, 101ss.
9

10

Cfr. Apel, Karl Otto, Transformation der Philosophie, II, Frankfurt 1983, pp. 400ss.
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situación ideal de fala na que haxa simetría e mais igualdade entre tódolos
posibles participantes nun diálogo. Esta comunidade ideal (Apel) e esta
posición orixinal (Rawls) permiten a seguinte formulación dun imperativo
categórico: “Somete a túa máxima que queiras ver convertida en lei
universal á consideración dos demais co fin de facer valer discursivamente
a súa pretensión de universalidade”.11
Non afondaremos máis na exposición destas doutrinas12 pero lembremos
que estas supoñen: a) unha comunidade ideal, b) na que os seus membros
estean nunha posición orixinal de simetría e igualdade, e c) que a persoa
teña competencia comunicativa. Pero ante isto temos de retrousar, dende a
posición do personalismo dialóxico na que nos situamos ó comezo, varias
obxeccións.
De primeiras, a persoa sempre é un ser encarnado, é dicir, un ser
concreto, cun rostro concreto, cuns vencellos culturais, sociais, familiares e
lingüísticos concretos. E, así mesmo, as comunidades son sempre
comunidades concretas, cuns membros concretos, con determinados intereses
e cosmovisións. Na práctica nunca existen estas acougadas situacións
ideais, estas posicións ideais, tan formais elas pero tan maniñas, tan
inoperantes nos aguilloantes problemas do día a día. Por outra parte, o feito
inconcuso é que estamos xa incursos en situacións que nos aburan, que
solicitan a nosa acción. Non hai que comprometerse con elas: xa estamos
comprometidos. Procurar unhas situacións ideais pode levarnos a sospeitar
dun agochado medo á impureza da acción, do compromiso. E non se pode
experimenta-la situación concreta se non polo compromiso con ela.
Pero aínda é mais grave a pretensión de igualdade e simetría porque, de
facto, o diálogo real, o non sometido a protocolos ou etiquetas, o diálogo
entre persoas, sempre supón desigualdade, disimetría. En realidade, como
sinala Carlos Díaz en consonancia con Lévinas, “o diálogo, contrariamente
ó saber [...] faise dende o desigual, e consiste en amosa-la miña diakonía ou
servicialidade respecto do outro”.13 Os outros, as máis das veces, son
11
Cfr. Habermas, Jürgen, Conciencia moral y acción comunicativa, Península, Barcelona 1985, pp.
116-117.
12
Como exposicións básicas destas teorías propómo-las de Adela Cortina en La ética de la sociedad
civil, pp. 109-113, e tamén en Crítica y utopía: La Escuela de Frankfurt, Cincel, Madrid 1986, pp.
163ss. Exposición básica e crítica en Carlos Díaz, “Ética dialógica”, en Vocabulario de Formación
Social, Edim, Valencia 1995, pp. 177-187.

Díaz, Carlos. De la Razón dialógica a la razón profética. Pobreza de la razón y razón de la
pobreza, Madre Tierra, Móstoles 1991, p. 8. Cfr. Lévinas, Emmanuel, Humanismo del otro Hombre,
p. 47: ó acoller ó outro desigual por ser responsable del ó Eu é diaconía.
13
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desiguais. E xustamente son os máis febles, os máis pequenos, os
desposuídos, os que maior esixencia de resposta ética comportan. Pero unha
racionalidade dialóxica ó estilo de Habermas ou Apel parece supor sempre
uns interlocutores privilexiados. Deste xeito, os pobres, os sen teito, o
Terceiro Mundo, quedan xa sempre fóra do diálogo, fóra da capacidade de
intervir en tomas de decisión racional. As universalidades ás que se chegan,
daquela, son moi pouco universais.
E isto lévanos á terceira cuestión: a da competencia comunicativa. Un
neno, un pobre, un ancián, un feble, esixe unha resposta ética que non pode
depender da súa competencia comunicativa. Así as cousas, poderiamos
recorrer de novo a Lévinas para pór os alicerces máis fondais a estas
laudables pretensións de diálogo. Porque o Outro que aparece na propia vida
é un Outro que reclama o diálogo, en condicións de respecto e
responsabilidade. Pero este diálogo, como nunca se dá en situación de
simetría, supón unha dificultade: a escoita a outro que é distinto-de-min, a
presencia dun rostro que, na medida en que non intente asoballalo ou
clasificalo, aparece nu ante min, de xeito que a súa ollada non me pode
deixar indiferente. O rostro do Outro, a súa presencia máis alá de toda
determinación ou etiquetado cultural, turra por min e preséntase como
mandato, como imperativo descentrador do Eu. É o Outro quen me obriga
a saír de min, a tomalo en conta, ó diálogo. O Eu xa non pode permanecer
na súa compracencia, no seu apolíneo acougo: ten que se facer cargo do
Outro. Deste xeito, ser Eu significará non poder evita-la responsabilidade
polo Outro, ter que se facer cargo do Outro, ter que dialogar.
Cara á ética diacónica
Dende esta presencia inviolable do Outro, dende a súa dignidade inconsensuable, dende a súa infinitude, dende a súa disimetría que me obriga ó
respecto, é dende onde se podería fundamentar unha ética dialóxica diacónica.
O discurso ético, se non se quere esgotar nun Eu pechado en si, na
mesmidade do Eu, debería toma-lo seu sentido dende a inquietante presencia
do Ti, do Outro. Dialogar co Outro, é razoar a prol do Outro, póndose no
seu punto de vista e tomándoo sobre si. Isto é condición de posibilidade de
todo diálogo entre persoas. ¿Como? Ollémo-la cuestión dende outra
perspectiva.
Na súa análise da razón, sinala Zubiri que, posta en marcha a intelección
humana cara ó fundamento do real, esixe un método.14 Este método ou vía
14

Cfr. Zubiri, Xavier, Inteligencia y Razón, Alianza, Madrid 1983, p. 172.
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de acceso parte sempre dun sistema de referencia ancorado na realidade e
no propio home para elaborar dende aí un esbozo moral de carácter
deontolóxico. Pois ben, sinala Zubiri que todo esbozo é respectivo, entre
outras cousas, ós demais homes,15 entre outras cousas porque cadaquén está
vertido a outros, apoiase noutros, está posibilitado por outros e impulsado
a realizarse por outros. Os outros son axuda, acompañamento...16 Pero,
chegada a madurez, este necesario don dos outros reborda –ou ó menos
podería rebordar, se houber madurez e equilibrio– en entrega ós outros, en
compromiso cos outros, en servicio ós outros. Do Ti-para-min das estructuras
persoais temperás pásase ó Eu-para-ti das estructuras persoais maduras.
Daquela, o encontro co Outro, previo a todo diálogo, esixe non unhas
condicións procedementais, lóxico-argumentais ou pragmáticas, senón unhas
condicións persoais: a apertura á epifanía do outro, a acollida do outro e
responsabilidade polo Outro –servicio, ó cabo–. Dende aquí é dende onde
se pode intenta-lo diálogo real como articulación dunha ética. Do contrario,
comprobariamos que “a actitude pechada que un racionalismo pechado
sobre si impón nos asuntos que interesan ó destino individual ou colectivo
do home desemboca, por unha tanxente case fatal, na indiferencia ante os
contrarios, na abstención criminal ante a acción”.17
A razón dialóxica ou está ó servicio do servicio ou é estéril. Ou orienta
a acción ou queda baleira. Ou leva a un compromiso (diacónico, non
estratéxico) co Outro co que se dialoga ou non pasa de ser un exercicio de
laboratorio. Parece, ó cabo, que Apel, Habermas e Cortina poderían gañar
en fondura e radicalidade por Lévinas, Buber, Mounier ou Zubiri.
Aclaracións finais
Categoriza-la razón dialóxica como razón diacónica pode dar lugar a
varios equívocos que urxe atallar.
Partiamos do feito de que, en realidade, todo diálogo real dáse en
condicións de disimetría, de desigualdade. Daquela, para que fose posible
o diálogo con alguén afectado por unha norma estando en condicións de
inferioridade respecto doutros interlocutores, antes había que
En Sobre el Hombre, Alianza, Madrid 1986, sinala Zubiri que “a moralidade mesma é social e
máis histórica”, p. 422.
15

16

Cfr. id., p. 235.

Mounier, Emmanuel, ¿Qué es el personalismo?, Sígueme, Salamanca 1990, Volume III das Obras
Completas, p. 212.
17
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responsabilizarse del, estar ó seu servicio. Pero podería entenderse isto
como un modo de paternalismo (decidir polo máis débil o que se cre mellor
para el sen contar con el e indo así en contra da súa autonomía18). Sen
embargo, non se trata de substituí-lo débil, senón de tomalo-sobre-si para
promocionalo e facelo competente.19
Por outra banda, o servicio ó Outro como actitude primordial, como
condición do diálogo, non é servicialismo. Non se trata, xa que logo, dun
voluntarismo, dunha resposta ante un cego imperativo categórico. Trátase,
pola contra, dun rebordar da persoa da súa riqueza interna, rebordamento
que invita á comunicación, á doazón.
Finalmente, tampouco non se pode confundi-lo servicio co servilismo.
O servilismo di interese, resposta a un utilitarismo agochado, cando o
servicio ó Outro é froito da gratuidade persoal.
Claro que, chegados aquí, hai unha cuestión grave que quedará por
resolver: namentres que as teorías de Apel ou Habermas non fan senón
articular procedementos para levar a cabo algo que xa está recoñecido
socialmente (no contexto da democracia liberal), o fundamento diacónico
do diálogo é algo por conseguir. O diálogo entre iguais nunha democracia
é algo admitido por todos. Pero o diálogo cos desiguais, sobre todo no caso
de seren desfavorecidos ou desposuídos economicamente, non é considerado
axeitado (por non rendible20). A igualdade, a solidariedade e a liberdade que
pregoa a democracia occidental só serven para os de dentro (e non para
todos). O que afirmamos, en fin, é que non cabe este diálogo universal sen
antes atinxir (ou pórse en camiño de conseguir) actitudes de máximos cos
débiles no plano particular (nacional ou persoal).
Que a razón dialóxica se resolva nunha razón diacónica supón unha
razón que fai experiencia da realidade, que opta por comprometerse en
formas de acción. Así, líscase tanto desas posturas éticas que teñen alerxia
a enzoufa-las mans na acción concreta como do activismo cego e sen
compás. Trátase, en fin, de transcende-lo nivel estratéxico (sen abandonalo)
no nivel ético dialóxico e diacónico.
X.M. DOMÍNGUEZ PRIETO
Sobre autonomía e paternalismo pódese consultar con gran proveito Fundamentos de bioética, de
Diego Gracia, Eudema, Madrid 1989, caps. 1-2.
19
Problema á parte sería o da incompetencia insalvable por parte do débil (enfermo terminal en
estado vexetativo, un feto, un neno pequeno, un doente mental...).
20
Así, o Banco Mundial presta diñeiro ó Terceiro Mundo pero a cambio de contraprestacións
comerciais que rematan por esganar aínda máis eses países. O Norte non dialoga co Sur: impón os
seus modelos (económicos, sociais, morais...).

18
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A crítica bíblica
e a súa divulgación
Din que somos mentireiros

Por Manuel GUERRA CAMPOS

Vou ser franco desde o principio. Farei un comentario do libro de Pepe
Rodríguez Mentiras fundamentales de la Iglesia católica (Ediciones B,
1997), que, ó parecer, leva camiño de ser un dos que consiga maiores vendas
neste ano. Pero a miña verdadeira intención non é entrar en polémica co que
aí se di, senón servirme del para facer unha chamada de atención a cantos
teñan preocupación pola Igrexa.
Polo que se refire ó libro –como o mesmo autor di–, ten todo o dereito
a falar publicamente da Igrexa, dado que no noso ambiente cultural ata os
ateos son católicos. Tamén ten dereito a saca-las súas propias conclusións
das moitas verdades que divulga e que non constitúen xa novidade para os
poucos que, tratando de vivi-la fe coma adultos, se molestaron en busca-las
raíces das súas crenzas para non quedaren en simples crédulos.
O propio autor resume o contido do libro na portada. Trátase dun
“análisis de las graves contradicciones de la Biblia y de cómo se ha
manipulado ésta en beneficio de la Iglesia”. A súa tese, se non me equivoco,
explícano-la tamén o autor cando fala da súa “estructura demostrativa”,
reflexionando sobre dúas “plataformas complementarias”:
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1. O contido da Biblia, segundo os datos históricos e a análise de textos
realizado por expertos –que demostran que foi escrita en épocas diferentes
e por persoas distintas ás que se afirma, ademais de ter engadidos, mutilacións
e falsificacións–, non ten a máis mínima posibilidade de que calquera Deus
que poida existir teña algo que ver coa súa redacción.
2. Dando un salto ó vacío da fe e aceptando que as Escrituras son
palabra inspirada de Deus, resulta obvio que a Igrexa católica, ó falseala e
contradicila, está traizoando a vontade de Deus ó mesmo tempo que mantén
un engano monumental, pervertendo e desviando a fe e as obras dos fieis.
E todo eso pódeo facer coa argucia de que o que aparece na Biblia e non lle
convén para os seus intereses di que non é da Tradición, á que se lle concede
un rango igual (que na práctica é superior) ó das Escrituras.
Ó longo dunhas 400 páxinas, ten espacio para expoñer detidamente, e
citando a biblistas e teólogos recoñecidos, moitos dos problemas relativos
á fe e á institución da Igrexa, que xa hai tempo puxo ó descuberto o estudio
histórico-crítico da Biblia.
Pode ser que os datos obxectivos que manexa o autor sexan verdadeiros,
pero eu penso que as interpretacións e conclusións ás que chega son
tendenciosas. Paréceme bastante superficial atribuírlle ós autores bíblicos e
á Igrexa tanta perversidade, cando el mesmo demostra ó longo do libro que
se esforzou para documentarse a fondo. Non parece tan difícil decatarse de
que, despois de comproba-la complexidade histórica da formación da Biblia
e da doutrina católica, as contradiccións e desviacións que o autor sinala non
son máis que, con frecuencia, graves erros cometidos sen tanta
intencionalidade; e aínda, as máis das veces, interpretacións e actuacións
lóxicas para a mentalidade doutros tempos.
Acerca da Biblia, a min paréceme que cualificar como mentiras unhas
determinadas narracións, reais ou inventadas, é o mesmo que se eu lle
chamo mentirosos ós poetas porque din que a muller é unha paloma ou que
ten cariña de rosa; e ós novelistas porque inventan historias sen aclarar que
non son reais.
Cando leo libros como este, quedo sempre cun sentimento bastante
ambiguo. Cáusame desgusto, porque moitos católicos de boa fe sufrirán ó
lelo. Pero tamén me causan rabia, e non contra o autor precisamente, senón
contra nós mesmos, os que formámo-la Igrexa. É unha rabia profunda, que
ata ás veces me quita o sono –o que xa é dicir, no meu caso–, porque se
desde a propia Igrexa se dixesen claramente ese tipo de cousas, tales libros
non terían sequera ocasión de ser publicados.
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Pero é certo que a Igrexa segue a expoñe-la nosa fe, no catecismo, na
liturxia, nos libros escolares, nos documentos oficiais, como se a Biblia
debese ser lida de forma literalista. Non é estraño que os que non forman
parte dela, e aínda os mesmos católicos, teñan unha idea do cristianismo que
non ten nada que ver coa mensaxe de Xesús.
Moitas verdades das que se sacan conclusións tendenciosas acaban
sendo difamatorias. Pero non é menos certo que a súa ocultación só serve
para que os católicos deámo-la imaxe de ser crédulos infantís, en vez de
adultos crentes. Por eso non me parece que sexan certas as palabras coas que
principia o libro ó que fago referencia: “La verdad os hará libres (Jn 8, 32),
la mentira, creyentes”.
Os crédulos pensan que para a fe é moi importante crer que foi Moisés
quen escribiu os primeiros libros da Biblia; ou que Xesús instituíu
directamente a Igrexa e o sacerdocio. Os crentes pensan que o importante
é estar convencidos de que Xesús foi o home que, por estar enraizado en
Deus, foi totalmente libre para amar a tódolos homes e mulleres, e por eso
tratan de vivir ó seu estilo.
Na liña destas ideas, non me resisto a facer unha advertencia, poñendo
un exemplo de actualidade, de como na Igrexa facemos con moita frecuencia
cousas non mal intencionadas, pero que son erros causantes de que despois
aparezan libros como o que comento.
Morreu Tareixa de Calcuta. Xa se está a falar de poñerlle unha peaña.
Eu non son mal pensado e sei que non é coa perversa intención de que a súa
veneración pública xere bos ingresos para a Igrexa. Pero o certo é que dentro
duns anos alguén o pode pensar e dicir. Non ofendamos a Tareixa someténdoa
a un complexo proceso xurídico para dictamina-la súa santidade.
Converterémola nunha santa oficial, con imaxe á que lle levar veliñas e
pedirlle un milagriño. E eso contribuirá, aínda que non sexa a nosa
intención, a que se esqueza o verdadeiro milagre da súa vida, entregada ós
demais desde a confianza e a esperanza postas en Deus.
¡Santa Tareixa de Calcuta, pequena gran muller!, eu non darei unha
peseta para o teu proceso de beatificación; eu non che levarei ningunha vela;
eu non che pedirei ningún milagre. Non preciso de todo eso para estar
convencido de que es santa e estás resucitada en tódolos que tratan de seguilo teu admirable exemplo.
Estamos xa no inverno. Chegou o tempo da poda. Tamén a frondosa
árbore en que se converteu a exposición da nosa fe necesita unha boa poda.
Ten moitas pólas secas e incluso malas herbas que a fan esmorecer. Non
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deberiamos ter medo de colle-las tesouras de podar e atrevernos a deixala
só coas pólas necesarias. Desa maneira, cando chegue a primavera, o zume
vigoroso que aínda corre polo tronco fará que abrollen os froitos en
abundancia. ¡Que así sexa!
Manuel GUERRA CAMPOS
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Por Agustín DÍAZ

O debate de investidura previo á reelección de Manuel Fraga na
presidencia da Xunta foi a ocasión de ouro para fixa-lo novo rumbo da
política galega e para marca-las diferencias co pasado. En realidade non
se lle pode pedir a un home de 75 anos, que ten nas súas mans tódolos
resortes de poder que lle competen á Xunta de Galicia (e algúns máis) e
que leva medio século na loita política, que encabece unha revolución. El
podería ademais argumentar que non eran para iso os 832.000 votos que
recibiu hai un par de meses. Pero non se pode esquecer que o tempo
político avanza a un paso máis rápido do ritmo dunha persoa das
características citadas, aínda que poida contar cos apoios dos seus
amigos políticos de Madrid e coas simpatías da meirande parte das
chamadas forzas vivas. Xustamente a oposición ten xa abundantes
exemplos de que eses apoios do mundo da política, da empresa e da
macroeconomía en xeral son tan rotundos teoricamente como desprovistos
de resultados prácticos no pasado recente.

A Xunta de Manuel Fraga leva xa ano e medio contando con tódalas
bendicións do Goberno de Madrid. Este remata agora de xestiona-lo primeiro
presuposto de confección propia e ten a punto de aprobarse un segundo feito
tamén pola súa man. E nas grandes liñas destes dous grandes documentos
de xestión non destacan precisamente trazos notables dunha política favorable
ós intereses galegos. Xa se comentou moitas veces a cativeza dos fondos
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destinados a remata-las autovías, que seguen acumulando retrasos, ou a
carencia absoluta dun programa para a modernización dos camiños de ferro.
Xustamente nas últimas semanas poidemos constatar un par de feitos e
algún proxecto que tenden máis a integrar Galicia con Portugal: o novo
treito de autoestrada inaugurada na Ponte da Lima permite xa chegar ata ó
sur do país veciño por autoestrada ou autovía (a falta dos trinta quilómetros
máis próximos á fronteira de Tui, que se abrirán en maio); a rede de gas
natural xa conectou Galicia con Portugal, en paralelo á citada autoestrada,
e tamén se deron os primeiros pasos para mellora-la comunicación por tren
co Porto, punto de destino dunha vía de alta velocidade con Europa.

Derrota difícil
O mes de novembro foi moi duro para os socialistas. O amargo sabor
da derrota fixo xurdir moitos problemas pendentes. Todos lle recordaron ó
secretario xeral o prezo que tiveron que paga-los anteriores candidatos á
presidencia da Xunta, malia obteren sempre mellores resultados ca nesta
ocasión. A única solución que lle pareceu oportuna a Francisco Vázquez foi
encargarlle a González Laxe unha proposta de revisión da estratexia do
partido. Resulta curioso o procedemento e maila personalidade escollida ó
efecto. González Laxe nunca destacou precisamente polas súas aportacións
ó debate de ideas dentro do seu partido ou na sociedade en xeral. E, sen
cuestiona-la súa boa vontade, tampouco se lle recoñeceu nunca un peso
político importante.
Sen embargo, a falta de alternativa política ó secretario xeral tamén
resultou evidente nos debates xurdidos na prensa ou no seo do propio
Comité Nacional do PSdeG-PSOE. Un grupiño de individuos illados, boa
parte deles activos xestores da vida municipal, pero afastados da vida
interna do partido, demandaron reformas radicais, mesmo a celebración dun
congreso extraordinario. Pero a proposta que fixeron para o cambio de
rumbo do partido é moi limitada: vese que é algo feito ás presas, para saír
do paso, non unha verdadeira liña política alternativa ben meditada.
Iso non empece para recoñecer que este sector demanda que os
socialistas se poñan a traballar a pé de rúa, que conecten cos problemas que
sofren cada día os cidadáns, que saían das súas oficinas e despachos, que se
reconcilien coa cultura e coa lingua do país. Tamén é certo que algunha
destas demandas é absolutamente incompatible co proceder e mentalidade
máis fonda dalgúns dos dirixentes de hoxe. Non se ve ata que punto estas
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demandas van ser, xa que logo, atendibles por uns dirixentes aínda hai
pouco ratificados por unha amplísima maioría dos militantes socialistas.
Morrer de éxito
Nunha situación moi diferente quedou o BNG. Os seus 400.000 votos,
aínda sendo simplemente a metade dos que obtivo o PP, supoñen para os
nacionalistas un desafío moi forte. Saben perfectamente que ese apoio non
lles é suficiente para acceder ó goberno do país, mesmo na hipótese que
manexaban dunha alianza cun grupo socialista de peso semellante. Pero
saben tamén que a meirande parte deses votos proceden de persoas que
depositan por vez primeira a súa confianza no nacionalismo e que é decisivo
non perder ese apoio, que non sexan votos prestados doutros grupos (sobre
todo dos socialistas, como sinalou o propio Manuel Fraga).
Para iso o BNG ten que abrirse cada vez máis a persoas, grupos e
sectores que ata agora lle eran alleos. Terá, por outra parte, que aprender a
pactar propostas positivas para a xestión política. Ata agora a súa actividade
no Parlamento Galego, nas Cortes desde hai ano e medio, nas deputacións
e nos concellos era un labor de oposición pura e dura, de crítica da actuación
do goberno respectivo e de demanda de solucións puntuais, case sempre
rexeitadas pola maioría. Nesta ocasión o BNG elaborou todo un programa
de goberno para Galicia, un catálogo amplo de propostas para realizar, que
agora deberán guia-la súa actuación parlamentaria.
Ó mesmo tempo os cidadáns van mirar con atención crítica a actuación
dos cargos públicos do BNG. Desde hai moitos anos, algúns dos seus
alcaldes veñen tendo unha ampla aceptación: os casos de Allariz, Corcubión
ou Fene son tres amplamente citados. Pero tamén tiveron exemplos
contrarios, que resultan logo terra queimada para a alternativa nacionalista:
Noia foi o paradigma, pero están máis recentes casos coma os de Castroverde,
en Lugo, ou o de Moaña. Nisto tamén terá que madura-lo BNG, que non ten
sempre criterios claros á hora de facer unhas listas electorais: é moi
frecuente aínda a idea de que os votos son do BNG e pouco importan as
persoas que se integren nas listas (iso vale para un grupello, pero non para
unha alternativa de goberno). Como dixo alguén, tamén se pode morrer de
éxito.
Renovación do PP
A meirande parte das caras novas no Parlamento Galego son deputados
do PP, xa que a metade dos seus 42 escanos están ocupados por persoas
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agora chegadas á cámara, aínda que algúns veñan do Congreso ou do
Senado, regresen dunha efémera retirada ou completen coa condición de
deputados o seu curriculum de conselleiros. Isto tradúcese na fonda
renovación da imaxe externa do grupo, particularmente nos membros da
mesa e no voceiro. A áxil retórica dun Vázquez Portomeñe que percorreu
mil camiños e se curtiu noutras tantas batallas, vai ser agora substituída polo
martelo de herexes que é Xaime Pita, defensa escoba de pouca e dura
cintura, que promete sonados penaltis e máis dunha tarxeta.
Por outra parte, Xosé Cuiña, acada un control máis directo do grupo.
Fóra de xogo Vázquez Portomeñe e Victorino Núñez, co látigo de Xaime
Pita presto para o ataque, vai haber poucas alegrías para a oposición. Tamén
haberá máis disciplina no Grupo Popular. Seguramente abundarán os
momentos de tensión entre os grupos parlamentarios e tamén por parte dos
deputados menos en sintonía co conselleiro, secretario xeral e coordinador
parlamentario. Todos saben que está tamén en xogo a sucesión.
A última hora houbo sorpresa na presidencia da cámara. Mauro Varela,
o lucense predestinado ó cargo, quedou fóra sen explicacións. Por iso non
faltou quen citase supostos problemas na xestión da súa actividade profesional
como avogado como argumento para non darlle ese posto ó curtido deputado
en Cortes. Por outra banda, nada ten de raro o ascenso dun vicepresidente
que levaba xa tempo como tal e presenta o mérito engadido de ser ex-alcalde
de Vilalba.
Primeiras liortas
No inicio desta quinta lexislatura hai que constatar abundantes liortas,
por asuntos de escaso interese para o conxunto do país. Se os cambios do
Grupo Popular foron impostos coa férrea disciplina dun mando seguro e
dixeridos coa facilidade que ofrece sempre o poder (mesmo para repartir
prebendas alternativas), os nacionalistas podían desfrutar tranquilamente da
súa victoria: melloraban a súa situación no hemiciclo e na mesa, conseguían
máis locais e outra serie de vantaxes menores.
Pero case todas estas melloras eran outras tantas perdas acumuladas
polos socialistas, que ademais tiñan que ceder cousas ós seus coligados de
Esquerda Unida (un xornal chegaba a dicir que Guerreiro despois de loitar
dous decenios contra Francisco Vázquez lograba inflixirlle unha derrota
aliándose con el e conseguindo mesmo o premio do escano). Por iso os
socialistas reaccionaron con tanta virulencia contra o feito de non teren máis
ca dous postos nas comisións: ós seus coligados correspondíalles un (como
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grupo mixto), por catro do BNG e nove do PP. Facer un reparto proporcional
máis equilibrado demandaría aumenta-lo número de membros das comisións
a vinte, facéndoas pouco oprativas e moito máis caras.
Outra importante liorta, dentro do propio grupo dos socialistas, era o
prezo a pagar de inmediato pola derrota. Para algúns, o propio cabeza de
lista non debía sequera tomar posesión do escano en Santiago (de feito, non
demitiu do Congreso ata mediados de novembro). Pero o interesado tiña
unha opinión moi diferente: quería seguir dando a cara como voceiro do seu
grupo. A solución, logo de moitas discusións internas, quedou no medio:
presencia como deputado, pero reducida ó mínimo simbólico, outorgándolle
o cargo de voceiro a Pérez Touriño, tamén ex-alto cargo en Madrid e ex-deputado en Cortes, pero menos contaminado pola imaxe da derrota.
Os políticos nos tribunais
De todas formas, non son bos tempos para os socialistas. Un significativo
grupo deles seguen sendo primeira páxina dos medios informativos, e non
precisamente para ben. Uns cantos ingresaron na cadea por mor do asunto
FILESA, a financiación ilegal do PSOE, os primeiros rotundamente
condenados por facer algo que, en voz baixa, moitos outros grupos
recoñeceron como práctica propia. Pero outros dirixentes seguen pendentes
de xuízo por outros asuntos de máis gravidade, como son tódolos relacionados
cos GAL. Mentres tanto, 23 dirixentes de HB eran xulgados e condenados
polo seu apoio a ETA: estamos en tempos moi duros e non se dá atopado
saída para a violencia terrorista.
Tamén foi xulgado Roldán e mailos seus cómplices. Como sinalaba o
moi coñecido humorista Carrabouxo, cómo ía levantar tantos millóns se non
tivese unha roldana. Todo o mundo quedou abraiado da magnitude do
escándalo e de saber que puido manter tanto tempo unha conducta tan
irregular, desde un posto tan comprometido. E non se comprende a
inmunidade da que segue gozando ese personaxe singular que é Paesa,
metido en case tódolos fregados internacionais de Roldán e doutros siniestros
personaxes.
Tamén lle chegou a hora da xustiza a Mario Conde, o engomado
tiburón das finanzas, que remata sendo considerado coma un atracador: iso
si, de brancas luvas. El foi tamén o máximo axitador dos máis variados
escándalos, quen vai seguramente figurar en calquera libro de marcas coma
o máis grande manipulador de campañas de prensa, o máis eficaz ventilador
das miserias dos cenáculos madrileños.
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Guerra incivil na prensa
Xustamente a conducta e a personalidade de Mario Conde son
importantes para entende-lo entrabado dalgunhas das máis famosas polémicas
da prensa. Foi el, coa alianza de Perote e dalgún outro personaxe similar,
quen botou máis leña ó lume que vén ardendo desde hai varios anos nas
caldeiras de El Mundo, próximas a autoconsumirse ou estoupar por exceso
de presión. Por iso vai ser interesante seguir atentamente o que di este xornal
sobre o xuízo ó banqueiro de Tui (nome que dan agora en Madrid ó que antes
chamaban gran cerebro das finanzas).
Chega este proceso nun momento en que a credibilidade dese medio
quedara tocada pola culminación da guerra dixital: os altos principios (léase
intereses) defendidos polo xornal no nome da liberdade e loita contra o
monopolio (de Polanco) rematan nun reparto do botín do futbol (que era o
que se xogaba de verdade). No camiño quedaba Asensio, que fora considerado
traidor por El Mundo cando pactou con Polanco e agora non se sabe o que
é, cando dá media volta para botarse nas mans da Telefónica.
Pero, precisamente agora, no fragor desas batallas financieiras e
xudiciais, políticas en suma, é cando rebenta o escándalo de Pedro J., o Cid
Campeador da moralidade pública posto na picota pola súa impresentable
moralidade privada. Todo o mundo está de acordo na ilexitimidade e
ilegalidade da gravación e difusión dun vídeo sobre a intimidade dunha
persoa, sexa pública ou privada. Pero son moitos milleiros de persoas os que
viron o tal vídeo, que irremediablemente vai pesar na credibilidade do
personaxe e do medio que dirixe. Por moitas voltas que se lle dea e por moi
condenable que sexa o asunto, o dano está feito. E a rumoroloxía sobre
outros vídeos de personaxes da vida xudicial non vai prestixiar precisamente
a persoas que ocupan lugares decisivos na vida pública do país, que veñen
dando continuamente escándalos de falta de profesionalidade e parcialidade
nunha función que tiña que dar precisamente exemplo das virtudes opostas.
Unha nova etapa
Volvendo á vida política galega, o inicio da quinta lexislatura marca
tamén unha nova etapa. Suponse –agora ninguén se atreve a prometelo– que
será a do remate da xestión do presidente Manuel Fraga, polo cal se prevén
importantes movidas internas no PP, xa que non todos se resignan a deixar
tódolos poderes nas mans de Xosé Cuíña. Polo de agora a continuidade tan
forte na composición da Xunta non dá pistas de futuro: haberá que ver se nos
cargos de segundo nivel hai movemento; de momento todo fai prever que
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tampouco nesta ocasión baixará de categoría Homero Pérez Quintana, signo
de continuidade entre tódolos gobernos da Xunta desde 1982 (incluído,
desde logo, o tripartito).
A xente empeza a bota-las contas das municipais do 99. Os alcaldes do
PP non parece gozar de boa estrela: o de Vigo estrélase cada mes contra
Cuíña (e mesmo contra Fraga), os de Lugo e Pontevedra non despegan e o
de Ourense anda á mercé do reaxuste entre Baltar e mailos seus antigos
amigos. Curiosamente é o minoritario de Ferrol, Blanco Rouco, quen
recibiu as primeiras promesas de continuidade; vese que segue tendo liña
directa con Xosé Manuel Romay. Pero tampouco non teñen as cousas moi
claras os candidatos varias veces fracasados na Coruña e Santiago: Antón
Couceiro e Conde Roa poderían volver a aspirar a desbancalos. Augusto
César pode pagar na política os loureiros murchos da súa lexión estranxeira
de Riazor e as súas malas compañías en Canal Plus. E xa se sabe que Conde
Roa está moito máis preto do corazón de Romay ca señora Sáinz.
Nos outros partidos tamén botan as súas contas. Ó BNG poñénselle os
dentes longos, ó pensar que tivo máis votos cós socialistas en preto de 300
concellos galegos. Ou sexa, que naqueles onde o PP non obtivese maioría
absoluta podería un nacionalista aspirar a ser alcalde. Pero aí veñen varios
problemas, que se resumen en dous: ou acadar se-la lista máis votada, algo
que non teñen ó seu alcance en máis de medio cento de concellos, ou lograr
acordos con outros grupos, nomeadamente cos socialistas. Nas dúas
hipóteses, entre outras cousas, cómpre atopa-lo candidato axeitado, que non
ten precisamente que ser aquel que con moita boa vontade e entrega estivo
loitando durante anos, ó mellor en solitario, contra os poderes fácticos do
lugar. Difícil papeleta.
Pero tamén está aberta outra posibilidade, unhas eleccións xerais a
mediados do ano que vén: España está no euro, España vai ben, os cataláns
seguen sendo uns abusóns (xa non só queren cartos, pretenden reface-la
historia e maila xeografía...), os principais xefes de ETA e de HB están na
cadea, tamén hai media ducia de cualificados socialistas na mesma situación,
o CIS segue dicindo que Aznar e mailo PP son os mellores. Nunha situación
así, ¿non sería tentador buscar unha maioría absoluta? Se non fose polo mal
exemplo de Chirac, a cousa non tiña xa volta de folla desde agora.
Agustín DÍAZ
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Por Xesús PORTAS FERRO

A ideoloxía
É parte importante do todo cultural. Ese entrabado precrítico de
esquemas, ideas, crenzas e opinións configuradores do mundo,
condicionadores da comprensión da realidade e da acción sobre ela, recibidos
máis ca construídos polo individuo e compartidos por un colectivo social
amplo. A racionalidade crítica e a opción humanista a prol da liberación e
solidariedade do home en vistas á construcción do humano, ei-lo único
antídoto ou, máis humildemente, o principio corrector das inevitables e
limitadoras ideoloxías. Mais non é desde aquí de onde se alpurna máis
duramente a ideoloxía, senón desde outras ideoloxías. Só a ideoloxía
dominante é abondo cega e cínica para proclamar impúdica a fin das
ideoloxías. O que significa, nin máis nin menos, que negar ás súas opoñentes
o dereito a existir para impoñerse ela como a ideoloxía única, disfrazada,
por certo, de pensamento recto, científico, moderno, posmoderno e racional.
O mesmo sucede co nacionalismo, que non deixa de ser ideoloxía ou
elemento dunha ideoloxía. Tamén neste caso os seus maiores inimigos son,
máis do que a racionalidade crítica e a opción solidaria universalista, os
outros nacionalismos. Principalmente, os nacionalismos poderosos, aqueles
que son xustamente cuestionados polos nacionalismos débiles, posicionados
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fundamentalmente á defensiva perante aqueles. Estes, en boa medida, son
antinacionalismos e case toda a súa razón de ser desaparecería se non fose
o asoballo que exercen aqueloutros.
Ei-la lideira gorda que andan movendo por riba de nós: a da ideoloxía
liberal-conservadora e nacional-españolista contra calquera outra que, coa
mesma lexitimidade e se cadra non tanta irracionalidade, adoptan grupos
humanos do territorio de España menos numerosos cós que adoptaron
aqueloutra maioritaria. En tal lideira, o pensamento crítico e a liberdade son
os primeiros en se veren vencidos. Ou desterrados. Ou exiliados. E os seus
partidarios asemade. Cousa de botarse a chorar e non parar. Porque ¿que
crítica ten xa sentido perante tan obtuso desatino? ¿Non ousaron mesmamente
rodearse de sedicentes sisudos e sensatos intelectuais –filósofos,
historiadores, pedagogos, profesores, expertos, especialistas e outras herbas–
encargados de escribir e radiopredicar distincións sobreatinadas e visións
supercientíficas sobre a cuestión?
Distincións coma a que separa entre nacionalismos positivos, aqueles
seica que foron integradores de pobos desunidos, e nacionalismos negativos,
aqueles disque tenden á desunión de pobos unidos. Ou coma a que fala de
nacionalismos convencionais, que serían todos témeros agás os dos estados
nacións establecidos, e do nacionalismo posconvencional, equivalente seica
a un posicionamento conciliador do persoal e o comunitario, do diferencial
e do global. Ou coma a que se digna perdoarlle a vida ó denominado
nacionalismo sentimental, mentres condena ó inferno dos avernos avesíos o
que chama nacionalismo dogmático. Palabra de home que todas estas
distincións se barallaron nestes meses últimos. Na letra ou voz de acreditados
intelectuais españois, ¿direi tamén que casteláns e semellables? Palabra de
home, de por parte, que estes foron dos máis suaves e discretos
ideoloxizadores españolistas que sobre o tema se expresaron. A verdade se
diga, cando menos nestes a razón crítica aínda non demitiu de todo e nesas
distincións anda polo medio; pero trátase dunha razón crítica bastante
insensata e pouco radical, pois non é quen de da-lo paso a condena-los
nacionalismos que máis abafan a personalidade dos grupos e pobos sobre os
que asentan, ademais de supoñeren un serio atranco ó progreso da
solidariedade e xustiza panhumanas. Iso cando non son axentes crueis de
opresión e explotación para moitos outros pobos e persoas no mundo.
Ningún daqueles intelectuais escribe ou di que o nacionalismo español sexa
negativo, convencional ou dogmático. Endealí pouca distancia hai a negar
para o sentimento e ideoloxía españolistas a denominación de nacionalismo,
ó que por certo se atreveu o Juan Pablo Fusi, historiador e científico tan
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imparcial e sabio neste caso como o fora Heidegger ó apoia-lo
nacionalsocialismo hitleriano, ou o noso Risco ó asumir e defende-lo
nacionalsindicalismo.
E velaquí todo e todos concertados na ofensiva de rearmamento
ideolóxico que se propugna desde o Goberno de Madrid a través,
principalmente, do Ministerio de Educación e Cultura, co seu Plano de
Mellora das Humanidades ou coa pretensión de implantar nos centros
educativos unha materia transversal que xa ousaron denominar “Formación
del espíritu militar”.
Verbo do primeiro, hai ben meses que a ministra Aguirre, tan neoliberal
en economía como estricta conservadora e nacionalespañolista en canto ás
ideas sociais e políticas, se queixou, entre outras cousas, de que o sistema
educativo que herdara non aseguraba o estudio e introxección ós educandos
da verdadeira historia de España. Tan nobre e aguzada inquietude levouna
a encomendarlles a uns expertos da súa corda a fixación duns mínimos
máximos de contidos, obxectivos e criterios de avaliación que asegurasen a
educación que a ela lle prace en canto á ensinanza da lingua e da literatura
españolas e da xeografía e da historia na ESO. Cociñado polos tales o
documento, converteuno ela nun proxecto de real decreto que, malia as
múltiples e diversas críticas que mereceu de reaccionario, retrógrado,
dogmático, unitario, insensato, teima en non retirar. Trátase, de por parte,
dun plano extenso e detallado polo miúdo, dun verdadeiro e completo
programa de estudios que vén anular e quitar razón de ser ós deseños
curriculares básicos dos departamentos de Educación dos gobernos
autonómicos, non digamos xa ós proxectos curriculares dos centros e ás
programacións dos educadores, toda vez que é case imposible introducir
máis obxectivos e contidos, simplemente por falta material de tempo para
ampliar eses máximos obrigados. Porque de mínimos non teñen nada. Aínda
por riba, para asegurar que en todo se cumpran, esixirá ás editoriais que
depositen no Ministerio un exemplar de cada libro de texto que vaian editar
sobre as devanditas disciplinas.
É innegable a finalidade de reconducción ideolóxica e nacionalespañolista do referido plano de mellora das humanidades. Así se viu tamén
nos partidos nacionalistas das chamadas nacionalidades históricas, que
mesmo ameazan con non o respectar alí onde teñen o goberno autonómico.
Na historia da señora Aguirre que estudiarán os rapaces galegos, por
exemplo, Galicia non figura entre os cinco reinos do norte que o plano
manda estudiar na Idade Media. Aprenderán, como nos pasou a nós –¡ai
Sálvora, ai San Vicente!–, a lista dos reis godos e non a dos reis suevos,
porque se decidiu cientificamente que estes non pertencen á historia uni515/67
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taria ou común de España. Pero di o señor Fraga que os contidos particulares
da historia galega xa se encargará el, cos seus conselleiros, de os engadir.
Ónde e cándo non se sabe.
Política e cultura
O principio de subsidiariedade, segundo o seu senso orixinario, propugna
que as accións e decisións das instancias superiores non teñen máis obxecto
có de auxiliar como accesorias as decisións, máis importantes, das instancias
inferiores. Dito doutra maneira, as primeiras non se han meter a establecer
ou xestionar aquilo que as inferiores poidan gobernar por si mesmas. No que
estas non poidan, porque lles quede grande ou por afectar seriamente a
outras, aí está o seu campo de acción. É un principio difícil de seguir por
parte dos que teñen o poder e/ou a mala idea de encarreira-la vida e as ideas
dos demais. Coma o Goberno central español verbo das chamadas autonomías
en tantas cousas, ou a señora Aguirre verbo da educación no eido das
humanidades. Sobre o principio de subsidiariedade na Unión Europea acaba
de publicar Manuel Fraga un libro. Tiroullo a Xunta de Galicia, entidade
editora que teoricamente só se xustifica para suplir aquilo que non son quen
de face-las editoras comerciais. O libro de Fraga é un dos 1.166 que figuran
no novo catálogo de publicacións da Xunta, presentado a principios do mes
de outubro, xuntamente cos nove últimos libros publicados pola mesma, en
castelán moitos deles. ¿Quen ha xulgar se o que aquí hai é subsidiariedade
ou, polo contrario, intromisión se non competencia desleal?
Para nega-lo principio de subsidiariedade ou porque se coida pobre o
potencial dos centros naturais de investigación en ciencias humanas
–cátedras e institutos universitarios principalmente–, o Goberno galego
creou, e sostén con diñeiro público destinado á promoción da lingua galega,
un ben dotado Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades (así
apelidado desde hai pouquiño, ¿por mor da teima da señora Aguirre?, pois
ata agora chamouse de Investigacións Lingüísticas e Literarias). O Centro
organizou e celebrou recentemente o I Coloquio Galego de Fraseoloxía e
reeditou en facsímile a revista poética Resol, publicada en Galicia entre
1932 e 1936. En certos sectores intelectuais do país tense por certo que, máis
do que o principio de subsidiariedade, o Ramón Piñeiro ten como razón de
se-lo interese do poder por asegurar unha investigación feita desde a óptica
conservadora en materias tan decisivas para a conformación do pensamento
e a ideoloxía. Outros, coma X. Alonso Montero (La Voz de Galicia, 30-1097), sospeitan que así podería ser, aínda que non chegan a afirmalo
claramente. Para Alonso Montero é unha das grandes cuestións de debate
entre as referidas á relación da política coa cultura.
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En Santiago estivo a primeiros de outubro a ministra Aguirre rodeada
do conselleiro Pérez Varela e representantes das comunidades autónomas
do Camiño Francés. Era o plenario do Consello Xacobeo. Alí exerceu de
fúlxida estrela admirada polos seus cultos correlixionarios, maiormente
cando lles prometeu millóns en investimentos e beneficios fiscais para os
planos de rehabilitación cultural preparatorios do Xacobeo 99, a grande
fachada político-turístico-cultural que os gobernos de Madrid e de Santiago
erguerán para admiración do pobo no cuadrienio que vén.
En Pontevedra estivo o presidente Fraga en vésperas electorais para
inaugurar unha obra da que non están claramente definidos a función e
destino futuros, nin tan sequera no relativo ó nome que se lle dá, pois unhas
veces chámanlle Auditorio e outras, Pazo de Congresos e Exposicións. A
indefinición, ou se cadra simple multifuncionalidade, traduciuse a feitos xa
nos poucos días transcorridos entre a súa inauguración e a celebración das
eleccións autonómicas: un concerto musical, un congreso e un desfile de
moda, para poucos días despois dos comicios pecha-las súas portas cun
segundo concerto e coa escusa de que o edificio mete auga. Mais o principal
problema non é este, senón o non ter resolto o problema do seu mantemento
e programación, defectos suplidos pola Xunta mentres durou o período
electoral.
Encheriámo-lo espacio que a revista dá a esta crónica se fixesemos
soamente a relación doutras inauguracións político-culturais realizadas no
mes que precedeu ás eleccións. Poida que a máis importante fose a da AGI
(autorruta galega da información). Celebrouse o acto, con discurso do
presidente Fraga, en Santiago, no Centro de Supercomputación de Galicia.
Na inforruta están interconectados as tres universidades, catro grandes
hospitais, o Centro Ramón Piñeiro e os edificios administrativos da Xunta
en San Caetano. Os eidos nos que a inforruta galega pode prestar servicios
son xa diversos e hanse ir ampliando pouco a pouco.
Xa despois de celebradas as eleccións, acudiu ó presidente Fraga á
sesión de apertura do OFF (Ourense Film Festival, pronúnciese féstival),
esta vez denominado tamén II Festival (pronúnciese festivál) de Cine
Independente de Ourense. O presidente da Xunta anunciou aló a próxima
creación dunha industria galega do audiovisual. Xa o veremos.
Cine e teatro
O Ourense Film Festival, do que este ano se celebrou a segunda
edición, ten por obxecto dar a coñece-lo cine independente que se produce
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polo mundo adiante. Na sesión inaugural proxectouse Nena, filme de X.
Bermúdez do que se fixo unha versión ó galego. Tocante ós contidos,
sobrancean as actividades que tiveron por fin homenaxea-lo director José
Luis Cuerda, o de El bosque animado, pola súa relación con Galicia, e mailo
actor Antonio Casal, natural de Santiago.
Novas recentes relacionadas co pobre cine galego son: M. Castelo
exhibe O desexo no Festival Internacional da Curtametraxe de Siena; o
filme Dies Irae, producido na Escola de Imaxe e Son de Benposta, obtivo
o primeiro premio do Festival Cineplaza da Habana 1997; o coruñés Xavier
Villaverde anuncia a próxima rodaxe da súa segunda película, que seica
definitivamente vai titular Adeus e non O [sic] alma da cidade; a finais de
setembro celebrouse a 19 Semana Internacional de Cine de Lugo, que deu
pouco de si, e, finalmente, Televisión de Galicia anda na angueira de
preparar unha serie de debuxos animados titulada Os vixiantes do Camiño,
obra dun equipo do que forman parte Suso Iglesias e Miguel Anxo Prado.
Tamén do teatro non hai grande cousa que contar. Dous veteranos da
nosa dramaturxia acaban de ser galardoados con senllos premios. Roberto
Vidal Bolaño obtivo o Rafael Dieste da Deputación da Coruña, por Doentes.
Veladas indecentes é o título da colección de pezas curtas que lle mereceu
a Manuel Lourenzo o Premio Nacional [español] de Literatura Dramática.
Noticias teatrais menores, tamén hai. Tivo lugar en Ribadeo a sétima
edición dos Encontros de Titiriteiros Galegos. O CDG (Centro Dramático
Galego) e varias compañías privadas levan fóra de Galicia (no II Festival de
Teatro Fundación Argentaria de Madrid, en Alacante, en Portugal) algunhas
representacións, mais Madrid imponlles como condición facelo en lingua
castelá. Finalmente, o CDG anda a levar polo país a peza de Vicente Risco
O bufón de El Rei, di a crítica (Camilo Franco) que nunha versión escénica
manierista e estetizante, moi arredada da proposta risquiana.
Letras
Nestes dous meses o mundo literario andou ocupado entre congresos e
concesións de premios.
Comeza a serie dos primeiros co I Congreso de Poesía Galega.
Celebrouse en Vilagarcía contra fins de setembro co gallo do 50 aniversario
da publicación do libro de Iglesia Alvariño Cómaros verdes. Tentouse facer
unha análise dos últimos cincuenta anos de poesía galega. Abrollou alí a
polémica ou lideira poética que anda a enfrontar unha con outra as dúas
últimas xeracións de poetas galegos: os que se din da xeración dos noventa
518/70

Estelas de berce roto

descualifican os dos oitenta por culturalistas e reivindican dos editores
maior atención á súa obra. Sen embargo, poida que se estea a editar hoxe en
día máis poesía ca nunca, e entre os editados anda unha nutrida nómina de
vates noviños, de entre vinte e trinta anos de idade.
Entre as convencións celebradas ultimamente habería que salientar
máis tres. En Padrón, na Casa-Museo de Rosalía, tivo lugar o IV Encontro
de Casas-Museo e Fundacións de Literatos. En Santiago foi o congreso de
historiadores galegos e portugueses sobre o tema Castrexos e romanos no
Noroeste, en honor de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, profesor de
Letras da Universidade do Porto. En Ourense, volvendo de novo á literatura,
houbera xa en setembro un congreso sobre Blanco Amor.
Tocante a premios literarios, vólvese falar entre editores, creadores e
críticos da necesidade dun galardón xenerosamente dotado que sobrancee
por riba dos moitos existentes, tanto pola dotación coma pola capacidade de
salienta-las obras máis notables. Decidíronse ultimamente certames literarios
anuais coma: o Torrente Ballester, que se foi fóra de Galicia ó autor dunha
novela en lingua castelá; os Esquío, de poesía en galego, para Ignacio Chao
Castro, por Corazón de segundas partes; o Cidade de Ourense, de poesía,
para Domingo Tabuyo Romero, por Balsain Blues; o Espiral Maior, de
poesía, para Emma Couceiro, por Humidosas; o Xerais, de novela, para
Xavier Manteiga Pousa, por Manantial. Mención á parte merece o Blanco
Amor, organizado este ano polo concello da Pobra do Caramiñal. Se non
pola súa dotación, é pola súa propia historia e significación o premio
literario máis prestixiado. A súa concesión a Suso de Toro con Calzados
Lola supón para algúns máis unha nota de prestixio; aínda que seguramente
non para os detractores que dun tempo acá lle saíron ó único narrador de
noso que optou por vivir da literatura e escribir para todo o mundo sen grave
mingua da calidade.
Muxicas de música e artes plásticas
O intertítulo non é serio. Suxeriullo ó cronista un conselleiro da revista
que, logo de lle preguntar qué tal a música, logo se lle interesou polas
muxicas. E velaquí que pouco máis ca muxicas deu de si a música nestes
meses da crónica. Fálase gabanzas do novo disco de Luar na Lubre,
Plenilunio. Veuse gabar máis do debido Amancio Prada –¡para o carro, meu
neno!– polo seu Rosas a Rosalía; pero foi o peor que viñese tamén acusalos galegos de falar moito da poeta e non a coñecer. Pois moi ben. Xa
naqueles outros tempos se lle notou ó Prada un certo menosprezo dos
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galegos, que, sen embargo, acollían tan ben os seus discos e o buscaban nos
seus recitais.
Segue o éxito da gaita e os gaiteiros. Disque Carlos Núñez trunfa alí
onde tangue os seus instrumentos, dentro e fóra, aquén e alén do Atlántico.
Contan do disco Paralaia dun gaiteiro novo do Morrazo, a gracia do cal é
Xosé M. Budiño, que se vende coma as roscas e se admira coma as rosas.
Non está aínda en venda, que un saiba, mais promete seica a senlleira
mestura de folk e jazz que preparou Alberto Conde so o título A lagoa dos
atlantes.
Da música clásica non hai grandes novas, senón a de que seguen vindo
actuar entre nós orquestras sinfónicas de todas partes. Da creación da Escola
de Altos Estudios Musicais xa se dixo na crónica anterior. A Academia de
Belas Artes acaba de publica-lo Catálogo de partituras del Archivo Musical
en la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del
Rosario. A maior parte desas partituras son galegas. O CGAC (Centro
Galego de Arte Contemporánea) presta atención tamén á música. Acaba de
celebrar, coa Universidade de Santiago, as XI Xornadas de Música
Contemporánea e, dentro dela, concertos tales coma o do Grupo de Saxofóns.
Tamén as artes plásticas non deron de si grande cousa nestes dous
meses. Agás as mostras ás que nos habemos referir so o seguinte intertítulo,
pouco máis hai que citar ca unha mostra pictórica arredor do tema da morte
no Museo de Belas Artes da Coruña e maila exposición titulada Realidade,
realismos, aberta ó longo de mes e medio no Auditorio de Galicia, en
Santiago, con cadros duns vinte artistas españois contemporáneos que
parten da realidade. Haberá que engadi-lo Outono Fotográfico, un conxunto
de cincuenta e catro exposicións de fotografía espalladas pola cidade de
Ourense e aínda por moitas vilas da súa provincia, incluída a de Chaves,
alén da raia con Portugal.
Portugal e Galicia
Velaí unha relación necesaria e tanto tempo escudida. Ultimamente
veuse agrandando, por intereses político-económicos máis ca nada. As
lingüísticas e culturais non tanto, agás as circunscritas na alta cultura ou de
elite, tales como convencións académicas ou exposicións plásticas, tan
próximas por certo ó eido da economía.
Pero algo é algo, e o proceso de estreitamento daquela relación en
tódolos eidos semella imparable. A institución Eixo Atlántico, o fin da cal
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é fomenta-las relacións entre Galicia e o Norte de Portugal trouxo a Vigo a
exposición plástica itinerante do seu mesmo nome. Ten mentes a mesma
entidade de estende-la súa acción a tódolos campos da cultura –xa convoca
un concurso de creación literaria e celebra festivais de teatro–, mesmo de
crear un festival de cine aberto a creadores das dúas bandas da raia.
De por parte, xorden aquí e acolá iniciativas tendentes ó reencontro
cultural de dous países artificialmente afastados por decisión tiránica (quere
dicir, dos seus tiranos ou amos). Xa na crónica anterior se anunciaba a entón
próxima celebración na Coruña do III Foro Atlántico de Arte Contemporánea.
O groso da exposición que o evento incluía foi aportado por trinta e catro
galerías das dúas bandas da raia. A editorial Xerais trouxo, a participar nas
actividades organizadas co gallo do seu XIV Premio de Novela, os escritores
Lobo Antunes e Cardoso Pires. Entre Chaves e Allariz celebrouse o
simposio Galaicos nas fontes e na memoria oral, coa participación de
moitos profesores universitarios das máximas academias galegas e
portuguesas.
O Instituto Camoens de cultura portuguesa disponse a establecer unha
sede en Galicia, nun edificio nobre ofrecido polo concello de Vigo. En
resumo, que hai unha converxencia múltiple e diversa; aínda que abondo
afastada, coidamos, das vertentes especificamente lingüística e democultural,
que serían as máis interesantes e precisas se puxérmo-la ollada ante todo na
necesaria reconstrucción e normalización cultural dunha comunidade
esgallada en dúas. O feito de a lingua castelá ser tanto ou máis empregada
có galego nos actos e publicacións das entidades e persoas implicadas nesas
e outras actividades de cooperación é un indicio que fala ben claro.
Patrimonio cultural
Rara vez tivemos ocasión ou materia abonda para nesta crónica dedicar
a este tema sequera un pequeno apartado. Desta sucede o contrario.
Confluíron en pouco tempo varios acontecementos que nos aconsellan
facelo. Organizado pola Consellería de Cultura, celebrouse en Santiago o I
Salón Internacional do Patrimonio Cultural. Consistiu na instalación de
cincuenta e nove postos ou stands e na celebración de conferencias e
obradoiros, ós que seica afluíu xenerosamente o público e acudiron os
especialistas. Era na segunda quincena de setembro. Case simultaneamente,
en Santiago, na igrexa da Universidade, amosábase unha exposición da
intervención da Xunta para a recuperación de trinta monumentos restaurados
desde o ano 1994.
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Nos dous casos anteriores abondaron a autosatisfacción e o moito
gabarse do poder político-cultural. Non foi así noutros dous casos. Era
tamén a segunda quincena de setembro. Celebrábase na Coruña o III
Coloquio Internacional de Arte Megalítica e os expertos internacionais que
nel participaban ergueron a súa voz para reclamar das administracións
competentes a adopción urxente de medidas conducentes a salva-los
monumentos megalíticos galegos, que atoparon mal coidados e en perigo.
A penas quince días máis tarde reuníase o coloquio internacional Castrexos
e romanos no Noroeste, do que enriba se dixo, en honor do profesor
portugués Ferreira Almeida. Alí denunciouse que a política arqueolóxica da
Xunta pon atrancos á realización de escavacións e investigacións
arqueolóxicas sistemáticas, ó contrario, polo visto, do que acontece en
Portugal.
Relacionada co tema do patrimonio está tamén a concesión ó mosteiro
de Oseira do Premio Otero Pedrayo 1997, dotado polas catro deputacións.
Seica se quixo recoñece-la contribución dos monxes á restauración do
monumento e a boa acollida ós investigadores que acoden á súa biblioteca.
Hai quen maliciosamente quere ver na decisión máis un premio do poder
político á casa preferida dos seus retiros de Semana Santa. Outros aínda
ousaron buscar explicacións máis paveras á asociación de Oseira con Otero
Pedrayo, coma a natureza ourensá dunha e outro ou o feito de coincidiren
en ser obras arquitectónicas o mosteiro por unha banda e o pazo de Trasalba
pola outra.
Lingua e normalización
Desde a Mesa pola Normalización Lingüística e desde a súa sección
xuvenil movéronse campañas, e solicitudes múltiples a Política Lingüística,
reivindicando acordos con Disney e con quen sexa preciso para que os
filmes e vídeos de maior consumo se dobren ó galego e se promova a súa
exhibición nas salas de cine e nas pantallas de televisión. A asociación Pais
e Nais polo Ensino en Galego presenta unha reivindicación parella no
tocante ó programa informático Viavoice, de IBM. As empresas, Disney por
exemplo, móstranse dispostas ó labor, coa condición de que se lles anticipe
o sobrecusto. A Dirección Xeral aduce que a dobraxe de películas ó galego
non é da súa competencia, senón de Cultura. A Mesa responde que non cabe
mellor destino para parte dos 3.000 millóns anuais de normalización, non
sempre ben empregados. E pon como exemplos as medidas, semellables ás
reivindicadas, adoptadas polo Goberno Vasco e pola Generalitat de Cataluña.
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Na Facultade de Humanidades da Universidade de Vigo celebrouse no
mes de outubro o I Simposio Internacional de Bilingüismo, coa participación
de investigadores e estudiosos procedentes dunhas corenta universidades. O
tema central foi o da convivencia de varias linguas nunha comunidade. As
conclusións principais seica foron dúas: o bilingüismo hoxe é normal e
desexable, ata o punto de que o monolingüismo vai adquirindo o carácter de
cousa rara; sen embargo, non é posible que nunha comunidade cohabiten
pacificamente e en igualdade de condicións dúas linguas, é dicir, sen que iso
supoña perigos coma o da neutralización ou regresión por converxencia
dunha delas. Que sería o caso do galego, evidentemente.
O caso do galego é o do seu empobrecemento e desnaturalización, o da
súa nivelación por achegamento ó castelán. En tódolos niveis: no
morfosintáctico, no léxico, na semántica e hoxe en día ata na fonética. O
problema principal xa non é o do seu coñecemento ou o do uso. Aqueloutros
son quen de levalo, como vén sucedendo, a unha situación de case imposible
recuperación como lingua de seu, como sistema ou código non subsidiario.
O vocabulario, por exemplo, e a semántica enxebremente de noso poida que,
como acontece coa literatura de tradición oral, se refuxie e fique conservada,
alcanforada, no na arca pecha dos bos diccionarios. Coma o que na véspera
do día en que se pon fin a esta crónica presentaron en Santiago a Real
Academia e o Instituto da Lingua. Díxose alí que se trata dun diccionario de
auténtica vangarda e que é xa digno de ser levado á universidade. Habémolo
ver. Se cadra, é verdade. Necesitábase. Haberá que facer aínda o gran
diccionario da Academia. Pode ser despois da etapa de transición que dixo
o noso director vai vir trala elección estes días do novo presidente da RAG.
Oxalá. Mais o grande problema da lingua galega e da súa normalización non
acadará solución conveniente, nin só nin principalmente, por ese camiño.
Depende doutras medidas a súa recuperación. De medidas que teñen que ver
co pobo, cos usuarios, maiormente coas xeracións novas.
Para esa recuperación verdadeira son precisas accións de grande
alcance. Tales coma o achegamento democultural e lingüístico entre Galicia
e Portugal, máis alá do elitista e supercultural que se leva. Ou unha acción
seriamente regaleguizadora por parte da RAG, como espera dela o director
desta revista, xa vello académico el. Ou accións normalizadoras con
incidencia fonda e extensa na poboación, co xeito e características das que
dixemos está a reivindicar a Mesa pola Normalización Lingüística. Arreo
propugnabamos desde aquí a regaleguización ou normalización da cultura
de masas ante todo; polo tanto, a incidente nas manifestacións culturais e
xéneros artísticos populares: a canción lixeira, a prensa cotiá, as emisións
radiofónicas, o cine, os espectáculos... Se non que así se faga, esta cultura
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e lingua afogarán mergulladas baixo os zurros que sobre ela verten en
castelán ou en inglés a canción, os xornais, a radio en cadea e os seus
tertulieiros, a violencia televisada, o futbol, a pornografía, os polancos e
villalongas, os xous e realitixous, as webs e os internets, o prezo libre do
libro, os mínimos máximos educativos, a historia única, o neoliberalismo,
o demo e a mona e tantísimo bichicoma.
E, por se iso fose pouco, engádese a presión renovada do nacionalismo
español, vello centenario que moitos agora se empeñan en que reverdeza.
Entramos no 98. Habemos ver cómo a lembranza celebrada da xeración
literaria castelá bautizada con este número se aproveita para impulsar esa
ofensiva ideolóxica. Inman Fox, hispanista estadounidense que figura entre
os máis autorizados estudiosos daquel grupo de escritores, demostrou nun
libro publicado haberá xa dous anos que eles foron os artífices primeiros do
nacionalismo español e que o configuraron a base de elementos e esencias
castelás, malia que os que máis aportaron á tarefa proviñan da periferia:
Ganivet, Azorín, Unamuno. Un lembra aínda arrepiado lecturas de mocidade
coma aquela chamada de Unamuno ós seus connaturais bascos para que se
deixen conducir polos “hombres de calzones”, é dicir, polos casteláns,
únicos segundo el en España en saber artellar unha nación. Un dexerga
Azorín e os seus personaxes buscando nos pobos e campos de Castela a
grande idea. Os nosos ideólogos de Nós terían máis tarde a mesma
inclinación. Vémo-lo Adrián de Arredor de si percorrendo a Castela das
dúas mesetas con ese obxectivo, e soamente as experiencias europeas o
sandarán do morbo e o devolverán novo á identificación coa Galicia nativa
e coa universalidade.
Aquel nacionalismo español xerado pola Xeración do 98 e arrolado por
Ortega y Gasset sería, segundo o propio Inman Fox observa, adoptado e
recriado polo réxime de Franco. Velaí o sistema de valores que subrepticia
ou abertamente se tenta recuperar por parte de moitos, non só políticos, non
só xentes do PP. Para a lingua e cultura galegas unha seria ameaza.
Despedida
¿Terá a RAG renovada e dotada de novo presidente capacidade de
responder axeitadamente a tantos e tan graves retos? ¿E que fará o Consello
da Cultura? Aínda non se lle veu cousa de mérito no período xa non curto
desque ten presidente novo na persoa de Carlos Casares. Semella máis ca
nada andar enleado en reconstitucións do organigrama interno: suprimi-la
secretaría técnica, crea-lo posto de xerente e convocar no DOGA (Diario
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oficial de Galicia) a provisión do mesmo... Mais, se cadra, non acometerá
unha eiva importante que agocha no seo, a que ten que ver co feito de que
tanto o seu presidente como a vicepresidenta son persoas que están en
moitas partes ó mesmo tempo: dirección de editoriais, escritura cotiá,
conferencia aquí e acolá, rexentar cátedras, traballar en museos do pobo...
Coma se fosen deuses multiubicuos, superfértiles e imprescindibles. Non lle
vaia suceder outro tanto á RAG, e o moito que cómpre facer fique adiado
ad kalendas graecas.
Do que aconteza neste e noutros eidos culturais, outro será o cronista
que lles conte a partir de agora. Esta é, se cadra, a derradeira rolda do que
asina. Era hora de face-la substitución. Van aló sete anos enteiros e
seguidos, á parte das dúas crónicas soltas que escribira antes de encetar esta
longa serie no ano vello de 1990. O acontecer é sempre novo na superficie,
na conxuntura. Estructuralmente segue unhas liñas, unhas constantes que o
cronista que se vai tentou de ir descubrindo á xunta co lector. A penas hai
mudanza tamén na capacidade dun mesmo cronista para adoptar novos
miradoiros ou puntos de vista. Moito menos aínda no referente ós seus
instrumentos de análise, modelos de interpretación e criterios de
enxuizamento. É bo e xusto buscar ser relevado. O que vén ha facelo mellor.
Acóllao o lector e axúdelle. Ramón Latas Espiño, ensinante e licenciado en
periodismo, botou xa a man ó pao e á pluma. A el e ó amable lector, un
millón. E escusen a extensión, que desta excedín da medida.
Xesús PORTAS FERRO
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Rolda de Igrexa

Un par de bispos conflictivos
e unha alentadora mensaxe
dun terceiro
Por Victorino PÉREZ PRIETO

Esta vez, vai unha Rolda atípica. Non atopará nela o lector a habitual
información da Igrexa en Galicia, en Portugal, en España e no mundo. Os
traballos do XII Foro (transcribir relatorios e demais) sacáronlle ó autor o
tempo de facela e mesmo o espacio. No seu canto, vai algo tamén de gran
actualidade; información e valoración sobre un par de bispos que tiveron
protagonismo en días pasados: o noso egrexio visitante Jacques Gaillot e
outro bispo conflictivo, pero igualmente un gran persoeiro da Igrexa, José
María Setién. Como colofón, unhas fermosas verbas doutro bispo, Pedro
Casaldáliga, chegadas desde Sâo Felix de Araguaia pola máxica canle de
Internet.
Jacques Gaillot, un home libre, un crente e un bispo profético
Profético... e teimoso, cumpriría engadir; cousa que, por outra banda,
tamén é unha das características dos grandes profetas bíblicos. Por iso,
aínda que segue sentíndose moi dentro da Igrexa católica, non lle importa
tamén seguir a “cantar fóra do coro” –como lle recriminou o papa Xoán
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Paulo II, nun dos seus encontros en Roma–, se considera que ten a razón.
Fómolo recibir ó aeroporto a súa amiga ferrolá Christina Moreira (traductora
dun dos seus libros e da páxina española da web de Partenia en Internet),
catro persoas desta revista e un par de xornalistas da TVE. A súa figura
miúda confundíase entre a xente que chegara no avión. Nada no seu aspecto
exterior manifestaba que era un bispo, nin sequera un clérigo, agás unha
pequena cruciña na solapa da chaqueta. “Non teño espírito de casta”, dixo
nunha ocasión, cando se lle criticaba que era “pouco bispo”. Quizais por ter
tan pouco sentido corporativo, os seus irmáns no episcopado sénteno pouco
como do seu grupo. Logo diríanos no hotel, con humor, pero cun deixe de
tristura, que os bispos franceses son “moi fraternais, pero pouco solidarios”.
Fomos descubrindo de contado que aquel pequeno corpo era
inversamente proporcional á súa grandeza de espírito. Nada o delataba nel,
a non se-los seus ollos felinos, pescudadores, que denotaban intelixencia,
decisión inquebrantable e independencia insubornable. Era a primeira vez
que viña a Santiago, a “cidade do meu padroeiro”, como nos dixo; os seus
ollos percorreron gozosos as rúas Nova e do Vilar, as Praterías e a catedral,
para quedar estupefactos na contemplación do Pórtico da Gloria. “Tantas
veces como teño visto este Pórtico nos libros, paréceme incrible estar agora
nel”, dicía con sinxeleza este home singular que ten percorrido medio
mundo. Con todo, a pesar da súa emoción na catedral compostelá, el
considérase máis un bispo do adro, “porque hai moita xente que non vai á
catedral”. Non será ocioso engadir aínda un detalle máis que considero
significativo deste talante crente, mesmo relixioso, talante dun home de
Igrexa, pero libre e atípico, mergullado convencidamente na realidade
popular. O domingo, o bispo de Partenia quixo participar na eucaristía na
mesma catedral santiaguesa, pero non o fixo coma un prelado, nin sequera
coma un sacerdote, senón coma un leigo, mesturado humildemente co resto
do pobo que asistía á misa. Durante a celebración, estaba tan atento á xente
que tiña ó lado, ás súas palabras –a pesar de ser nunha lingua allea–, ás súas
miradas e ós seus xestos, coma ó celebrante.
O seu talante profético manifestouno tamén con outra característica
típica dos grandes profetas: a esperanza realista. Jacques Gaillot é un home
crítico, que ve as lacras da súa sociedade e da súa Igrexa, que xera excluídos
cada día, pero lonxe de laiarse polo mal que están as cousas ou polo trato
inxusto que ten recibido da súa Igrexa, olla cara adiante cun optimismo e
unha alegría verdadeiramente evanxélicas. Como ben dixo Andrés Torres
Queiruga na súa presentación no Foro, Jacques Gaillot é unha desas “figuras
proféticas que acenden ánimos e manteñen ergueita a esperanza” no medio
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do desconcerto, o desánimo e o pesimismo. No seo dos conflictos coa súa
Igrexa, “optou por unha comuñón capaz de soportar no amor a tensión da
diferencia e por unha fidelidade que se realiza no risco do novo e na
creación do futuro”. Desta maneira, converteu o deserto da súa irreal
diócese de Partenia no oasis dunha diócese cargada de futuro, na que se
foron incardinando cristiáns sen Igrexa ou críticos coa súa en todo o mundo,
ultimamente tamén algúns cristiáns galegos. “A fidelidade pasada pola dor
–engadiu aínda Queiruga– é capaz de soporta-la negatividade da exclusión,
converténdose e creatividade fecunda, capaz de xerar unha nova comuñón
e abrir portas dunha nova esperanza”. O mesmo bispo diríao logo no
primeiro dos relatorios do Foro: “O Evanxeo é unha aventura transformadora
que eu vexo con esperanza. É a paixón do posible, e temos que estar
habitados pola esperanza”.
As palabras de Jacques Gaillot soan sempre libres e, por iso, conflictivas.
Nestes días, en Santiago, non tivo reparo e apoiar publicamente as verbas
doutro bispo tamén libre, o bispo basco Setién, defendendo a necesidade da
negociación con ETA, mesmo antes de que esta deixe as armas: “O Goberno
e os terroristas teñen que negociar, porque a violencia é unha rúa cega. A
Igrexa ten que dicir unha palabra que facilite esta negociación”.
Na eucaristía do Foro cortábase o aire no medio do silencio expectante
e a respiración contida; a xente non quería perderse nin unha palabra nin un
xesto deste profeta. Unción relixiosa, autenticidade de fe, sinxeleza e
comunicación directa, marcaron as súas palabras. Xa no comezo tivo un
xesto ben significativo; no canto de sentar nunha das cadeiras presidenciais
que estaban preparadas ó pe da mesa convertida en altar, nun momento de
descoido sentou nun dos asentos correntes, entre o resto da xente que ía ler
na celebración, e houbo que trastoca-la composición do lugar. Por outra
banda, foi ben consecuente coa súa vontade de inculturación o feito de que
este bispo, que só fala francés, non tivese problema en facer toda a misa en
galego, cousa que levou adiante cunha dignidade na dicción que sorprendeu
a mais dun. O día anterior, con gran interese pola súa parte, estiveramos
preparando xuntos a lectura dos textos da celebración, que compuxera eu,
por encargo da redacción de Encrucillada. Pero, ademais, aquela noite non
nos retiramos ós nosos cuartos sen facer antes un sinxelo e sentido momento
de oración nunha das saliñas do hotel.
Certamente, foi un regalo de Deus coñecelo e poder contar con el para
o noso encontro anual arredor da fe e a cultura. As súas palabras soaban
novas, aínda que fosen xa coñecidas, pois tiñan a forza profética do novo.
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José María Setién, un bispo valente e intelixente comprometido co
seu pobo
A noticia estivo días atrás en tódolos medios de comunicación do país,
con rechamantes titulares na prensa, na televisión e nas tertulias radiofónicas.
El País foi o da primeira aldrabada, pois fíxolle unha entrevista, destacando
en grandes titulares de portada: “Setién: ‘Para falar con ETA non é
imprescindible que deixe de matar” (2-XI-97). Logo, o ABC (4-XI-97)
afondou no mesmo dous días despois; tras dicir en portada que Setién
“suxire que é o Goberno quen fomenta o terrorismo pola súa imposición da
forza” e descualificalo no seu editorial, destaca que “o Vaticano desautoriza
ó prelado”. Na radio, o católico Carlos Herrera falaba despectivamente de
“ese cura” que “defende os terroristas”. O socialista –ou o que sexa–
Alfonso Guerra, agnóstico metido ocasionalmente a crente, dixo que “as
palabras do bispo non son palabras da Igrexa e, aínda menos, de Deus”. Xa
estraña menos que Enrique Villar, delegado do Goberno central en Euscadi,
pedira a súa demisión e o recambio por un substituto “que produza menos
división entre os bascos”. Ou que a sorrinte ministra Loyola de Palacio, tras
manifestar na radio a súa “profunda indignación” polas palabras do bispo
basco, ata chegase a aconsellarlle que “revise o seu estado mental” (El País,
6-XI-97). En Galicia, tamén Fraga lle quixo lembra-los mandamentos, por
se o bispo esquecera o quinto; José Luis Alvite, en La Voz de Galicia,
comentaba se era sincero cando falaba do diálogo con ETA ou se trataba
“doutra das súas pastorais cinexéticas”, e concluía dicindo se durmía
tranquilo “despois de intentar converter a Deus nun comando legal de ETA”
(!) (9-XI-97). O rechazo nos medios de comunicación públicos e comerciais
e nos políticos orgánicos foi case un tópico neses días.
Aborrecido, eu quixen escribir un artigo cun título así como: “O caso
Setién. A imbecilidade institucional dos xornalistas clónicos deste país”;
logo autocensureime este duro titular. Afortunadamente, os demais bispos
bascos e logo a mesma Conferencia Episcopal Española saíron en apoio do
colega, por medio do seu presidente, Elías Yanes, e o seu secretario José
Sánchez. Yanes, cunha chamada á sensatez, dixo que non había dereito a
que cubrisen a Setién “de improperios, insultos e descualificacións globais”,
pois en numerosas ocasións tiña condenado a violencia terrorista “con
claridade e sen ambigüidade ningunha”. Pola súa banda, José Sánchez dixo
tamén que “non se pode alcumar a Setién de condescendente co terrorismo,
pois desde hai anos a súa doutrina é nidia, clara e coherente na condena”;
destacando, ademais, o valor da súas opinións actuais, pois “Setién é quen
coñece mellor a situación da súa diócese e correspóndelle a el expo-las súas
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opinións sobre cal é o mellor camiño para unha convivencia pacífica” (Vida
Nueva).
¿Que cómpre dicir disto? Primeiro, que a polémica polas palabras de
Setién semella estar máis no contexto da xenreira que o nacionalismo
español lle ten a este bispo basco claramente comprometido co seu pobo e
convertido nunha verdadeira besta moura do españolismo, que nas súas
afirmacións en por si. Porque as afirmacións do bispos parecen,
racionalmente, bastante obvias e, en todo caso, el non foi o primeiro en
lanzalas á palestra; políticos nacionalistas radicais e moderados veñen
dicindo o mesmo desde hai tempo. Os mesmos gobernos do Estado central
teñen falado unha e outra vez con ETA sen que a xente se tirase dos pelos.
Non é de estrañar que o que fora lehendakari Carlos Garaicoetxea cualifique
os ataques a Setién coma unha “perversa hipocrisía”. Porque, vexamos
sinceramente as cousas. O problema fundamental que representa ETA é a
súa violencia asasina, máis que as súas opinións políticas independentistas
(¿ou non?). Se agardamos a negociar con ETA a cando esta tire as armas,
¿para que imos necesitar negociar despois, se o problema da violencia xa
está solucionado? ¿Non haberá que intentar buscar calquera vía posible,
precisamente para que ETA abandone a súa liña de loita armada violenta e
se poida acadar unha situación de paz?
Por outra banda, aínda que é coñecida a súa teimosía na defensa do que
considera correcto, a liña evanxélica do pensamento ético e teolóxico de
Setién quedou xa abondo manifesta nas magníficas pastorais coas que os
bispos bascos nos regalan de cando en vez; a meirande parte delas da súa
autoría. Pero, ademais, chegoume estes días unha nova revista basca cun
interesantísimo debate sobre ética entre o bispo e pensador J.M. Setién e o
filósofo agnóstico e pensador de moda Fernando Savater (Talaia 1, outubro
1997). No debate, este último afirmaba que lle parecía un despropósito
querer remedia-los males da política con ética, pois “os males da política
remédianse só con boa política”; claro que habería que engadirlle a esta
afirmación de Savater que a cuestión do millón é acertar cunha “boa
política”... Ante certo diletantismo individual que caracteriza a este pensador,
Setién afirmou claramente nese debate algo fundamental: “Hai ocasións nas
que a diversidade de intereses se converte en conflicto, o conflicto convértese
en enfrontamento, o enfrontamento en loita, e a loita convértese en
eliminación. Se en todo ese proceso a ética non ten nada que ver, esquezámo-la ética e a ver quen gaña”. De seguida, o bispo levou o debate ó problema
de ETA: “O que non se pode dicir é que o enfrontamento ETA-Estado non
sexa un enfrontamento político, sen embargo, condenamos a ETA”. Aínda
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máis, Setién afirma claramente: “Eu teño unha ética que xulga a ETA, e teño
unha ética que xulga ó GAL, teño unha ética que xulga tódalas explotacións
e tódalas corrupcións... e teño unha ética que xulga a Norteamérica... Todo
iso para min é política, pero non é só política, senón que é unha política que
está xulgada polo sentido da existencia... “. Se isto non é lucidez intelectual
e claridade evanxélica, que veña Deus e o vexa.
Palabras de ánimo e esperanza doutro bispo profético, Pedro
Casaldáliga
Tamén outro bispo, Pedro Casaldáliga, ten unha ética que xulga a
Norteamérica e a explotación neoliberal que esmaga os máis pobres. Por iso,
para rematar, dúas mensaxes deste bispo profeta e poeta que recibín pola
canle de Internet. A primeira, de apoio ó movemento Somos Igrexa. É unha
mensaxe para os participantes do “Incontro Internazionale del Popolo di
Dio”, reunidos en Roma os pasados 10-12 de outubro, para conmemora-lo
35º aniversario da apertura do Concilio Vaticano II. Nese encontro
participaron máis de medio milleiro de delegados e delegadas dos distintos
países que forman o Movemento Internacional Somos Igrexa (IMWAC).
“Irmáns:
Somos seguidores/as da Palabra que se fixo carne e historia. Cremos na
Boa Nova da filiación/fraternidade/sororidade universais. Sentímonos
–todos, todas– responsables pola acollida, celebración, anuncio e
construcción do Reino de Deus aquí nesta Terra humana e divina, coa
esperanza da súa plenitude na Patria definitiva.
O Concilio Vaticano II devolveunos, luminosa e esixente, a gran
premisa fundamental da nosa condición cristiá: somos, todas, todos, en
primeiro lugar e antes de calquera ministerio específico, pobo de Deus, en
Cristo. Sigamos fieis a esa conciencia, a esa misión.
O mundo pide, hoxe máis que nunca, á Igrexa de Xesús un testemuño
de verdade, de liberdade no Espírito, de igualdade fraterna, de esperanzada
alegría. Un verdadeiro Xubileo de conversión, de testemuño e de misión.
Lévano-lo Espírito do Resucitado.
Sómo-la Igrexa testemuña desa Presencia e desa Novidade.
Irmán e compañeiro de camiño,
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Pedro Casaldáliga, bispo de Sâo Felix do Araguaia, Mato Grosso,
Brasil”.
A segunda é unha curta mensaxe persoal, do que pido desculpas ó
lector, pero que penso ten tamén un interese polo seu alento para tódolos que
tamén andamos nisto de facer unha Igrexa máis galega.
“Sâo Felix de Araguaia, 25 de outubro de 1997
Amigo Victorino, irmâo e companheiro de Esperança!
Obrigado pola túa mensagem e por ser quem es e fazeres o que fazes.
Temos amigos comúns e común a causa: Causa do Reino, sobretudo entre
os pobres. Hoje mais do que nunca, urgindo o compromisso por esse diabo
do neoliberalismo massacrando a Humanidade.
Continua a coidar ‘o nosso galego’, nessa luta da inculturaçâo do
Evanxeo. É uma das mais promissoras pistas para a Igreja rumo ao novo
milenio: os pobres e os ‘outros’ (E as outras!).
Seguiremos unidos na oraçâo e na diakonia.
Uma forte aperta em Cristo do teu irmâo e compa,
Pedro Casaldáliga”.
Victorino PÉREZ PRIETO
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ANTONIO GARCÍA RUBIO, Diario de un asombro, Desclée de Brouwer,
Bilbao 1997, 376 páxs.
Por traxectoria persoal e por implicacións derivadas do traballo en
Proxecto Home, cada vez me confirmo máis na idea e na práctica de que uns
bos coñecementos de psicoloxía, aplicados con serenidade e sen
absolutismos, poden axudar moitísimo ó coñecemento persoal, e tamén a
que a propia persoa de cada un desenvolva polo menos parte daquelas
potencialidades que leva inscritas no seu ser. E así, nunha palabra, ser algo
máis xestor da propia felicidade e da felicidade dos demais.
Por iso estoume sentindo moi agradecido á colección chamada
Serendipity, dirixida por Carlos Alemany, da editorial Desclée de Brouwer;
colección que, segundo afirmación dos mesmos editores, “pretende aportar
ideas e reflexións, materiais e exercicios que sirvan directamente para
aquelas persoas que traballan no seu propio crecemento persoal ou que
axudan a llelo facer máis doado a outros”.
Os títulos desta colección están sendo moi variados e case sempre moi
suxestivos. Dentro desta variedade, apareceu xa na primavera do presente
ano 1997 o libro de Antonio García Rubio Diario de un asombro, que á volta
de dous meses tivo que ser reeditado, tal foi a excelente acollida que recibiu.
Antonio García Rubio é un crego da diócese de Madrid que actualmente
exerce coma tal na parroquia de Colmenar Viejo, e o que fai no libro que
comentamos é ofrecérno-lo seu diario persoal desde o 26 de xuño do 1996
ata o 1 de xaneiro do 1997. De entrada, este diario persoal o que pretende
é facerse eco do que a cada momento acontece arredor da propia existencia,
acolléndoo con admiración e agradecemento, interiorizándoo e converténdoo
en instrumento diario do propio crecemento persoal. Todo isto que Antonio
García Rubio fai diariamente como práctica de construcción propia, neste
libro ten o gusto humilde de nolo ofrecer co pudor e espontaneidade, moi
consciente de que non é posuidor de nada de canto lle rodea, senón que todo
é don e regalo marabilloso; e que, polo tanto, o único que pretende é
facernos chegar como regalo común o que na súa xénese e formación tamén
é regalo común, gracia.
O diario, antes de nada, é o diario dun asombro: é dicir, é o diario dunha
persoa que se sente arroubada polo que acontece ó seu redor, e o que
acontece ó seu redor está constituído por un conxunto de persoas, realidades,
feitos, acontecementos, realidades de natureza, que fan ampliar ata o
infinito a capacidade de asombro do seu autor, tanto é o poderío de vida que
se desenvolve no noso arredor, moitas veces censurado de vulgar e rutineiro.
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Antonio García Rubio traballa neste diario con dúas ferramentas
significativas: unha humanidade vitalista e positiva, que se engancha de
seguida a calquera aceno de bondade, de fermosura, cunha inocencia que
alguén poderá acusar de inxenua, pero que resulta liberadora e creadora; e
unha capacidade de reflexión teolóxica-mística notable que lle permite
converter calquera momento humanamente denso nun lugar de encontro co
Deus da vida, que se esfaragulla a si mesmo para todos e cada un de nós nos
centos e miles de encontros que compoñen a nosa andaina diaria.
Antonio García Rubio é crego, e o seu diario é o diario dun crego, cousa
que se deixa ver de punta a cabo; pero non por iso deixa de resultar
interesante a lectura do seu libro para calquera persoa, crego ou non crego,
que teña interese por lle sacar gusto á vida, por aprender a asombrarse
constructivamente ante todo o que para el acontece a diario, que será, de
seguro, algo moi distinto do que lle pasa a este crego madrileño. De feito,
o libro non é para ler de corrido, nin sequera para ler, para aprender cousas,
senón que é un libro que soamente será ben lido e ben incorporado á propia
equipaxe persoal cando teñámo-lo atrevementod de facer unha aventura
espiritual semellante á que o autor nos amosa nas 376 páxinas do seu libro.
Manuel REGAL LEDO

JOSEP-MARÍA PUIGJANER, Nosotros no nos damos por vencidos (de los
años sesenta al fin de siglo), Sal Terrae, Santander 1997, 130 páxs.
Este libro ten moito que ver co de Antonio García Rubio, sobre o que
versa a recensión anterior, anque a concepción e o desenvolvemento do
mesmo sexan moi distintos. Antonio García Rubio facía acollida asombrada
sobre o que acontece no presente diario; Josep-María Puigjaner invítanos a
facer tamén acollida, igualmente asombrada e agradecida, sobre os trinta
longos anos que van desde aqueles sesenta da nosa mocidade ata os noventa
dos nosos anos maduros e canosos. En ámbolos dous casos, a mesma
invitación a non deixar que a vida pase por diante da nosa porta sen que dela
nos deamos de conta, e sen que lle saibamos sacar todo o zume de que é
portadora para os nosos corpos e os nosos espíritos famentos e sedentos de
plenitude sempre maior.
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Este libro é un libro especialmente –anque non exclusivamente, nin
moito menos– dirixido a todos aqueles que aló polos anos 50-60 nos
puxemos a navegar na mesma barca na que daquela navegaban moitísimas
mulleres e homes de espírito inquedo, que, por gracia nunca suficientemente
agradecida, puidemos abri-las fiestras da propia existencia.
Ós aires creativos dunhas xeracións e duns personaxes concretos que,
nun senso humilde e verdadeiro, fixeron historia. O autor, reflexionando
constantemente desde un nosoutros persoal e colectivo, vai facendo memoria
do acontecido, axudándonos a decatarnos de cales foron as ondaxes de praxe
e de pensamento nas que daquela iamos navegando; a distancia e a
serenidade do presente adulto permítelle a ese nosoutros colectivo –o autor
e nós– analiza-lo que daquelas, se cadra, era difícil discernir coa necesaria
obxectividade.
O libro ten a forma dun ensaio, dividido en tres partes: 1ª: “El proceso
de las ideas: del existencialismo a la inquietud ecológica”; 2ª: “El trasvase
de las creencias: de la neoescolástica a la sensación de vacío”; y 3ª:
“Propuestas para después del temporal”. Do escrito de Josep-María Puigjaner
coido que cómpre salientar dúas cousas; de entrada, é un ensaio estilisticamente perfecto –iso penso eu–, onde unha e outra vez se encontran
parágrafos e frases xeniais na súa construcción, na súa viveza e fermosura
para expresar aquilo que queren transmitir; neste senso, o autor fainos
recordar ó periodista e escritor de quince libros e de centos de artigos,
recoñecido con variados premios de periodismo e de ensaio.
Pero se a forma a consideramos perfecta, non o é menos –e esta é a
segunda cousa a salientar– o talante co que se coloca ante un pasado, que
o autor rememora con señardade crítica, e ante un presente, que o autor
desexa ver en parte como herdeiro agradecido do moito que se foi
imaxinando, loitando e levando á realidade da vida e da experiencia. Este
talante está fondamente marcado pola esperanza, crítica e realista esperanza,
como cousa propia de quen non se dá nunca por vencido.
Se por calquera razón o lector non puidese segui-lo percorrido
extraordinario destas 130 breves páxinas, se, sen embargo, quixese
incorporarse ó presente esperanzado de Josep-María Puigjaner, lea con
detemento as “Propuestas para después del temporal”, e poderá enriquece-lo seu percorrido persoal co dunha persoa que, despois dunha longa
traxectoria de loita humana e crente, non renuncia a nada do mellor que foi
densificando a súa vida e a vida da xeración que lle tocou vivir.
Manuel REGAL LEDO
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MANUEL, REGAL LEDO, No nome do Pai. Caderno de Oración. Editorial
Sept, Vigo 1997, 155 páxs.
Coas premuras e excitacións da vida actual, ¿aínda hai un lugar para a
oración? ¿Podemos, e debemos, rezar? Caso afirmativo, ¿que sentido debe
te-la oración no mundo actual? Manolo Regal xa nos ten acostumados nos
seus escritos, dun xeito sinxeliño e con moita tenrura, a unha aproximación
constante ó Deus de Xesús, que está na entraña da propia vida. Por exemplo,
Un Caxato para o Camiño, O Evanxeo pola man, Chorimas... Agora
sorpréndenos, nesa mesma liña, cun novo libro, tamén de pretensión
humilde, pero de contido cheo de vida, onde, a través das miudezas de cada
día, non só nos xogámo-la felicidade persoal, familiar e colectiva, senón que
nos encontramos con ese Deus-Amor que é Vida e todo o impregna de
transcendencia.
Como di Pilar Wirtz no prólogo, en No nome do Pai, Manolo Regal,
partindo da propia experiencia de oración, dáno-las claves “dunha
espiritualidade que conecta coa vida; unha vida que se vai facendo
experiencia espiritual”. Tal espiritualidade ten como obxectivo o logro desa
paz interior que nos fai sensibles á mensaxe salvadora de Xesús e tamén
felices. O propio autor avísanos de que “o seu afán móvese na pretensión de
non facer da oración algo alleo á vida, ó gozo e á loita de cada día”.
E, neste punto, permítame o lector que bote man da miña experiencia
persoal para explicar esa necesidade de que a oración se faga vida. Nacín
nunha familia de rosario diario. Coas medras, viñeron o sentido crítico e as
dúbidas en materia relixiosa. Unha das partes máis afectadas foi a oración.
Aquel repetir mecánico do rosario empezou a non ter sentidiño ningún para
min. Emprendín, pois, un proceso de busca. O clero habitual que padecemos
non me solucionou o problema. Pero un sabio e nobre aldeán, que coñecía
a miña preocupación, alumeoume o camiño con esta anécdota: Era un pobre
labrador considerado con tan poucas luces, que familiares e convenciños
estimábano incapaz de comprender ningún dos ritos parroquiais, ni tan
sequera de aprende-lo Noso Pai. Por eso, tódolos demais fregueses, que se
autoestimaban como listos, escarnecíano mofándose del. De xeito que non
asistía nin á misa nin a ningún outro rito da parroquia. Pero, cando non había
ninguén na igrexa, entraba e, cos brazos semicaídos e as palmas das mans
cara adiante, poñíase de xeonllos no último banco. Miraba cara ó altar e
dicía simplemente: “Señor, aquí está Xan”. Quedaba en silencio un bo anaco
de tempo. Logo, saía sosegado e feliz e volvía ós seus habituais labores de
cada día. O sabio aldeán, que respondía ó apelativo de Xosé Mª do Crego,
aconselloume: “Fai coma Xan. Ora como saibas; ou como che pete”.
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E así fun atoutiñando entre a simple e primaria certeza de Xan e as
dúbidas que me provocaba a oferta que me facía a tradición oficial durante
anos. Ata que caeu nas miñas mans un certo Oracional que pretendía ser un
Novo Devocionario do Cristián. Viña avalado pola autoridade de Narciso
Jubany, cardeal-arcebispo de Barcelona. Jubany facía esta pregunta: “¿Hay
que rezar aínda?”. Entre as súas matizadas respostas atopei este raio de luz:
“Hai que chegar á convicción de que orar é expresar verdadeiramente a vida,
sen alienacións supersticiosas e sen perda da liberdade e do compromiso
que esixe a tarefa de ser home”.
Pero, logo, no seu contido, o Oracional caía nesa piedade popular,
alimentada pola tradicional inercia do noso clero, que está tecida con
ofrendas, prosternacións, recitacións de fórmulas, etc., que era, precisamente,
o que eu quería superar con algo máis novidoso e con máis sentido. Daquela,
continuei a busca.
Descubrín outro libro, cun título que me deslumbrou: Orar la propia
vida. Parecía a resposta adecuada ó pensamento do cardeal Jubany antes
transcrito. Deste libro, convencéronme pensamentos coma os seguintes: “A
oración é a expresión da miña relación co Deus. Esta relación debe
expresarse en toda a miña vida, porque toda ela, febra a febra, é relación con
Deus. Por tanto, a miña oración debe asumir tódalas variantes da miña
actividade humana”.
En conclusión, a teoría do libriño Orar la propia vida convenceume;
pero, na práctica, seguían as dificultades, porque non sabía moi ben cómo
expresa-la miña vida de xeito que me resultase oración pracenteira na miña
relación con Deus.
Este problema queda resolto, ¡por fin! con No nome do Pai. Neste libro,
Regal, co primor desa difícil sinxeleza do seu estilo coloquial empapado de
tenrura, vainos guiando polos vieiros da vida, aprendéndonos a extraer dela
o mellor de nós mesmos para a nosa propia felicidade e para a dos demais
que nos son máis próximos. E faino coa naturalidade coa que procuramos
satisface-las nosas necesidades máis elementais. Por eso, nos presenta ese
Caderno de oración como cousa que “naceu da necesidade persoal e
familiar de ter algo con que orar; o mesmo que un procura cada día ter algo
para ir amañando a vida”. E, o mesmo que Yves Raguin, mantén a
“pretensión de non facer da oración algo alleo á vida, ó gozo e á loita da vida
de cada día”. Pero Regal amósano-lo camiño coa súa propia andaina.
O esquema que segue é sempre o mesmo. Consta destas catro frases: 1ª,
unha breve entrada de achegamento, en forma poética, a cada aspecto da
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vida sobre a que interesa meditar; xeralmente, emprega a sinxeleza do
popular octosílabo. 2ª, un texto do Evanxeo que serve de apoiatura ilustrativa
dese anaquiño de vida. 3ª, unha meditación que, partindo do texto evanxélico
anterior, ilumine aquel anaquiño de vida. 4ª, coroa o proceso cunha “oración
final” que resulta das tres fases ateriores.
Para nos marca-lo camiño, toma trinta e catro anacos de vida (como a
familia, a casa, o perdón, a enfermidade, o amor en parella, a angustia, a
televisión, os cartos...), que o lector-orante pode acrecer e variar ó seu
albedrío e segundo o seu propio proxecto de vida. E cadaquén pode usa-lo
libriño como lle pete: para a oración persoal, familiar ou en grupo. No
fondo, e ante Deus, todos somos, se ben se mira, coma Xan.
En conclusión: No nome do Pai é unha verdadeira xoia na que se
descobre o pracer de orar con sentidiño. ¡Laus Deo!
Manuel DOURADO DEIRA

VICTORINO PÉREZ PRIETO, Do teu verdor cinguido. Ecoloxismo e cristianismo, Espiral Maior. A Coruña 1997, 221 páxs.
Na sociedade que todo o engole poucas cousas saben a novo. ¿Quen
non é hoxe, aínda que só sexa un pouco, ecoloxista? Non era así hai dez
anos, cando o movemento ecoloxista era aínda unha aposta radical, que
moitos pensaban ilusorio extremismo de mal informados e un tanto fanáticos
militantes antisistema. Hoxe moitas das súas propostas son miradas con
receo desde o poder pero xa ningún poder pode nega-la súa existencia e o
seu dereito a influír nas decisións políticas.
Pero todo o que é engulido é banalizado. Por iso, o primeiro obxectivo
do autor deste mesurado e rigoroso traballo é axudarnos a rescata-lo
ecoloxismo do seu cárcere mediático: a versión sentimental e banalizada
que os medios de comunicación nos ofrecen do movemento ecoloxista
neutraliza o seu potencial mobilizador. No terceiro capítulo descubrímo-la
seriedade do pensamento ecoloxista, que non é unha aposta de fin de
semana, senón unha sistemática análise das implicacións que as prácticas
económicas, políticas e éticas da civilización occidental teñen para o futuro
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do planeta e da humanidade. Porque a preocupación polo planeta, ¿non é,
no fondo, unha preocupación polo ser humano que non pode vivir nin
medrar, física e mentalmente, se non é en relación coa realidade da que
procede e na que se desenvolve?
¿E non ha de ser logo a preocupación ecoloxista unha preocupación dos
cristiáns? Sei que moitos cristiáns encontran esta asociación sorprendente,
e que moitos ecoloxistas sacarían dun xa famoso artigo do historiador
americano Lynn White Jr. (traducido recentemente nesta revista), ou dalgún
dos seus moitos mentores, a idea de que na relixión xudeu-cristiá está a raíz
dos problemas ambientais. Velaquí o obxectivo fundamental deste libro:
documenta-lo verdor intrínseco do cristianismo e afondar no reto que para
a teoloxía católica supón o pensamento ecoloxista. Catalizar un fecundo
intercambio e a colaboración dos cristiáns nos movementos ecoloxistas.
Despois de analizar no capítulo cuarto as acusacións ecoloxistas contra o
xudeu-cristianismo, o quinto capítulo mergúllanos, cunha prosa amena e
rigorosa, na experiencia bíblica de Deus en relación coa natureza, que
fundamenta a sabedoría ecolóxica dos distintos libros da Biblia.
Pero non hai só sabedoría na tradición xudeu-cristiá, tamén práctica
protoecoloxista. Os cristiáns máis ecoloxistas (Francisco de Asís, Xoán da
Cruz e Teilhard de Chardin) sonnos presentados no capítulo sexto como
acolledores desa sabedoría no “mellor pulo místico cristián que descobre e
acolle a divindade, a totalidade, non por abstracción do real, senón por
afondamento do existente que é percibido, todo el, como sinal de Deus e
como tarefa humanizadora que nos implica”, como afirma Xosé Antón
Miguélez no prólogo. Prólogo que o lector fará ben en non saltar, para non
desperdiciar un magnífico ensaio nin ignorar unha completa e informativa
introducción.
O libro –o primeiro en galego sobre o tema– comeza cunha fermosa
experiencia persoal que pretende leva-lo lector ó terreo afectivo. Despois
dunha declaración de principios, continúa introducíndoo no problema, nun
interesante esforzo divulgador que percorre a situación actual do planeta
atendendo a criterios sólidos, aínda que propenda en contadas ocasións á
esaxeración. A continuación dos capítulos resaltados máis arriba o autor
ofrécenos unha precisa conclusión teolóxica onde a nova conciencia –que da
nosa relación e da nosa responsabilidade coa natureza fomos adquirindo–
chama a unha nova maneira de concibir a Deus e a nosa relación con El.
Tanto a estructura do libro como o estilo ameno, mantido mesmo nos
capítulos máis especializados, fano accesible a todos. Unha pequena
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bibliografía remata o volume pero o lector interesado en profundar encontrará
un vasto sistema de notas a cada capítulo que lle permitirá ampliar calquera
dos temas tratados. Este é o cuarto libro do autor, ben coñecido de tódolos
lectores de Encrucillada.
Jaime GONZÁLEZ ORTEGA

XOSÉ MANUEL VARELA VARELA, Saturnino Cuíñas Lois (Fotobiografía
dun cura exemplar e folclorista benemérito), Concello de Cabana, 1997.
Saturnino Cuíñas nacera na parroquia de San Miguel de Carballedo, na
pontevedresa Terra de Montes, en 1897. De familia de canteiros, desde moi
novo sentiu afección pola música popular galega, manifestada xa na súa
infancia e mesmo durante a súa de etapa seminarista en Santiago. Durante
47 anos (de 1931 a 1978, data da súa morte) foi párroco de Santo Estevo de
Cesullas (concello de Cabana, na comarca de Bergantiños), e nesta parroquia
desenvolveu un interesante labor, especialmente desde o punto de vista da
recuperación das cantigas e músicas populares. E tamén colaborou na
recuperación de instrumentos, como a zanfona (el e mais Santalices).
Xa desde principios dos anos cincuenta entra en relación cos coros
galegos –como Cántigas da Terra, Aturuxo, etc.– que interpretaban musicalmente as cancións populares que o crego de Cesullas recollía de memoria
(foliadas, alalás, pandeiradas, etc.). Esta colaboración cos grupos folclóricos
continuou durante máis de dúas décadas, o que motivou que recibise en vida
os recoñecementos dos mesmos (descubrimento dunha placa-homenaxe na
súa casa natal de Carballedo, en 1951; Medalla de Ouro de Primeira Clase
do Premio Marcial del Adalid, en 1959, acto no que a Real Academia de
Belas Artes da Coruña lle regalou un cáliz adquirido por subscrición
popular, etc.); o Concello de Cabana tamén o nomeara Fillo Adoptivo en
1956 e, a título póstumo, en 1985, Fillo Predilecto.
Quizais Saturnino Cuíñas sexa máis coñecido por se-lo revitalizador da
romaxe de San Fins do Castro, que na súa parroquia de Cesullas se celebra
o 1 de agosto. Cando viñera destinado a Cesullas era unha festa de pouca
sona, pero empezou a potenciala ata convertela nunha das máis importantes
da provincia da Coruña: hoxe é a principal festa oficial do concello de
Cabana. Cuíñas fíxolle un himno (en galego) a san Fins e recolleu moitas
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cantigas populares relacionadas con esta romaxe, inventando el outras
tantas. Pero o máis innovador foi o berro seco, introducido por el nos
primeiros anos que estivo na parroquia: “o berro seco consiste nun triple
berro informe, a coro, no que cadaquén participa como pode”. Para a súa
representación coral –indícanos Varela (p. 47)– xúntanse os romeiros na
fronte do palco da música, de crequenas e collidos das mans, a un sinal do
párroco, érguense e abáixanse tres veces, mentres lanzan ó ceo un forte e
rexo berro: ¡ooouuuu! Algúns buscan a orixe do berro no brado que os
canteiros da Terra de Montes emitían cando levantaban grandes pedras;
outros, nos antepasados castrexos. Como moitos lembrarán, O Berro Seco
fora o título dun dos discos do grupo Milladoiro, que tamén bebeu das fontes
folclóricas do crego cesullés.
En suma, unha estupenda obra divulgativa de 85 páxinas de Xosé M.
Varela, activo filólogo bergantiñán (especialista na obra do escritor soneirán
Enrique Labarta Pose), moi ben documentada e presentada, alternando o
texto con abundante material gráfico ilustrando as diversas etapas da vida
deste crego que tamén foi un dos pioneiros no uso do galego na igrexa.
Xosé Mª LEMA SUÁREZ

J[OSÉ] P[UMAR] G[ÁNDARA], El pensamiento teológico de Pumar Cornes,
Val do Dubra 1977, 94 páxs.
Para todo estudioso de Amor Ruibal, sobre todo para aqueles que
somos conscientes de lle debermos un impulso decisivo no camiño do noso
pensar –tanto porque nos librou da estreiteza escolástica como poque nos
abriu ós camiños máis serios da modernidade–, don Cándido Pumar Cornes
representa un símbolo insubstituíble. A el lle debémo-la publicación de case
toda a obra inédita (tomos VII-X de Los Problemas Fundamentales de la
Filosofía y del Dogma, a máis creativa) e un dos primeiros estudios da súa
gnoseoloxía (pode verse en Compostellanum 4(1959) 65-125). Este estudio,
unido á disertación pública de 1917 (inédita) sobre a transubstanciación, fan
del, sen lugar a dúbidas, non só un pioneiro, senón tamén un representante
dos pouquísimos que naquel Santiago provinciano intuíron o que de novo e
creador se anunciaba no pensamento de Amor Ruibal, o gran solitario. (Por
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certo, que o autor non deixa de notar –páx. 24, nota 97– a coincidencia
fundamental co meu traballo de licenciatura en Teoloxía sobre o mesmo
tema da transubstanciación; e podería aínda sinala-la do mesmo Zubiri,
moito máis tarde, desde unha filosofía afín e, probablemente, dependente do
noso pensador).
Por iso, non pode menos de ser unha boa noticia esta obra breve e
densa, escrita polo seu sobriño, con inusitada modestia (o nome aparece só
coas iniciais), pero con moi sólida e orixinal seriedade. Despois de sinala-los datos fundamentais da vida deste home que, nacido en 1875 e finado en
1942, foi cóengo penitenciario, profesor de moral (tamén de dogma), e que
exerceu ademais diversos cargos diocesanos.
O estudio céntrase, ante todo, na súa teoría sobre o ministro no
sacramento do Matrimonio: contra a corrente que acabou por impoñerse
como case única, Pumar sostiña que, igual ca nos demais sacramentos, o
ministro é o sacerdote e non, sen máis, os contraentes. El sabía que a súa
doutrina estaba referendada por santo Agostiño, Melchor Cano e a tradición
oriental; pero resultaba tan atrevida e novidosa no seu tempo, que se sentiu
obrigado a pedir permiso a Roma para emprende-lo seu estudio. Programado
con enorme amplitude, só chegou a publicar o 1º tomo, moi extenso: De
Oeconomia Theologica. Pars Prima. De Forma S. Sacramenti Matrimonii,
Santiago 1930, 1.023 páxs.
O sobriño, con excelente criterio, non se limita a ese problema concreto
(de todos modos, non sei se lle gustará saber, a el, que repetidas veces sinala
a coincidencia da miña interpretación ruibaliana coa do seu tío, que tamén
eu –desde logo, sen competencia nese campo– pensei sempre igual: que o
ministro é o sacerdote). A súa intención céntrase, máis ben, en amosar que
esa opinión ten, por un lado, unha forte significación teolóxica e, por outro,
que enraíza na concepción ruibaliana do carácter unitario e intrínseco do
sobrenatural (tan lonxe do dualismo escolástico).
Dese modo, pode recolle-lo mellor da opinión corrente: os contraentes
son protagonistas activos, pois, ó non haber “natureza pura” separada da
presencia salvífica de Deus, todo matrimonio, ó longo de toda a historia
humana, en canto “contrato” ou entrega mutua, ten carácter “sacramental”,
no senso de ser medio e exercicio real de salvación. Pero, ó mesmo tempo,
mantén, digámolo así, a normalidade na economía sacramental: pois ese
mesmo matrimonio, en canto celebrado solemnemente na comunidade
eclesial, sen negar nada diso, ten como ministro ó sacerdote.
Pensando con orixinalidade a tese do seu tío, o autor, cun talante
integrador e nada exclusivista, refórzaa subliñando dous aspectos tomados
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do Vaticano II: a Igrexa como sacramento orixinario e o matrimonio como
“igrexa doméstica” (sinala con acerto: “Pumar vería colmado o seu traballo,
se alcanzase a ler estas dúas ideas”: p. 11). Acode tamén, remitindo sobre
todo a Ramón García Arnau (pp. 80-82), á comprensión co sacramento da
Penitencia: tamén nel o perdón se realiza xa no arrepentimento do penitente,
sen que iso impida que a súa celebración sacramental teña por ministro ó
sacerdote.
Espero que esta breve recensión axude a que o lector perciba a densa
seriedade dun estudio que merece o noso recoñecemento, tanto por
representar unha homenaxe a un pensador meritorio, testemuña de tempos
mellores nos estudios teolóxicos de en Galicia, coma por agradecemento ó
esforzo do autor. Esforzo exemplar no seo dun clero tan necesitado de
preocupación e actualización teolóxica.
Andrés TORRES QUEIRUGA

LAURIE DENNET, Unha aperta ó Apóstolo, Lea, Santiago de Compostela
1995, 222 páxs.
Hai libros que pertencen a un xénero especial: merecerían unha forte
resoancia pública, pero cáseque fatalmente quedan reducidos a un círculo
moi reducido. Ó daqueles que cumpren unha dobre condición: ter, ante todo,
a sensibilidade para os gozar, e ter, en segundo lugar, a sorte de os encontrar.
Este é un deles, e eu cumpro polo menos a segunda condición: unha amiga,
miña e da autora, púxoo nas miñas mans. E foi unha delicia.
Trátase dunha peregrinaxe a Compostela, desde Chartres a Santiago.
Cunha finalidade inmediata: a raíz de se lle declara-la enfermidade á súa
nai, a autora propúxose contribuír á recadación de fondos para a loita contra
a esclerose múltiple. De feito, cunha tenacidade incrible, loitando cos
teléfonos e co cansazo, vai logrando transmitir por radio as diversas etapas.
Pero, enriquecida por unha ampla cultura e afondada por unha sensibilidade
exquisita, a experiencia cobra autonomía e densidade por si mesma.
Canadense de Toronto, filla dun famoso locutor de radio, Laurie
Dennet é historiadora, vive en Inglaterra e goza dunha riquísima rede de
relacións internacionais. Para o Camiño preparouse a fondo, mesmo
fisicamente (“Os sábados e domingos percorría distancias de vinte
543/95

Recensións

quilómetros”, p. 18), e tomouno con esa seriedade que a retrata a ela e que
constitúe a marca que transfigura as verdadeiras empresas: “As miñas
esperanzas de cara á viaxe centrábanse en boa medida en ser capaz
fisicamente de logra-lo que me propuña, pero tamén esperaba, como os
antigos peregrinos, que o tempo e a ausencia de distraccións me axudarían
a comprender algunhas preocupacións recentes, tanto persoais coma
profesionais” (p. 19).
A narración conxunta o realismo do Camiño, ás veces tan duro, coa
evocación culta, sempre atenta á historia e a beleza dos sitios ou dos
monumentos. Neste senso, como a primeira parte discorre por Francia,
mesmo resulta enormemente instructivo. Pero importa, claro está, a vida
mesma do Camiño. Coa chuvia, que chega a ser obsesiva (¡en Francia!). Cos
encontros, por veces misteriosos e inquietantes, como o da moto (45-6);
outros, conmovedores e humanísimos, como o da familia xitana (68-9) ou
o de Odile (82-3); sen que faltase, como era tristemente natural, a porta nos
narices (88-9). É, claro está, a múltiple vivencia da camaradería do Camiño,
fomentado por unha cordialidade innata, que se estende a todo: “Eu sempre
saúdo ós animais. Fíxeno toda a miña vida. Non podo pasar un gato ou un
can nunha tranquila rúa urbana sen dicir ola, igual que non podo pasar por
unha persoa sen saudar” (p. 191).
Todo, cunha intensa vida interior, que o lector vai percibindo ó longo
dunhas páxinas, nunca retóricas e sempre tocadas pola gracia dunha
exquisita sensibilidade cultural. Galicia e Santiago aparecen ó final: a
historia, a paisaxe, as casas, o Obradoiro, o Pórtico (“pero nada –por moito
que lera ou que mirara cadros ou que falara coa xente que a vira– me
preparara para o Pórtico da Gloria”: p. 213), o Hostal... Ó final é coma se
o Camiño, visto por uns ollos fondos, cultivados e acolledores, se abrise
enteiro diante de nós. E un escoita, concorde e agradecido, as palabras da
autora no epílogo acerca do propio libro: “Se nalgúns momentos parece un
himno de alegría ó Camiño de Santiago, así é como debería ser” (p. 222).
A traducción de Rosa Rutherford é exquisita e as ilustracións de Paul
McCusker, elegantes e discretas, salientan a fasquía dun libro que merece
estar, por dereito propio, entre os mellores da xa longa serie iniciada por
Aimeric Picaud.
Andrés TORRES QUEIRUGA

544/96

Recensións
LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
VV.AA., Resol, Centro Ramón Piñeiro, Santiago 1997, 364 páxs.
Edición facsímile, formato en 32 por 22 cm.
Luís Alonso Girgado dirixiu esta reproducción da revista Hojilla
volandera del pueblo, que se publicou en Galicia nos anos 1932-36 e en
Buenos Aires nos 1937-38. 177 das páxinas son de introducción e
presentación dos colaboradores e case outras tantas de “apéndices”, un
dedicado a Ánxel Fole nas diferentes revistas, da autoría de Armando
Requeixo, e outro ás revistas literarias contemporáneas de Resol en Galicia,
España, Portugal e América.
VV.AA., Euromosaic, Centro Ramón Piñeiro, Santiago 1996, 160
páxs.
Producción e reproducción dos grupos lingüísticos minoritarios da UE
adoptado pola Comisión Europea en Luxemburgo.
CASARES, CARLOS, Ramón Piñeiro, Centro Ramón Piñeiro, Santiago
1996, 100 páxs. e mais un vídeo.
Dá a coñece-la biografía e personalidade do ilustre galeguista.
LIÑARES GIRAUT, X. AMANCIO, 1986, ano de Castelao, Fundación
Castelao, Santiago 1997, 124 páxs.
O libro recolle as múltiples actividades realizadas con motivo do
primeiro centenario do nacemento de Castelao. Presenta abundante material
gráfico, referencias bibliográficas e xornalísticas, sen esquece-las
exposicións, congresos e conferencias.
REGO NIETO, MANUEL, Canastros en San Pedro de Moreiras, edición
do autor, Ourense 1997, 50 páxs.
Obra exclusivamente fotográfica, en cor, na que podemos aprecia-la
variación e especificidade duns corenta canastros desta zona.
NIÑE, ANTÓN, Asilo “Nosa señora do Carme”, edición de autor, Burela
1997, 80 páxs.
Pensamos que é unha singularidade que apareza en galego unha obriña
deste tipo, porque o feito de se-las fundacións relixiosas de orixe foránea fai
que a lingua do pais brille pola súa ausencia. O autor comeza por presentárnola fundadora, a catalana santa Teresa de Jesús Jornet, que xa no 1882 dedica
a súa fundación ós “Anciáns desamparados”. Narra, logo, a historia do Asilo
de Foz, a súa evolución xeográfica e social, e subliña a tarefa das persoas
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que o fixeron e o fan medrar. Incluso dedica unhas páxinas ás relixiosas que
saíron da zona.
LAURENTIN, RENÉ, Lourdes: Crónica de un misterio, Planeta, Testimonio,
Barcelona 1997, 366 páxs.
O veterano teólogo publicou estas páxinas no ano 1987, e agora
traduciunas M. José Furió. Son froito de vinte anos de investigación.
Presenta as persoas que interveñen, a xeografía onde se producen os feitos
e as aparicións una a unha. O estilo é de novela e a información transcende
os simples feitos, dun xeito totalmente obxectivo. A reflexión déixaa para
as derradeiras páxinas, nas que, a modo de conclusión, pretende extrae-la
mensaxe do fenómeno: pobreza, oración, penitencia e limpeza de pecado.
SAGASTIZÁBAL, JAVIER DE, La Guía monacal, Planeta, Barcelona 1997,
424 páxs.
Interesante relación duns mil mosteiros de España. 634 con hospedaría.
Indica enderezos, nomes, número de membros e actividades ou servicios
que prestan. Manexable e moi ben presentada. Mapas e índices. En Galicia
contamos con 37 mosteiros.
HERMANAS CLARISAS, Agenda familiar, Planeta, Barcelona 1997, 480
páxs.
Seguimos de mosteiros, neste caso as clarisas ofértannos un espléndido
servicio de menús diarios coas súas respectivas receitas. Coidado de plantas
e cantidade de remedios caseiros, adegas e viños, presupostos, teléfonos,
enderezos e non faltan consellos espirituais e evanxélicos que nunca veñen
mal... ¡un tesouro!
MARTÍN, SANTIAGO, El silencio de Dios, Planeta, Barcelona 1997, 240
páxs.
Crónica do martirio do irmán Julio Rodríguez, marista asasinado o 8 de
novembro de 1996, no Zaire, con outros tres irmáns. Narra os acontecementos
e recolle as páxinas do diario de Julio nos derradeiros días.
MESSORI, VITTORIO, Los desafíos del católico, Planeta, Barcelona
1997, 200 páxs.
Editado en Italia no 1992, traduciu Juana María Furió. Pretende
presenta-la pegada de Deus nas realidades que estamos a vivir: irmáns
separados ou cristiáns sen Papa, xudaísmo, islamismo, novos pagáns, o
ecoloxismo, a vida intraeclesial, o sobrenatural, Lourdes, La Salette, Siena,
Nostradamus...
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MASIÁ CLAVEL, JUAN, Budistas y cristianos, Fe y Secularidad-Sal
Terrae, Maliaño-Madrid 1997, 48 páxs.
Pasamos xa da anatema á comprensión, temos aínda que supera-lo
diálogo para chegar ó encontro: Deus máis alá de Deus, Buda máis alá de
Buda. Diverso talante con que budistas e cristiáns se sitúan ante temas
fundamentais: linguaxe e silencio, actividade e pasividade, o histórico e o
eterno, o individuo e o todo, o Ser e a Nada.
LOEW, JACQUES, Vivir el evangelio con Madeleine Delbrêl, Sal Terrae,
Maliaño-Madrid 1997, 136 páxs. Orixinal en francés 1994, traduciron
Milagros Amado e Denise Garnier.
O autor é un dominico que compartiu amizade e compromiso co mundo
obreiro nos anos 40 de Marsella e Ivry. Trinta anos despois da morte de
Madeleine, ofrécenos unha breve biografía e uns anacos da espiritualidade
dunha muller que non foi monxa, nin fundadora de nada, nin tivo arroubos
místicos, pero si compromiso cristiá e entrega.
KEHL, MEDARD, ¿A dónde va la Iglesia? Un diagnóstico de nuestro
tiempo, Sal Terrae, Maliaño-Madrid 1997, 170 páxs. Traduciu Guillerme
Aparicio.
Retoma as preguntas de Rahner de hai trinta anos: ¿Onde estamos?,
¿que temos que facer?, ¿como podemos concebir unha Igrexa do futuro? O
desafío para a Igrexa de hoxe é buscar novas formas de vivir e transmiti-la
fe cristiá ás novas situacións. Non dá solucións máxicas, pero si axuda a
comprende-las transformacións dende análises obxectivas e apertura de
camiños.
ALEIXANDRE, DOLORES, Bautizados con fuego, Sal Terrae, MaliañoMadrid 1997, 208 páxs.
Coa Biblia no fondo, a realidade nos pés e a feminidade no corazón,
Dolores achéganos unha vez máis polos camiños da oración ó Deus que veu
prender lume no mundo e quere que arda. Os títulos dos once capítulos
manexan símbolos ígneos.
ÁLVARO, MILAGROS, Gambino 1719-1772, Galaxia, Vigo 1997, 136
páxs. Monografías de arte galega.
Xosé Gambino, fillo dun italiano afincado en Galicia, no Faramello,
cerca de Santiago, foi un escultor fecundo na segunda metade do século
XVII. Creador dun estilo e dunha escola tipicamente galega. Autor de
numerosas imaxes do Carme de Arriba, de San Martiño, As Orfas, San
Lourenzo, Iglesia de Cordeiro, Capela do Pazo de Oca e mesmo de estatuas
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das fachadas da catedral compostelá. Foi mestre e sogro de Xosé Ferreiro,
outro gran artista.
FUCHS, GERD, Noites no mar, Galaxia, Vigo 1997, 100 páxs.Colección
Costa Oeste.
Novela coa mocidade ó fondo, esta vez nunha viaxe de fin de curso a
Holanda. Os estudiantes proceden dun conflictivo barrio de Hamburgo e os
seus problemas van con eles. Unha rapaza de catorce anos sente atracción
por un dos acompañantes de máis idade que a penas asiste ás clases. Esta
busca do amor acompaña a novela no medio de tódalas demais peripecias
sociais. Traduciron do alemán Susana Fernández de Gabriel e Franck
Meyer.
VV.AA., Negras sombras, Galaxia, Vigo 1997, 170 páxs. Costa Oeste.
Antoloxía do relato policial, recolle oito relatos negros de oito autores
consagrados no xénero. Os tipos, os fondos, os medios e as accións
correspóndense co título... Traducen Helena González Ferreiro e Esther
Pérez Fernández.
HINTON, S.E, A cadeliña rariña, Galaxia, Vigo 1997, 90 páxs. Colección
Árbore.
A autora de Rebeldes e de A lei da rúa, ámbalas dúas pasadas ó cine,
ofrécenos aquí o relato dunha cadeliña tan rara, que ata sabe escribir. Un
neno e os seus pais acompañan a Aleasha, que así se chama a cadela.
Traduciu Dolores Martínez Torres.
GOSCINNY E UDERZO, Astérix e Cleopatra, Astérix en Hispania, Astérix
na terra dos bretóns, Astérix: os loureiros do César, Grijalbo/Dargaud/
Galaxia, Vigo 1997, 40-50 páxs.
Cómic. Traducción galega de Antonio Pichel.
CASALDERREY, FINA, ¡Puag, que noxo!,
ABEYA, ELISABET, María a choromicas,
ROCA, EMPAR, Saltapinos perdeu os calcetíns,
MENDIGUREN, XABIER, ¿Por que non canta o paporrubio?,
CALLEJA, SEVE, ¿Por que a María Xosé lle chaman Xosé Mari?,
Galaxia, Editores Asociados, Vigo 1997, 20-22 páxs. ilustradas por
Xoán López Domínguez, Pau Estrada, Lourdes Bellver, Elena Odriozola e
Cristina Losantos.
COELHO, PAULO, La quinta montaña, Planeta, Barcelona 1997, 236
páxs.
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Unha novela bíblica, baseada no relato do profeta Elías. No fondo, o
problema do mal, da liberdade, da predestinación na nosa traxectoria vital.
Mestura os ambientes bíblicos de hai séculos cos interrogantes vitais que
hoxe coma onte desconcertan a nosa existencia. Brilla a pluma áxil do
escritor, que engaiola desde as primeiras páxinas, aínda que non nos dea nin
poida dar solucións convincentes.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ

Na memoria do meu gran amigo X.M.R. Pampín
Máis alá das consabidas felicitacións,
das luces e das grinaldas;
máis alá da simple nostalxia e dos comercios,
hai un desexo renovado de voltar á fronteira
onde morre e nace todo,
de dete-lo sarillo que nos move
e visita-los cemiterios onde repousan
os calendarios da ausencia.
Porque, anque un día soubemos
que hai noites sen estrelas,
lareiras sen lume,
camiños sen retorno,
non podemos resignarnos.
Haberá que voltar por ver
se aínda queda auga no pozo das orixes,
se queda a neve dalgún inverno na memoria.
Regresar para crer –outro Nadal máis–
que é posible acender algunha estrela.
Manuel R. PEREIRA VALCÁRCEL
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ÁLVAREZ CORBACHO, Xoaquín:
Dilemas do financiamento autonómico, 102 (131-141)
ÁLVAREZ POUSA, Luís:
Coloquio con Jacques Gaillot, X.L. Barreiro e Tareixa Ledo, 105 (483-493)
BARREIRO RIVAS, X.L.:
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Os tres mosqueteiros, 103 (279-285)
Un Parlamento para un novo milenio, 104 (408-414)
Diciamos onte, 105 (506-512)

DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, Francisco:
¿Raíces cristiás da actual crise ecolóxica? Ós trinta anos do artigo de Lynn White, Jr.,
103 (260-269)
DOMÍNGUEZ PRIETO, X.M.:
A razón dialóxica como razón diacónica, 105 (494-501)
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DOURADO DEIRA, M.:
Rec. Manuel Regal Ledo: No nome do Pai. 105 (536-538)
FERNÁNDEZ GRANDE, Miguel:
Liturxia de defuntos en Parada de Outeiro, 104 (399-402)
FERRADÁS BLANCO, Lois:
Algúns retos para a educación actual, 101(34-42)
FRÍAS CONDE, Xabier:
Os cristiáns e o compromiso socio-político, 102 (142-150)
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Por unha Igrexa ó servicio do mundo, 105 (458-470)
Relixión e Igrexa no futuro da humanidade, 105 (471-479)
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GARCÍA DE DIOS, Joaquín María:
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Reflexións dun profesor inquedo, 101 (52-58)
Rec. Victorino Pérez Prieto: Do teu verdor cinguido, 105 (538-540)
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Coloquio con Jacques Gaillot, L. Álvarez Pousa e X.L. Barreiro, 105 (483-493)
LEMA SUÁREZ, Xosé Mª:
Rec. X.M. Varela: Saturnino Cuíñas Lois, 105 (540-541)
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Os límites do coñecemento e a revelación. Dúas parábolas. I, Os Toneiros, 102 (168-172)
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LORENZO MARIÑO, Francisco:
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