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Calendario do contribuínte a Encrucillada
Xa estamos no período activo do 1998. Os cobros por recibo
bancario foron bastante ben. Pero aínda houbo devolucións involuntarias
por non dar aviso de cambio de contas.
Agora é o momento de que xiren os que non queren Reembolso.
E tede en conta que nós non queremos ningún, polo tanto pedimos
solidariedade...
Pero a partir do primeiro de abril consideramos que temos que
enviárllelo ós que aínda non o fixeran efectivo. Na contraportada están
os números das contas e os prezos.
En canto ós que aínda non pagaron o 97 (que habelos hainos), ¿que
imos dicir? Que seguimos confiando na honradez de todos e de todas,
e a ver se a memoria non lles falla. ¡Gracias!

Guieiro
Unha revista como Encrucillada, estando aberta ás cuestións que, de
modo máis ou menos directo, inciden na vida das xentes destes tempos, non
adoita estar condicionada polas urxencias que derivan do acontecer máis
inmediato. Nas súas páxinas trátanse, desde logo, asuntos que cremos que
están fondamente conectados á realidade cotiá, pero case nunca están
sometidas aquelas á presión que marca a actualidade máis recente. Entre
outras cousas, porque a un medio como este débelle corresponder, máis
ben, a análise repousada e a perspectiva distanciada. Sen embargo, de
cando en vez sucede algo que, polas súas características, demanda un
tratamento inmediato, anque mantendo os trazos propios habituais da
revista.
Pode dicirse que a recente morte de Ramón Sampedro, o tetrapléxico
que levou ós tribunais de xustiza a esixencia do dereito a dispoñer da propia
vida ó seu antollo, mesmo ata acabar con ela, constitúe un acontecemento
deste teor. As repercusións sociais da súa morte están sendo tantas, a
tódolos niveis, que decidimos alterar un chisco a concepción previa que nos
formaramos do presente número, pensado para tratar especialmente as
mortes xuvenís evitables.
Mantense, con todo, unha parte do anteriormente previsto. Manuel
Dourado Deira ocúpase, de modo extenso e ben documentado, das causas,
dos custos e dos remedios desas tan abundantes mortes producidas polos
accidentes de tráfico que afectan á mocidade. Accidentes que, por evitables, merecerían outra ben diferente cualificación en moitas ocasións. No
mesmo ámbito de interese, Xoaquín Campo Freire dálle-la palabra a un
pai e mais a unha nai que perderon os seus respectivos fillos en senllos
accidentes de estrada e recolle as súas emotivas reflexións en A voz dos que
quedan. Dúas entrevistas coas outras víctimas.
Sen embargo, Andrés Torres Queiruga achégase ó máis inmediato en
A vida e a morte: o problema da eutanasia. Falar da eutanasia ou, como el
prefire, da morte digna, parece unha obriga nestes momentos en que tantas
voces se están a oír sobre o asunto. Non é o seu traballo unha aportación
de solucións definitivas, que o autor pensa que non existen, nin unha
confrontación entre unha visión relixiosa e outra propia dos non crentes
sobre a cuestión. O problema, para o teólogo Torres Queiruga, non é
relixioso, senón ético, e nese campo se move, buscando un terreo común
–excluíndo, por tanto, argumentacións teolóxicas–, un “espacio de consenso” que permita chegar a un diálogo entre dúas perspectivas que non se
contrapoñen, senón que coinciden en busca-lo mellor para a persoa.
3
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Completando este estudio, Victorino Pérez Prieto presenta, con
brevidade pero con boa substancia, Un apuntamento terminolóxico-bibliográfico sobre a eutanasia, que aclara conceptos e facilita o camiño do
afondamento a quen o queira emprender.
A revista inclúe, ademais, un interesante documento, o que a asociación Mulleres Cristiás Galegas chama O noso texto de identidade, no que
se expresan en detalle as razóns que levaron á súa constitución e os
obxectivos que se propoñen realizar as persoas que a botan a andar.
Como parte final, aparecen as breves noticias do mundo da Galicia de
América, sempre da man de Manuel Suárez Suárez e o seu Horizonte
Aberto, e os comentarios sobre a actualidade que nos ofrecen, nas súas
respectivas crónicas sobre a política, a cultura e a Igrexa, Agustín Díaz,
Ramón Latas Espiño e Victorino Pérez Prieto, así como as breves
indicacións sobre os libros recibidos que prepara Engracia Vidal.
Xavier R. MADRIÑÁN
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A vida e a morte:
o problema da eutanasia
Por Andrés TORRES QUEIRUGA

“Non matarás”. É acaso o imperativo máis radical que de sempre
resoou na conciencia humana. Pronúnciase no Sinaí como mandato de Iavé,
igual que se pronunciaba en tódalas relixións veciñas en nome dos propios
deuses; e podemos estar seguros de que, dun xeito ou doutro, resoara xa
antes nas relixións máis primitivas. Hoxe volve da man dun dos pensadores
máis influentes, Emmanuel Lévinas, que ve xustamente nese imperativo o
fundamento de toda filosofía que non queira sucumbir ó imperialismo da
identidade: o “rostro” do outro, na súa nudez e indefensión, continúa a
dicirnos, como no comezo, “non (me) mates”.
O radio desta chamada fundante abrangue por iso o enteiro arco da
existencia humana sobre a terra. Pero o discorrer do tempo vai traendo ó
primeiro plano urxencias diversas e concretas, que obrigan a deter sobre
elas o paso da consideración. Encrucillada tiña, de tempo, proxectado este
número, movida pola urxencia de tanta –e tan evitable– morte xuvenil, e así
chega ás mans do lector. Pero nos últimos días outro acontecemento,
sucedido precisamente entre nós, esixe tamén atención: a morte de Ramón
Sampedro, o tetrapléxico que esixira o dereito a dispoñer da súa vida,
suscitando outro fondo e delicado problema: o da eutanasia, ou, mellor, o
5
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da morte digna. Cómpren, polo menos, unhas consideracións de urxencia,
aínda que deban quedar reducidas a esta presentación introductoria.1
A morte xuvenil: unha traxedia (abondo) evitable
A prohibición de matar, como todo o negativo, non descansa en si
mesma. Debaixo dela está, evidentemente, un valor positivo: o imperativo
da preservación, respecto e coidado da vida. Así o comprendeu sempre, de
maneira máis ou menos explícita, a conciencia humana, que por iso
instaurou un fondo proceso secular, unha longa toma de conciencia cara á
universalización do mandato inicial.
Universalízase a prohibición mesma, que rompe o cerco da naturalidade
inmediata –non matara-los do teu clan, da túa tribo ou da túa nación–, para
irse estendendo ó humano como tal –non matara-lo teu semellante, aínda
que sexa inimigo–, e mesmo, no posible, a vida non humana –non matarás
vida animal nin destruirás por gusto vida vexetal–. Os modernos movementos
a prol da abolición da pena de morte e da guerra xusta, por un lado, e a prol
do respecto ecolóxico á vida en xeral, polo outro, inclúense neste longuísimo
proceso como culminacións extremas, que en moitos aspectos loitan aínda
por afirmarse na súa lexitimidade e penetrar na conciencia xeral.
Universalízase, no mesmo movemento, o mandato positivo, que chama
a previ-la morte e coida-la vida en tódalas súas formas. Sobre todo, claro
está, nas humanas. O presente número da revista abunda nesta insistencia
e, polo mesmo, non é preciso alongarse nesta introducción. Acaso,
unicamente, subliñar dous aspectos fundamentais.
Primeiro, a estricta valencia relixiosa e teolóxica de todo esforzo neste
campo. O “mandamento” divino non busca preservar un dereito de Deus,
senón unicamente promover un ben humano. De xeito que acolle-la
chamada a non matar ningunha vida e traballar a prol dela en calquera
forma, fronte ou actividade é, para o crente, a maneira de vivir nese punto
a súa relación teologal con Deus: co Deus vivo e “fonte da vida” (Sal
36,10).
Segundo, a responsabilidade estricta que a todos compete neste campo,
alí onde algunha vida, de individuo ou de grupo, estea ameazada. E quero
referirme de maneira moi expresa á vida moza, no modo concreto da súa
A nosa revista ocupouse xa deste tema noutras ocasións: E. Pérez Sánchez, “A eutanasia e o
sufrimento humano”, Encrucillada 98 (1996) 263-270; M.C. Solloso Blanco, “Coidados paliativos
no enfermo terminal”, id., 254-262.
1
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ameaza polos accidentes de tráfico. Estremece ler case cada día, e de certo
cada fin de semana, a crónica negra do chorro implacable de vidas en plena
floración que resultan truncadas nas altas horas da mañá. Calquera sabe que
aí o alcol (por desgracia, tamén non poucas veces a droga) ten por forza
unha gran parte. É lamentable. Pero ese mesmo feito indica que é evitable.
Un simple control de alcoholemia, coa conseguinte retención ou retirada de
carnés –algo nin sequera especialmente difícil cos medios actuais–, detería
gran parte da hemorraxia.
¿Por que non se fai? Para feitos ben menos graves –pero talvez con
maior rendibilidade política ou partidaria– empréganse medios máis intensos, custosos e expeditivos. Veces hai que, dado o sangrante da omisión,
non podo evita-la idea de que, nunha sociedade verdadeiramente sensibilizada, certos responsables serían perseguibles de oficio ante os tribunais.
Pero os demais tampouco non podemos escudi-la nosa responsabilidade. O
corpo social enteiro está aquí interperlado para colaborar na loita
inaprazable, esixindo e colaborando, educando e denunciando, presionando
como sexa. Porque neste sangue todos temos algo manchadas as mans.
O problema da morte digna
Desde que, por vez primeira na modernidade, Francis Bacon empregara
a palabra, aló no século XVII, pensando só en alivia-las dores dos enfermos
terminais, ata a súa radicalización no século XIX, cando empeza xa a
adquirir para moitos o significado máis forte de proporcionar activamente
unha morte agradable, a eutanasia (eu-thanein: “ben morrer”) converteuse
nun dos problemas agudos para a conciencia ética e relixiosa. O caso de
Ramón Sampedro demostrouno con evidencia ben palpable. Cómpre, por
iso, afrontalo coa fonda seriedade de algo que nos afecta a todos, evitando
esas polémicas estériles –e tantas veces estúpidas– dos que pensan que por
atacar a un adversario, sexa da color que sexa, xa solucionaron o problema.
E alegra constatar que entre nós a prensa, polo menos á que tiven acceso,
logrou en xeral un tratamento verdadeiramente digno e sensato.
Aquí non pretendo dar solucións definitivas; entre outras cousas,
porque creo que non existen. A intención é unicamente a de aclarar algúns
puntos importantes que axuden á reflexión común.
Un problema ético, non directamente relixioso
Antes falei da universalización como un dos froitos do proceso
histórico. Xunto a ela está un segundo, máis lento e seguramente máis
7
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radical: a autonomización da ética. A conciencia relixiosa, e con ela todo
o pensamento anterior ó proceso da secularización, viviu as normas morais
como mandamentos emanados directamente da Divindade: había que
cumprilas porque Deus así o ordenaba. Hoxe, a partir da nova
fundamentación do dereito natural –que valería, etsi deus non daretur,
“aínda que Deus non existise”– e, sobre todo, da filosofía de Kant, a
situación cambiou. As normas morais, en canto morais, aparecen fundadas
na propia natureza humana, e son aquelas pautas de conducta que axudan
á súa realización auténtica: son boas porque axudan a ser máis e mellores
persoas.2
O específico da conciencia relixiosa non consiste en ter normas morais
distintas, senón en que as comúns son recoñecidas por ela como sendo
ademais manifestación da vontade de Deus (o mesmo Kant o dixera xa: a
relixión é “o coñecemento de tódolos nosos deberes como mandamentos
divinos”). Visto desde o outro lado: as normas son certamente queridas por
Deus, pero Deus quéreas non por unha comenencia interesada ou por unha
imposición arbitraria, senón porque son boas para nós (é dicir, non porque
lle fagan ben a El, senón porque nos fan ben a nós). E nisto está o decisivo,
pois así como en recoñecelas como “queridas por Deus” está a especificidade
crente, en ver que son “boas para nós” poden en principio coincidir todos,
crentes e non crentes.
Máis aínda, superada unha concepción literalista da revelación, como
se fose un dictado divino, compréndese que nese ser boas para nós está a
única posibilidade obxectiva de descubri-la vontade de Deus (que non está
escrita nun ceo abstracto, senón no noso propio ser de criaturas). De xeito
que, en definitiva, se procedemos con honestidade, ante un problema ético
ou moral (para o caso prefiro non facer distincións) todos buscámo-lo
mesmo: o ben da persoa humana, aínda que logo crentes e non crentes o
vivamos en dous horizontes distintos.
Non desaparecen desde logo tódalas tensións, pois, queirámolo ou non,
o propio horizonte condiciona –iluminando ou escurecendo– a maneira de
ver. Pero posibilítase o decisivo e fundamental: a existencia dun terreo
común –o ben da persoa– sobre o que establecer un diálogo que axude a
Sendo este un problema de fondo calado filósofico-teolóxico, aquí só poden ofrecerse insinuacións.
Permítome remitir á exposición máis ampla e fundamentada que fago en Recupera-la creación. Por
unha relixión humanizadora, Vigo 1996, c. 4, pp. 163-200 (hai trad. cast. e está en curso a
brasileira).
2
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todos a supera-los propios prexuízos e a aprender das razóns dos demais.
E a historia amosa non só que todos precisamos ese diálogo, senón tamén
que, cando o practicamos, todos saímos gañando. De feito, a relixión foi a
gran matriz da moral: unha consideración realista sabe que, a pesar de todo,
os logros desta resultan inconcebibles sen a aportación histórica das
tradicións relixiosas. Á súa vez, a reflexión ética, sobre todo nos períodos
de cambio cultural, axudou a corrixir moitas deformacións morais inducidas por unha falsa comprensión da relixión: pénsese no proceso moderno
da liberdade, da tolerancia, da democracia.
Algún lector pode considerar todo isto unha innecesaria digresión. Non
tal, ou iso espero, posto que leva inmediatamente ó nosa tema. Permite, en
efecto, comprender algo decisivo: no problema de Ramón Sampedro, como
no da eutanasia ou no de toda gran decisión moral, do que se trata, ante todo
e sobre todo, é de busca-lo ben da persoa (da persoa-en-sociedade, ha de
entenderse sempre). Non se trata, en modo ningún, de que a relixión queira
isto e a ética aquilo, de que os crentes teñan que opinar necesariamente dun
xeito e os non crentes doutro. Trátase de acertar co mellor, e de intentalo
mediante argumentos éticos. Por iso as coincidencias e as discrepancias
atravesan as barreiras confesionais: aceptar ou non aceptar unha pauta
moral determinada non divide en principio a crentes e a non crentes; de
feito, partidarios e adversarios da eutanasia activa, por exemplo, hainos nun
e noutro lado. Despois, iso si, cadaquén terá que integra-lo resultado na
propia visión ou horizonte.
En concreto, para saber, por exemplo, que é o que Deus quere no caso
de Ramón Sampredro, a fe non dispón en definitiva doutro criterio có de
intentar descubrir que é bo para el como persoa humana. De xeito que
resulta estrictamente equivalente afirmar “isto é bo para Ramón Sampedro”
ou “isto é o que quere Deus para Ramón Sampedro”.
O cal ten, de entrada, unha consecuencia moi importante e clarificadora. Pois evita introducir argumentos teolóxicos nunha discusión ética. Non
porque deban ignorarse absolutamente, pois, como dixen, moitos contidos
entraron de feito na ética por vía relixiosa; senón porque, unha vez que
pretenden validez nese campo, deben poder ser validados con argumentos
éticos. Tamén aquí Kant enunciara o fundamental: “Pero non é este o único
caso no que esa marabillosa relixión [o cristianismo], na gran sinxeleza da
súa presentación, enriqueceu a filosofía con conceptos da moral máis
determinados e puros de canto ela puidera proporcionar ata entón; os cales,
con todo, unha vez que están aí, son libremente aprobados pola razón e
9

Andrés Torres Queiruga

acollidos como tales, se ben podería e debería ela mesma chegar a eles e
introducilos”.3
Así, neste problema específico debe usarse con exquisito coidado un
argumento do que se usa e abusa indiscriminadamente: non somos donos da
nosa vida, pois esta é un don de Deus, e só El pode dispoñer da morte ou
da vida. Hai algo aí no que a conciencia relixiosa se recoñece
espontaneamente: o feito de vivirse como don, como regalo libre e amoroso
de Deus. Pero xa non resulta tan clara a consecuencia. Porque, xustamente,
Deus regaloume a vida a min, para que eu a administre. Non son Deus, pero
tampouco escravo: vivo en relación filial, pero baixo a miña responsabilidade
(cf. Gál 4,7). E a mesma actitude bíblica, serena e sen condenas, con
ocasión de suicidios explícitos, debería ser aquí unha boa advertencia:
recórdese o caso de Abimelec (Xuí 9,54) e os máis notorios —sexan ou non
reais, para este problema non fai diferencia— de Sansón (Xuí 16,30) e Saúl
(1 Sam 31,4).
¿Non é iso o que, despois de moitos debates, certamente, o Vaticano
II recoñeceu no outro extremo da vida –o nacemento–, ó falar de
“paternidade responsable”? E Ramón Sampedro, con aguda ironía, soubo
ver con xusteza este punto, nunha oración que, segundo oín, deixou escrita:
“Santa Rita, Rita, / dille a quen ti sabes / que o que se dá non se quita”.
Unicamente equivocou o destinatario da ironía: non Deus, senón certos
intérpretes da súa vontade.
Problema ético, pois, que afecta a todos e a todos convoca a buscar
unha solución común (aínda que, repito, cada un deba integrala no propio
Kritik der Urteilskraft, B 462 nota; ed. W. Weischedel X, 19783, p. 439; cf. todo o § 91, pp. 433442. Cf. outras aclaracións e referencias en La constitución moderna de la razón religiosa, cit., 241251.

3

É importante insistir neste punto. Naturalmente, dado que ninguén, filósofo ou teólogo, empeza
desde cero, hai que contar coa tradición. A memoria relixiosa foi acumulando solucións que eu
podo considerar xa como adquiridas e aplicalas chegado o caso: se me preguntan se é bo roubar ou
odia-lo próximo, contesto inmediatamente que non, porque esa solución téñoa xa formulada na
miña tradición. Pero iso implica, como condición de lexitimidade, dúas cousas decisivas: 1) que
esas solucións foron propostas no seu tempo porque, ó apareceren boas para a persoa, alguén soubo
recoñecer nelas a vontade Deus (a Moisés non lle escribiron os mandamentos nas táboas de pedra,
máis ca no símbolo literario; na realidade, foron descubertos desde a reflexión sobre a experiencia);
2) teñen que poder ser validadas continuamente na historia: non se aceptan “porque Moisés o dixo”,
senón, en definitiva, porque cando el o di, e gracias a que o di, nós podemos comprobar que é
verdade (a revelación como maiéutica).
Unha exposición clara deste proceso pode verse en L. Sicre, Introducción al Antiguo Testamento,
Estella 1992, pp. 109-127.
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horizonte e vivila desde as propias conviccións: distinción non equivale a
separación).
Un amplo espacio de consenso
Posto así o problema no seu terreo propio, cómpre aínda distinguir
estratos. Do contrario, a viveza das discusións tende a ocultar algo
evidente: en realidade, o problema faise agudo só nunha franxa estreita, de
casos agudos e importantes, certamente, pero de carácter máis ben excepcional. Antes de abordalos, convén tomar clara conciencia dese amplo
espacio no que a claridade non só é posible teoricamente, senón que está
rexendo sen grandes dificultades a práctica común.
O significado primeiro de eutanasia, tal como o entendía Francis
Bacon, segue tendo aínda vixencia e sendo, acaso, o decisivo: axudar
medicamente a que a morte sexa o menos dolorosa ou o máis doce posible.
Os avances son aí enormes, gracias ó progreso da medicina.
Desde logo existe a outra cara: eses mesmos avances, ó prolongaren a
vida do enfermo sen sempre logra-la curación, provocan tamén non poucas
veces un agravamento do problema, convertendo en longa agonía o que
antes a mesma impotencia da medicina resolvía cunha morte a tempo. Pero
aquí tamén existe un acordo fundamental en dous puntos decisivos. 1)
Negativamente: non é preciso alongar de maneira indefinida tratamentos
extraordinarios ou desproporcionados que non fan máis ca alongar unha
agonía irreversible; é o rechazo xeral do acertadamente chamado
“encarnizamento terapéutico” (eutanasia pasiva). 2) Positivamente: é lícito
aplicar remedios que alivien a dor, aínda sabendo que poden acurta-la vida
do paciente; trátase dunha certa eutanasia activa, pero, en última instancia,
dado o seu carácter indirecto moralmente cabe equiparala coa pasiva (así
o farei ó longo da reflexión).
Un mínimo de realismo fai ver que con estes dous puntos, sobre todo
co segundo, cabe afrontar con claridade ética a inmensa maioría dos casos.
E tanto os médicos coma os familiares e a sociedade en xeral saben
–sabemos– moi ben que os límites son fluídos e que moitas veces resulta
incluso difícil distinguir entre eutanasia activa ou pasiva. Ábrese aí un
amplo campo, non sempre libre de dúbidas, certamente, pero no que de
ordinario o cariño ó enfermo, a responsabilidade médica e a intimidade da
conciencia logran acertar con solucións non traumáticas e verdadeiramente
humanas.
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A fronteira do disenso
O problema aparece propiamente cando, nun paso máis alá, a intención
directa da intervención non é xa o aminoramento da dor, senón a morte do
paciente. Desde logo, os límites non son claros tampouco aquí: ¿cando cabe
falar de eutanasia activa respecto dunha dose de morfina: cando trae a
morte en cinco minutos, nunha hora, nun día, nunha semana...?
Polo mesmo motivo, tampouco non resulta sempre clara a delimitación
entre eutanasia e suicidio (e as correspondentes colaboracións). Desde logo
a inminencia da morte biolóxica soe marcar unha diferencia clara: a
eutanasia caracterízase, xustamente, por limitarse a acelerar unha morte xa
inevitable pola propia bioloxía (aínda así, como no caso anterior, ¿o límite
do adianto está en media hora, nun día, nunha semana, nun mes, nun
ano...?). Xa non resulta tan clara a diferencia marcada polo carácter
insoportable ou inhumano do sufrimento, dada a súa enorme variedade:
sufrimento físico, pero tamén psíquico; dolor directa, pero tamén diminución das capacidades vitais ou empobrecemento extremo da vida...
Por esa razón, resulta preferible poñe-la cuestión falando de morte
digna ou de morrer humanamente, en canto concepto xeral capaz de acoller
baixo si as diferentes variedades. Ademais, esa expresión, amosa o carácter
positivo do que se busca, situando o problema no único lugar onde resulta
humanamente posible preguntar pola lexitimidade moral dunha acción tan
extrema, é dicir, preguntar se esa morte pode nalgún caso representar un
valor preferible á vida concreta que está tendo a persoa.
Resulta claro, en todo caso, que neste complexo e sutilísimo terreo as
transicións son por forza borrosas e que o decisivo é a intención. En
definitiva, só a intención pode determina-lo carácter especificamente
humano, e por tanto moral, das accións: no aspecto físico, a acción de
dispararse un tiro é a mesma feita por egoísmo ou para salva-la vida dunha
poboación inocente; pero moralmente a diferencia é radical. De feito, o
mesmo cristianismo valorou sempre como proba máxima de amor a de “da-la vida” polos demais (Xn 15,13); e afirma expresamente que “o que
queira poñer a salvo a súa vida, perderaa; pero quen perda a súa vida pola
miña causa e pola do Evanxeo, ese poñeraa a salvo” (Mc 8,5). Ter isto en
conta resulta indispensable para evitar, por un lado, a xustificación de
egoísmos encubertos ou de intereses bastardos e, polo outro, conclusións
aprióricas ou legalismos que só ven a regra xeral e nunca o caso particular
da persoa que sofre.
Envolvendo estas dificultades concretas está a dificultade xeral: xusto
porque estamos nas fronteiras do humano, é dicir, nos últimos estribos onde
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a vida persoal intenta explora-los modos correctos da súa realización, hai
que contar con que, por definición, non existen seguridades. Enriba, a
indefinición e a inseguridade acentúanse, cando os cambios culturais e
técnicos introducen problemas inéditos sobre os que non existe experiencia
previa, poñendo á humanidade ante opcións das que aínda non se coñecen
ben as consecuencias. A exploración de novas posibilidades, a análise dos
resultados provisionais, o diálogo interdisciplinar, aparecen entón como
complemento indispensable das ensinanzas da tradición. E a auténtica
rectitude moral debe tomar moitas veces a figura da espera humilde e
prudente –sexa na forma de adia-las opcións, cando é posible, sexa na de
propoñer solucións provisionais e, polo tanto, revisables– e vivirse nunha
actitude pluralista que respecta o dereito das opcións diferentes.
Ter xa sempre solucións previas para todo non é precisamente a mellor
mostra de saúde moral. De feito, estou convencido de que a nosa Igrexa
resultará moito máis crible, e polo mesmo máis influente, o día en que ante
un caso novo sexa capaz de dicir expresamente algo que, no fondo, xa
algunhas veces fai na práctica: “Aínda non vémo-la solución, precisamos
espera-los resultados dos diálogos en curso e examina-los efectos das
distintas opcións”. Iso, por outro lado, non minguaría para nada a auténtica
aportación da fe, en canto oferta clara e firme dos propios valores
fundamentais e do horizonte global de sentido como posible orientación na
busca do mellor para a vida humana.
Aínda unha zona fundamental de consenso
Mesmo, posto así o problema, cómpre modera-lo paso para precisa-los
aspectos nos que unha conciencia ética responsable pode contar cun amplo
consenso.
Negativamente, existe, por fortuna, unanimidade case total no rechazo
de calquera tipo de eutanasia imposta contra o consentimento do paciente.
A conciencia actual está particularmente sensible neste punto, pola terrible
memoria do xenocidio nazi. E debería manter con infatigable vixilancia esa
alerta fronte a calquera reviviscencia máis ou menos disimulada, como a de
aforrar custos médico-sociais (aínda que se cubra coa capa de favorecer así
o ben xeral) ou aínda fronte á non tan disimulada daqueles que, negándollela permanencia do carácter estrictamente persoal, avogan pola eutanasia de
nenos psiquicamente discapacitados ou de persoas senís.4 Mesmo cabe
4
Así, por exemplo, Ruth Russel, Freedom to die, 1975; tomo a referencia de A. Eser, “Möglichkeiten
und Grenzen der Sterbehilfe aus der Sicht eines Juristen” (“Posibilidades e límites da axuda a morrer
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precaver neste senso contra unha indoctrinación encuberta, que tenda a
crear na conciencia dos enfermos a convicción de que son unha carga para
a familia e para a sociedade e que, por tanto, “non teñen dereito” a seguir
esixindo coidados, que sería máis digno pediren a eutanasia...
Positivamente, resulta obvia a esixencia moral dun esforzo decidido
por aliviar no posible a situación dos enfermos, de xeito que a morte non
teña que aparecer como a mellor saída para a súa situación. Acompaña-lo
enfermo, acolle-la súa angustia, facer que se sinta membro vivo da
comunidade... ¿cando se pode dicir con verdade que xa se fixo todo neste
senso? E a psicoloxía profunda, igual que para o caso de certos intentos de
suicidio, ensina algo de decisiva importancia: que moitas veces a petición
de morte non é máis ca unha forma tímida, inconfesada e indirecta de pedir
atención e cariño. Darlle a morte pode moitas veces ser fiel á letra da súa
demanda, pero profundamente infiel á verdade entrañable da súa petición
de fondo. Pode incluso ser un recurso cómodo, aínda que inconfesado, para
librarse da angustia e da incomodidade que supón afronta-la situación.5
E non só iso: cada vez máis dispoñemos de medios técnicos que
ofrecen posibilidades insospeitadas en situacións que ata hai moi pouco
tempo resultaban de total indefensión e desamparo. Penseino, en concreto,
no caso de Ramón Sampedro: se en lugar de tanta discusión teórica –ou, se
queremos, ó lado dela, pois a discusión non sobra–, se concentrasen os
esforzos en axudarlle a acomoda-la vivenda, de xeito que puidese entrar e
saír cunha cadeira adecuada, e se lle procurasen medios informáticos algo
mellores ca un pauciño na boca, talvez a súa vida fose moito máis rica,
tolerable e vivible. Encarreirar esixencias e protestas para unha maior
atención social –financiamento incluído– resulta, sen dúbida, máis aberto
e desde logo máis fructífero ca reducirse a proclamas, denuncias, acusacións
ou fáciles progresismos.
Os casos extremos
Aínda así, por desgracia, queda sempre esa dura e dolorosa marxe dos
casos extremos, onde o intolerable da situación pode suscita-la pregunta
desde o punto de vista dun xurista”), en W. Jens-H. Küng, Menschenwürdig Sterben. Ein Plädoyer
für Selbstverantwortung, Munich-Zürich, 1995, pp. 173-174; cita tamén a Mervin Kohl, Beneficient
Euthanasie, 1975.
5
J. Gafo conta o caso, extraordinariamente significativo, da antiga presidenta da Euthanasia
Society británica, quen, ante a observación dunha atención verdadeiramente humana, afirmou: “Se
tódolos pacientes morren como o que acabo de ver, eu podería desface-la Euthanasia Society”
(“Eutanasia”, en 10 Palabras clave en Bioética, Estella 1993, p. 134; este artigo, no que o autor
sintetiza os seus traballos ó respecto, ofrece unha excelente síntese do problema).
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seria e responsable acerca de se o valor de morrer dunha maneira humana
non resulta preferible a esa vida concreta. Supostas as condicións
fundamentais de coidado por parte dos outros e de libre vontade por parte
do paciente, a unanimidade rómpese e, desde logo, non parecen razoables
dogmatismos aprióricos. Aquí as razóns militan nun e noutro bando e as
decisións en conciencia, sen seguridade total, parecen moitas veces a saída
máis viable.
A favor dunha eutanasia activa en casos extremos estaría, nun primeiro
plano, o dereito a unha morte digna como única alternativa a unha longa
agonía con sufrimentos insoportables, ou, ó revés, cun corpo convertido en
vexetal humano, acaso como obxecto de experimentación entre os aparellos
dunha medicina tecnificada. Nun plano máis fondo, fálase tamén do dereito
á morte propia, no senso de configura-lo propio morrer, exercendo libremente esa última posibilidade da existencia: “O home, a diferencia dos
animais, non soporta a súa vida como unha carga que non pode abandonar.
É libre para acepta-la súa vida ou para destruíla”, escribiu Bonhöffer na súa
Ética.
Xa dixen que contra este argumento non me parece correcto opoñer,
sen máis, a razón de que Deus é o dono da vida, posto que El nola regala
de verdade, acompañándoa con todo o seu amor, pero entregándoa á nosa
responsabilidade. Por iso non me convence a argumentación do propio
Bonhöffer cando, salientando –acaso demasiado– os valores positivos do
suicidio, acaba por afirmar: “Non existe outra razón convincente para a
maldade do suicidio, có feito de que sobre o home está Deus”; e máis
adiante: “resulta completamente claro que un xuízo moral sobre o suicidio
é imposible, e que certamente o suicidio non ten nada que temer dunha ética
atea. O dereito ó suicidio é anulado unicamente polo Deus vivo”.
Repito: se houbese razóns éticas verdadeiramente válidas, é dicir, que
amosasen que nese caso o suicidio sería bo para a persoa, eu non dubido
de que entón eso sería tamén o que Deus querería (pois El non quere máis
có noso ben). As razóns, por tanto, do posible rechazo ou aceptación teñen
que vir do plano ético. Acertaremos ou non, pero o que sexa bo para o ateo
serao tamén para o crente, pois trátase de que sexa bo para a persoa.
E, desde logo, no plano ético existen razóns, tamén de moito peso, en
contra da lexitimidade da eutanasia activa. Ante todo, o valor da vida
humana en si mesma, que só pode ser cuestionado por valores máis
grandes, e non é fácil ver cando un valor (neste caso a evitación do
sufrimento) é máis grande ca ela. E están, sobre todo, as consecuencias da
admisión en principio da súa supresión. Xa pola erosión da conciencia do
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seu valor mesmo, nunha sociedade duramente ameazada polos valores
instrumentais, técnicos e da eficacia, e non sempre libre dunha lóxica
tanática, coa morte e a vida como simples valores de cambio. Están logo
as posibilidades de erosión da vontade de loita contra a morte, tanto no
enfermo mesmo, coma nos que o coidan e na sociedade: a saída rápida e
expeditiva pode eliminar ou diminuí-la preocupación por buscar solucións
posibles ou saídas que, mantendo a vida, a fagan máis tolerable. Para non
falar do perigo de equivocación no diagnóstico ou de decisión precipitada
nun momento de depresión ou especialmente difícil. Existe mesmo o risco
dunha decisión inducida pola presión social: impresionáronme as
declaracións dun tetrapléxico que, a raíz da morte de Sampedro, se
queixaba de que se estaba creando un clima onde aquel que non queira
morrer nesas circunstancias vai acabar parecendo un covarde ou un
parásito...6
E, sobre todo, está o chamado efecto ruptura de dique: aberta a porta,
a riada de consecuencias pode resultar imparable. Direino coas palabras,
certamente duras, dun xornalista a raíz do mesmo caso: “Unha
despenalización, e moito máis unha legalización, da eutanasia activa
conduciría, primeiro, á súa habitualidade en altas porcentaxes entre enfermos de males estatisticamente irreversibles; despois, á impunidade dun
número indeterminado de familiares que alegaría o desexo de evitar
sufrimentos a un dos seus; no mellor –¿ou no peor?– dos supostos, a unha
institucionalización do tránsito, no proceso do cal intervirían xuíces e
médicos, convertendo os sanatorios en tanatorios ou, o que é o mesmo, os
sandadores en verdugos misericordiosos. O paso final e inevitable, xa
iniciado subrepticiamente, sería elimina-los anciáns –perdón, a terceira
idade–, polo menos os solitarios. Postos a facer memoria, as alternativas
–segundo o humanitarismo ou a inhumanidade dos sistemas– oscilaría entre
a eutanasia hitleriana, os plácidos ocasos programados da ciencia ata hai
pouco ficticia ou a compaixón dos donos dos animais domésticos moi
queridos”.7
Os acentos están cargados, sen dúbida. Pero unha auténtica preocupación polo humano non pode ignorar estes perigos, que a mesma arte –Un
mundo feliz, 1984...– vén intuíndo e denunciando hai tempo. O enfermo é
E, respecto do mesmo Sampedro, sempre tiven medo de que puidese acabar sendo víctima do
propio guión (por outra parte, se non inducido, pois era un home de grande personalidade, si parece
que fomentado, como algún familiar non deixou de insinuar).
6

7

A. Lezcano, “Non suicidarás”, La Voz de Galicia, 19-1-1998, p. 11.
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un ser persoal e, por tanto, social: o seu caso non representa nunca un dato
illado; non pode someterse sen máis ó contexto no que está intimamente
implicado; pero tampouco non pode prescindir, pois, como ben amosa a
cita, acabaría sendo devorado por el. Sempre acabamos abocados ó problema de conseguir un equilibrio difícil e case imposible; por iso cómpre
buscalo xuntos, coa única intención de acertar co que se amose mellor e
máis digno para a vida humana.
Pero, alertada así a responsabilidade e vistos os pros e os contras, non
cabe nega-la existencia de casos que obrigan a tomar moralmente en serio
a posibilidade da eutanasia. Como di o vello adaxio xurídico, abusus non
tollit usum, “o abuso non suprime o uso”. Coa preservación da liberdade do
enfermo, manifestada directamente ou mediante un testamento fiable, ou,
en determinadas circunstancias, co consentimento dos familiares; cun
contorno verdadeiramente humano e con garantías médicas e xurídicas
debidamente institucionalizadas, a dignidade individual pode quedar
garantida e a riada de consecuencias sociais pode ser evitada. Non parece
xusto, por tanto, excluír a priori a moralidade dunha opción nese sentido.
Cando menos, no respecto á opción daqueles que a tomen en conciencia.
A nivel xurídico, a cuestión é máis difícil. Unha legalización do dereito
a matarse e sobre todo do dereito a ser matado (uso adrede estas ásperas
expresións, para que apareza sen disimulos a dureza do que está en xogo)
non é un paso fácil, incluso porque implicaría por parte da sociedade a
correspondente obriga de institucionaliza-los medios da realización (ós
médicos que, por exemplo, non vexan a moralidade, quedaríalles tan só a
obxección de conciencia).
Máis viable parece a despenalización, como opción intermedia entre a
penalización e o dereito positivo. Manifestaría ben, polo demais, o carácter
excepcional do problema e a súa remisión ó foro íntimo da conciencia: a esa
sinceridade última na que, con respecto e con temor e tremor, a fráxil e
limitada liberdade humana ten que tomar moitas veces as súas decisións.
Aquí, si, concordo con Bonhöffer, cando afirma que, en determinados
casos, para unha opción dese calibre “hai sen dúbida moitas dificultades e
que, sen embargo, unha condena resultará imposible”.
A diferencia relixiosa
Como se ve, manteño ata as últimas consecuencias a distinción entre
ética e relixión: o discernimento do que sexa mellor hai que buscalo naquilo
que de verdade se amose como favorecendo a vida humana. O específico
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do crente, repito, está en que, ó ver esa vida como creada, nela le tamén a
vontade do Creador. De feito, obsérvese como a fe na vida eterna pode
funcionar nas dúas direccións: “dado que esta vida non é todo, ben podo
soportar un pouco máis as dores insoportables”; pero tamén: “dado que con
esta vida non se acaba todo, non teño por que me agarrar por forza a uns
días máis na terra...”.
De todos modos, distinción non equivale a separación; menos aínda
nestas zonas que, alcanzando o núcleo do humano, converxen todas na súa
unidade fundamental. Se o discernimento obxectivo é común, a vivencia
encádrase na diferencia das propias conviccións. Unha mesma opción pode
vivirse de maneira moi diversa. Quen pense que as “fauces da morte”
(Bloch) son o final de toda utopía e de toda esperanza, non vive igual a súa
opción ca aquel para quen a morte, sendo terrible, representa en definitiva
o tránsito a un novo nacemento. Unha visión do mundo que, como a de
Monod, ve os homes e mulleres como cíngaros solitarios á beira dun
universo que os ignora, xordo ás súas músicas e cego para os seus
sufrimentos, induce por forza unha vivencia moi distinta á dos que se ven
creados por un Amor que os sustenta e acompaña, que, máis forte cá mesma
morte, os agarda incluso máis alá do sepulcro. Non é o mesmo morrer
caendo na nada ca morrer “cara ó interior de Deus”, na esperanza de
atoparse nos brazos dunha comuñón infinita.
Fe, certamente; non evidencia palpable. Pero opción vivida por moitos
e verificada en historias concretas que permitiron afronta-la morte nunha
confianza radical, mesmo alí onde todo parecía nega-la súa posibilidade. O
caso paradigmático e fundante de Xesús de Nazaret, xusto polo horror
extremo da súa inxustiza e pola angustia do seu absurdo, permítelle ó crente
afronta-la súa, sexa cal sexa a que lle toque, confiando en que está acollido
por Deus: ningún xénero de morte e ningún tipo de opción en conciencia
lle poden roubar esa esperanza.
San Paulo expresouno con enerxía e realismo: “nada”, nin o máis alto
nin o máis profundo, nin a morte nin a vida, nada, por terrible que sexa, nos
pode apartar desa seguridade, porque non se apoia na nosa fraxilidade,
senón no “amor que Deus nos ten en Cristo Xesús, noso Señor” (cf. Rm
8,35-38). Esta é a gran aportación da fe cristiá: non unha diferencia ética,
senón unha vivencia relixiosa que permite vivir de maneira distinta a morte
común.
O equívoco pavoroso, a perversión irreparable xorde cando o que é
gracia se presenta como carga, cando a sorte de sentirse amparados por un
amor infinitamente gratuíto, máis forte cá mesma morte, se converte en
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obriga servil, rexida pola lei miserable do premio e do castigo. A palabra
creadora de Deus, como ben traduce Karl Barth, é única e exclusivamente
liberadora: “Non é que ti debas, senón que ti podes vivir” (“Du musst ja gar
nicht, du darfst ja leben”). O ideal sería incrustar na conciencia de todos a
posibilidade gloriosa de acolle-la propia morte ata poder, como o poverello
de Asís, chamarlle “irmá”; ou, mesmo no medio de sufrimentos insoportables, poder, como Tareixa de Lisieux, afirmar que “todo é gracia”.
O ideal, xa se sabe, non sempre é posible. Pero, ó menos, cómpre
esforzarse por asegura-lo fundamental: testemuñar ese misterio, escuro e
magnífico, fomentando o amor á vida fronte a tanta forza de morte como
traballa no noso mundo. Ese, e non unha moralización estreita, é o
verdadeiro rol da relixión. Rol que ha de manifestarse, ante todo, no cultivo
positivo, no coidado abnegado, no acompañamento fraternal, que envolva
o enfermo ata o último momento, colaborando co amor creador e salvador
de Deus. E así reducirase ó mínimo a aparición dos casos extremos nos que
a vida biolóxica se faga inaturable, presentado o dilema terrible entre a súa
continuación ou a súa interrupción activa. E se, a pesar de todo, o dilema
se presenta, acompaña-lo enfermo ou os seus familiares no respecto
profundo á decisión dunha conciencia, que ten a súa dignidade suprema non
tanto no acerto obxectivo coma na honestidade da intención subxectiva.
Lidas nesta perspectiva, as palabras de san Paulo, a propósito dunha
cuestión distinta, resultan estrañamente luminosas:
“Que cadaquén obre por plena convicción. [...] Ningún de nós vive
para si, e ningún de nós morre para si. Se vivimos, para o Señor vivimos;
e, se morremos, para o Señor morremos; así que, vivamos ou morramos,
somos do Señor” (Rm 14,5-8).
Andrés TORRES QUEIRUGA
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Un apuntamento terminolóxico-bibliográfico sobre a eutanasia
Por Victorino PÉREZ PRIETO

Hai unhas semanas pedíronme da TVG a participación nun programa
de debate sobre a eutanasia. Con este motivo, achegueime ó asunto por
medio das lecturas que puiden atopar, para o que foi de inestimable axuda
a aportación de Xoaquín Campo Freire, moi interesado desde hai tempo e
ben informado no tema da morte e os coidados ós enfermos terminais.
Agora pídeme Andrés Torres Queiruga que aporte para este número da
revista esa bibliografía, como complemento ó seu traballo teolóxico, cousa
que fago gustoso, pensando na axuda que pode supor para o lector
interesado. Aínda que hai traballos a favor e en contra da eutanasia, obras
de crentes e de non crentes, con todo, son consciente do parcial que é a
selección.
O debate da eutanasia veu de novo á actualidade a causa do suicidio
asistido do tetrapléxico galego Ramón Sampedro, un caso mal chamado de
eutanasia. De feito, aínda que os medios de comunicación de masas falaron
de eutanasia no primeiro momento, de contado se cambiou o nome polo de
suicidio. Por iso, non estarán de máis unhas palabras previas de precisión
terminolóxica.
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Precisión terminolóxica
Eutanasia activa-positiva: Outros abrevian con medios activos a miña
vida por piedade. Pode ser autónoma, porque eu a pido, ou heterónoma,
cando alguén decide por min e me mata por piedade, véndome sufrir ou
véndome inútil... O caso extremo é a eutanasia euxenésica (limpar a
sociedade de persoas taradas ou inútiles).
Suicidio: Eu quítome a vida con medios activos. Podo facelo só ou
asistido por outros.
Eutanasia pasiva-negativa: Non prolongación innecesaria da vida por
medios artificiais, ou proporcionar calmantes ó doente, aínda que comporte
a abreviación dunha morte inevitable. Esta última chámase tamén eutanasia indirecta. Tamén se fala de adistanasia, non prolongar con medios
excesivos e inútiles a vida do enfermo. Vén ser deixar morrer en paz o
enfermo, non caendo no encarnizamento terapéutico.
O Concilio Vaticano II e o novo Catecismo condenan tallantemente a
eutanasia, pero xustifícase a eutanasia pasiva (Catecismo da Igrexa Católica, nº 2278), como xa o fixera o mesmo Pío XII (1957).
Distanasia: Aínda que pode ser simplemente a prolongación da vida
vida por medios artificiais, adoita aplicarse á prolongación desmesurada,
innecesaria e mesmo indebida da vida con medios extraordinarios e moi
custosos. É o oposto ó anterior; o seu extremo é a hibernación do doente,
en espera de futuros progresos da medicina.
Ortotanasia: Morte correcta, ou morte ó seu tempo, sen abreviacións
homicidas nin prolongacións desproporcionadas ó proceso de morrer. Nela
non se pretende poñer fin á vida do paciente.
Dereito a morrer humanamente-dignamente: Non é o mesmo que a
eutanasia. Ten que ver co alivio dos sufrimentos terminais e os coidados
paliativos para crear unha atmosfera de confianza e calor humano arredor
do enfermo. Tamén ten que ver co feito de non privar ó enfermo do dereito
a asumi-la súa propia morte (non escamotearlle ou roubarlle a súa propia
morte...) e, se é crente, favorece-lo seu encontro co Deus do amor e da paz.
A boa morte é boa cousa e moi cristiá. É incuestionable o dereito a
morrer en paz. Pero, non é o mesmo deixar morrer en paz (eutanasia
pasiva, adistanasia, ou ortotanasia) que facer morrer (eutanasia activa,
que é a verdadeira eutanasia), aínda que non sempre sexa doado distinguilo
na realidade médica. Por iso, a cuestión pode estar aberta. A tal efecto,
mentres as asociacións eutanaxistas –que adoitan chamarse Asociacións
polo Dereito a unha Morte Digna– propoñen ós seus adeptos a firma dun
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Testamento vital que permita a outras persoas practicárlle-la eutanasia co
seu consentimento, moitos católicos temos firmado outro Testamento vital
de carácter ben diferente, que circulou hai tres ou catro anos nos medios
sanitarios e nas parroquias. O testamento empeza por unha confesión de fe
na vida como “bendición de Deus”, para susbcribirse logo a petición de que
“non se me manteña con vida por medio de tratamentos desproporcionados
ou extraordinarios... nin se prolongue abusiva e irracionalmente o meu
proceso de morte... que se me administren os tratamentos adecuados para
palia-los sufrimentos”, pero tamén que “non se me aplique a eutanasia
activa”; remátase pedindo o acompañamento dos seres queridos e a asistencia cristiá.
Tamén cómpre distinguir entre o problema xurídico-legal e o problema moral. A condena moral (obxectiva, non subxectiva...) non significa
pedir, sen máis, que se persiga severamente pola lei.
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A voz dos que quedan
Dúas entrevistas coas outras víctimas

Por Xoaquín CAMPO FREIRE

Entrevista con Celia Bouza Basoa. 3-1-1998
Celia Bouza Basoa é enfermeira-DUE e mil títulos máis. Supervisora
de quirófanos e esterilización no hospital A. Marcide de Ferrol. Unha
profesional de vocación-vocación. Se volvese nacer, sería enfermeira.
Exerce as súas funcións onde tódolos días se percibe a vida na súa máis
inmensa fraxilidade. Onde tes que fuxir de dous riscos ameazantes: converter
todo nun profesionalismo frío e endurecerte, ou deixarte arrastrar polo
estrés e caer no desquiciamento persoal.
“In medio est virtus”, di o aforismo latino. Sempre admirei en Celia a
perspicacia, o dinamismo, a capacidade para ir ó esencial dos problemas.
Froito diso ten unha actitude serea para tomar decisións con obxectividade
e, ó mesmo tempo, unha dilixencia segura para realizar esas decisións co
ritmo e coa orde axeitados. As dúas imprescindibles neses intres nos que
calquera erro pon en perigo unha vida.
¿Sen sentimentos? Xusto todo o contrario. Ten tal percepción da
existencia, que en todo pon entusiasmo, emoción, empuxe, dinamismo,
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ilusión. Mesmo a aquilo que parecía sen solución, ela atoparalle
sorpresivamente sempre unha saída humana, humanitaria, humanizadora.
É profunda no estudio, dilixente na acción, vinculativa na relación.
Ten moi claro que ten que domina-la técnica e por iso sabe moito de moito.
Pero ten máis claro aínda que traballa con persoas, con seres humanos
concretos, que se chaman Pepe, Elvira, Tonecho, etc., que teñen unha vida,
que se senten ameazados, que choran, sofren, necesitan falar, pedir consellos,
que a familia está desconcertada, etc. Nunca saberás como fixo, pero a man
de Celia hase percibir caladiña pero eficazmente.
Hai ano e medio, Celia e Xosé (o seu home), Óscar e David (os seus
fillos), perderon a Mónica nun desgraciado accidente de circulación. Un
derrape do vespino sobre a area da estrada cando voltaba de presenciar un
acontecemento deportivo na propia localidade, unha fatal caída contra
dunha árbore da beiravía, e...
Con Celia imos falar, mellor, deixar que nos fale. Que fale á vida e á
esperanza dende a fondura da experiencia persoal e familiar.
— Empecemos polo día de hoxe. ¿Como estades ti e os teus?
— Dentro da dor, e tendo en conta as circunstancias, imos estando ben.
Temos altos e baixos que van e veñen. Pero, en conxunto, imos saíndo do
túnel.
— Dinos algo deste ano e medio. Apórtanos a vosa experiencia fronte
á dor.
— Foi un tempo moi difícil, de loita contra dos propios sentimentos
para erguerte e seguir adiante.
— ¿Sería extrapolable a outros?
— Seguro que hai cousas que poden valer. Pero nunca dous casos son
iguais. Tamén as persoas e as circunstancias son diferentes. Pero tarde ou
cedo, con tódalas axudas que queiras, cadaquén ten un día de coller de
fronte o problema e decidir saír cara adiante. Non hai outra saída. Non
podes para-la vida. De non ser así estaste afundindo cada vez máis, ti e os
teus. Por sorte, nós decidimos ir ó traballo e ás escolas ó terceiro día do
enterro. Tivemos de estar por riba das nosas propias forzas moitas veces,
pero hoxe vemos que esa foi unha decisión que nos axudou a pisar camiño
firme, deixamos que outros estivesen moi xunto de nós e cando volviamos
había unha grande preocupación por saber como lle foi a cada un.
Estabamos rompendo o esmagamento persoal e solitario no que te sume
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unha morte destas. Fixemos, hoxe vemos que acertadamente, unha
verdadeira cadea de apoio entre nós.
— ¿Como foi a andadura, o proceso: pasos, momentos, axudas...?
— O primeiro foi identifica-los sentimentos para saber con que
loitamos. Coa morte non se pode loitar. Iso é un feito. Está aí. Haino que
admitir, por máis duro que sexa e che resulte.
— Logo pedir axuda dende o principio. Pensar que un, por si mesmo,
só, sen apoio, pode sair adiante, é un erro que logo ó longo do tempo, se
paga.
— Se precisas axuda especializada, debes pedila. Hai moita xente que,
por exemplo, cre que se toma medicamentos logo non pode deixalos. E iso
é outro erro. O que non se pode facer é automedicarse. Pero se estás nas
mans dun bon profesional da medicina ou da psicoloxía, el sabe perfectamente como orientarte, como facelo. É moi importante deixarse guiar e
colabora-lo máis posible.
— Ollando cara atrás: actitudes negativas ou destructoras das que
tivestes de saír porque arrastraban a un mundo sen vida, cheo de máis
morte, etc...
— Pensas que a vida xa non merece a pena. Xa nada ten sentido. E
realmente non é lóxico, non é lei de vida que morran antes os fillos do que
os pais e para iso non estamos preparados. Ese é un pensamento contra do
que te rebelas constantemente, que non se pode evitar. E é precisamente iso
contra do que tes de loitar, se queres saír adiante. Mesmo parece unha
contradicción. Pero é así.
— E nós, os circundantes, ¿que papel xogamos ó voso lado?
— Os amigos, os parentes, os compañeiros, etc., tendes sempre un
papel moi importante, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da
actitude que se adopte e da calidade da axuda que se presta. É moi
importante saber que están ó teu lado, que te apoian. Moitas veces é máis
importante un xesto que as palabras.
— Fálame das ausencias.
— As ausencias nótalas todo o ano. Pero nas datas sinaladas os
sentimentos afloran con maior facilidade, coma nun aniversario, nunha
onomástica, polo Nadal, etc. No caso dunha morte necesitas a todo o
mundo. Neses intres tes de xuntar cantos máis recursos poidas para saír
adiante. Hai ausencias que certamente doen moito. Anque paga a pena
esquecer, desculpar...
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— ¿Que me dis dos que por medo a non saber que dicir ou como
acompañar se retraen e se van?
— O importante non é dicir. O importante é que ti saibas que podes
contar con eles se o precisases. Que se acheguen. Non só nos primeiros
días, senón despois, ó longo do tempo, de todo o ano, sempre.
— Por favor, entra no fondo da túa alma, da vosa alma familiar, ¿que
pasa realmente cando morre un ser querido?
— É indescritible. Tes un sentimento tan grande de vacío, hai un
baleiro tan infindo que che parece que despois diso xa non pode haber nada
peor, que non o vas superar nunca xamais.
— Converte a túa vida en “voz que clama no deserto” desta civilización. Alguén escoitará, alguén lerá, alguén aprenderá. Non salvarás toda
a insensatez, pero talvez che fagan caso dez rapaces, dez familias, dez
conductores, dez... E xa pagaría a pena. A vosa dor xa estaría sendo
salvadora e a vida da vosa nena tamén.
— Despois do accidente da miña filla eu pediría:
a). Ás autoridades: mellora-las estradas, sen furados, sen grixo nen
cascallo no que se derrapa, mellora-la sinalización, renovación constante
das infraestructuras na redes viarias, etc.
b). Ós rapaces, que conduzan con coidado. Que non beban, que non se
droguen. E se o fan, que vaian no servicio público. A vida é moi curta para
todos e hai que desfrutala, non malgastala.
c). Ós non rapaces, que cando conduzan o fagan con precaución.
Porque nos parece que sempre o facemos ben e non é así. Tamén hai fallos
numerosos que causan accidentes.
Pido, en fin, que á vida se lle dea todo o valor que ten e que non se
desprece do modo que o facemos no mundo actual.
— No voso caso foi un accidente deses de malas circunstancias:
derrape na area, choque contra dunha árbore na caída, etc. ¿Inflúen as
circunstancias? Dinos que pensas con relación ós accidentes de fin de
semana, que están a levar tantas vidas das que ti es testemuña dende os
quirófanos do A. Marcide.
— Que a vida merece ser vivida e non estragada. Que a prudencia non
é unha dona pasada de moda. Que é algo actual e que debemos contar
sempre con ela.
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— ¿Poderíase facer algo?, ¿que, quen, como?
— ¡Poderiamos facer tantas cousas! Insisto en que as autoridades que
administran os nosos recursos económicos, os impostos que nós pagamos,
teñen de mellora-las nosas estradas.
Que todos poñámo-la prudencia sempre por diante, respectando as
normas de tráfico. Que perdamos esa agresividade que sacamos tan axiña
como nos pomos a pilotar un coche, unha moto, un vespino, uns patíns, etc.
Temos de pensar que sempre é mellor chegar tarde que non chegar, e
que sempre hai alguén que ha sufrir inmensa e constantemente se non
chegamos.
— ¿Que aporta a fe, a espiritualidade?
— Esperanza. Moita esperanza en que algún día poidas reunirte con
ese ser que tanto queres, que lle poidas expresa-los teus sentimentos... De
non ser así, qué sentido ten a vida. Eu non podo concebir que a vida da miña
filla acabe así. Ten que haber necesariamente outra vida
— ¿Sería conveniente crear grupos de apoio, acompañamento, terapia
de axuda para avanzar na recuperación dos magoados pola tristura destas
perdas? ¿Como os concibirías ti?
— Creo que sería importante que a xente que pasamos por este trauma
tan grande soubesemos que podiamos contar con outras persoas que
comprenden polo que ti tamén estás pasando e que poderían, dende a súa
experiencia, axudarche inmensamente. De tódolos xeitos, cómpre subliñar
que ninguén nos pode axudar se nós mesmos non nos axudamos nen
deixamos que nos axuden. O que poden os demais é axudar a localizar
recursos. Pero a vontade de seguir adiante é da nosa responsabilidade
persoal.
— O voluntariado ten algo que facer nestas situacións, ¿que?
— Pode facer moito. O feito de que saibas que se che fai falta podes
contar con algúen que te acompaña, que te escoita, que pode saír contigo
dar unha volta, que podes falar doutras cousas que non teñen nada que ver
co que che pasou ou que che aportan outra visión da vida, que te estimula
para que continúes loitando cada día... iso é moi importante.
— Penso que un bo voluntariado, preparado, documentado, solidario,
respectuoso, serio, positivo, etc., pode facer moitísimo, un labor de inestimable valor.
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Celia, falar dunha filla, de Mónica, é estar sempre dándoa á luz. Hoxe
fixeches nacer coa túa sinceridade e esperanza un novo ser en moitas
persoas que sofren nesta sociedade que ten de rexenerarse desde o máis
fondo do seu concebirse e desenvolverse.
Temos de recuperar en cada home e en cada muller ese señorío de nós
mesmos fronte a unha sociedade masificadora e alienante da que somos
víctimas e na que estamos sendo, ou xa somos, simples marionetas
consumistas á conta da vida ou do que sexa, con tal de que corra un negocio
para alguén ou se cumpra un meu capricho persoal.
Graciñas moitas polo teu berro de vida por riba da dor e do desalento.
Gracias por tanta xente á que sei que estás axudando e sacándoa caladiña
e discretamente adiante.
Gracias pola túa fé. Gracias ó teu home e ós teus fillos, á túa familia,
por serdes así.
E a ver cando empezamos ese grupo de apoio, de relación de axuda,
de terapia, que alente a tanta xente como na nosa bisbarra ferrolá e en toda
Galicia, principalmente nas fins de semana, ten a desgracia de perder seres
queridos deses xeitos tan dramáticos e innecesarios.
Dende Encrucillada, o noso afecto e a nosa admiración.

Entrevista con Eliseo Zaera Ríos. 13-1-1998
Eliseo Zaera Ríos leva nome de profeta: “Deus é salvador”. Iso
significa etimoloxicamente o seu. O personaxe bíblico distinguiuse por
loitar contra dos cultos escravizantes da paganía dos Baales e de Astarté e
por comparti-lo pouco que tiña cos demais, alá polo século IX a. de C.
Este amigo, a quen hoxe imos pedir un testemuño abondosamente
difícil, tamén ten xeitos e palabras de profeta. De verbo cálido e de ánimo
sempre disposto. De formación xesuítica. Foi responsable diocesano do
Movemento Junior de Acción Católica, polos primeiros anos sesenta, na
súa mocidade. Actualmente é enxeñeiro técnico naval en Astano. Preside,
con acerto, o Ateneo Ferrolán e é vicepresidente do Colexio de Enxeñeiros
Técnicos Navais de España. É pai de familia, está casado con Loli
Landeira, teñen dous fillos e unha filla. Son avós.
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Loitador incansable a prol dos dereitos do traballador e de cantas
causas supoñan reclamar xustiza para o débil ou para o oprimido. Vinculado sindicalmente á USO. Vive na utopía do ben e da bondade. Cre no
diálogo ata o final, sen medo nunca á verdade, onde queira que ela poida
aparecer. Gran conversador. Profundamente reflexivo. A súa opinión
sempre será de valía e, mesmo por iso, é consultado por moitos foros e
tertulias dos máis variados pensares ou ideoloxías.
Hai xa tres anos. Aquela noite o seu fillo Carlos viña, coa súa dona
Montse, dun concerto musical en Compostela. Actuaba Prodelli, violinista
a quen el admiraba. Todo sucedeu á altura de Miño. Por sorte, a súa dona
salvou a vida. Carliños, así lle diciamos, era un gaiteiro de dotes
excepcionais, recoñecido por todos. Creativo, innovador. Estaba no grupo
Os cen pés, de Ferrol.
Quero empezar pedindo disculpas. Ó falar convosco son consciente de
estar renovando feridas. Pero alguén ten de toma-la palabra fronte ós
problemas, e quen pasa por eles é quen ten esa palabra con resonancias
máis fondas e auténticas. Por iso, canto vai a continuación é só a reflexióntestemuño de Eliseo, sen ningunha interferencia de ninguén.
—Canto sucede despois dun accidente, sobre todo se é seguido da
morte dalgúen, é un problema moi complexo. Veste como sometido ó
inevitable. Unha aparente inoperancia por parte de todos. E ti aí no medio,
só. Cada caso logo é diferente. No accidente ninguén vai aí matar á
mantenta. Non é unha agresión directa, pero si larvada. O mundo dos
negocios sempre está detrás, dun xeito ou doutro, e as imprudencias
persoais tamén. Somos unha sociedade hipócrita e agresiva. Falamos da
valía preeminente da cada vida humana, pero, logo, o que defendemos son
os intereses. Só lle morren as persoas ós pobres, porque no intre no que a
morte chega a ti ficas desamparado, solitario, fronte á dor. Absolutamente
empobrecido, indefenso. Nada de canto tes ten xa valía. O resto do mundo
segue na súa aparente festa, na súa carreira de velocidade.
Cando che toca a ti é moi difícil de explicar; é outra cousa. Só daquela
entendes de verdade aquilo de: “¡Ouh! vós que pasades por esta senda, vede
se hai dor coma a miña dor”. De súpeto veste metido neste pozo, entras
neste mundo. Logo vas sabendo de moitos máis. Sempre a traxedia e
sempre inesperada. Nunca pensaches que che podía tocar a ti. Estás
desprevenido.
Sabes que se fan accións puntuais, en intres concretos, pero logo todo
vai afrouxando outra vez ata que volve haber mortos. Non se chega ó fondo
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da cuestión. Incluso ves infantilismo dabondo en todos. Xogamos ó gato e
ó rato. Pero aquí está a vida polo medio.
E despois veñen as preguntas. ¿Consecuencia de que? E empeza-la
culpabilización persoal, que é una trampa. O remorso reiterativo é constante, coma un pesadelo que non se che vai do máis íntimo da túa alma. Se eu
fixese, se prohibise, se aconsellase, se impedise, se...
A cantidade de imponderables nos que quererías influír, que che caen
encima: se se modificase esta variable ou aquela, un segundo antes ou
despois, un metro, uns milímetros tan só, e xa todo sería diferente. Buscas
explicacións, defensa, volta atrás, escapatorias... pero no final aí estás ti,
irremisiblemente atrapado, e os feitos son incambiables.
E todo vai seguir de igual maneira. Ti mesmo vas meterte xa mañá na
mesma conducción, na mesma montaxe. Os mortos vanse suceder. Talvez
incluído ti. Todos responsables, ninguén responsable. A sociedade, nós,
impasibles, endurecidos. Acompañamos e mesmo choramos no intre da
despedida, pero logo todo volve ser igual. Cada fin de semana serán outros
corenta mortos e outras tantas familias que ingresan nesta fatídica cola do
sufrimento.
¿Que cantos mortos ten que haber para que se corrixa esta curva,
aquela sinalización, un firme máis axeitado ou se estudien en serio os
defectos? Dicía unha certa autoridade cando lle argumentaban que estaba
mal feito un punto concreto en Fene: “Pues no se crea. No hubo demasiados
muertos como para modificar ese tramo”. Pasado algún tempo, os mortos
xa chegaran, disque, ó tope establecido. Daquela modificouse. Onde
morreu o meu fillo hai un defecto grave de pintado de liñas. Dous carrís de
lentos, un en cada sentido, acaban confluíndo no mesmo punto, en curva,
en cambio de rasante e van varios mortos nese lugar. Hai pouco refíxose o
asfaltado. E volveuse pintar do mesmo xeito.
¿Habería que promover algo que a modo de organización estivese
velando pola reclamación organizada e constante para a nosa seguridade e
para que non ficasen infructuosas, nese senso, as víctimas perdidas no
anonimato? A verdade é que as Administracións tiñan de funcionar en por
si. Esa é a súa obriga. Pero tamén é certo que cando hai protestas
esporádicas dos cidadáns, diante dun sucedido puntual, o que máis se
intenta sempre é afoga-las súas reivindicacións, recorrendo moitas veces a
promesas enganosas dende o principio para saír dese atranco.
Logo, Galicia tamén é a que é, en tódolos sensos. Pero, de feito, cando
cámbia-las circunstancias, as condicións da vía, das reparacións a tempo e
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ben feitas, etc., constatas que a sinistralidade, as mortes, os accidentes,
baixan sensiblemente. ¿Habería que demandar xudicialmente máis á Administración, reclamándolle responsabilidades subsidiarias ou directas, como
se fai noutros países?
Tamén hai mortes e mortes, e fallos distintos. Están as fins de semana,
as rutas do divertimento tipo bakalao, alcohol, etc. Logo están os casos
fatídicos, as distraccións que todos padecemos, as condicións adversas de
todo tipo, etc.
Hai un labor moi serio educacional para todos e necesario dende
sempre. A realizar por tódalas institucións, en tódalas instancias e medios:
na familia, persoalmente, nas escolas, igrexas, prensa, radio, TV, cine,
vídeos, ministerios, Xunta de Galicia, deputacións, concellos, etc. Entre
todos somos poucos para lograr pór a salvo a vida. A persoa humana ten de
ser dona de toda situación, tamén do progreso e dos avances técnicos, da
velocidade e das propias présas. De non ser así, vólvese todo contra nós,
faise inhumano e todos deshumanizados. Por iso hai que aprendelo e
reaprendelo. É unha formación permanente
Xa che falei dese grande vacío. Inmenso. Irrecuperable. Non sei dicilo
doutra maneira, pero é aínda unha cousa moito máis fonda existencialmente.
Un espacio anímico, afectuoso, que ocupaba este noso fillo, que endexamais
se enche, que está aí, martelando dentro de ti. Máis aínda na nai, penso eu.
Non comentas, pero todo cho suxire: TV, noticias... todo. Non é tampouco
un vacío amargo no noso caso. El foi un rapaz moi cheo de vida e moi plena
de valores. O seu estilo de vida e mesmo o seu estilo musical que, no decir
dos entendidos, xa antes de morrer, tiña un algo distinto e con clase.
Comprenderás que, para nós, agora éncheno-la alma. Nas relacións era moi
comunicativo, enganchaba moi ben coa xente. Os velliños adorábano
porque el era moi engaioleiro. Iso e moitas cousas cóbrente de gozosa
emoción. Pero de novo volta o “pensamento”, que diría Blanco Amor.
¡Canto lle ficaba por dar, por facer, por ofrecer á vida!
E logo, outro aspecto. Tiñamos unha vida esplendorosa. Humanamente
moi plena. Traballabamos, pero os fillos saíron ben, buscadores de vida,
con valores incluso de utopía constructora da humanidade dende principios
éticos, ben orientados.
¿Que pasa agora na casa? Moitos silencios. E tamén moitas falas. A
miña dona fala máis do que eu. Dous dos fillos tamén. Eu prefiro a
presencia silenciosa. O máis novo escoita a música del e as conversas, pero
non gusta de falar. Vive, sente, escoita.
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O que aínda non tivemos foi ese engarzamento coa transcendencia.
Temos aí un algo. Hai coma unha rebeldía interior, unha incomprensión.
Non sei. Unha amiga, que lle morreu tamén a súa filliña, díxonos un día:
“Eu vexo a miña filla no ceo”. Ben. Non criticamos e qué ben que a ela lle
valla. Pero, sobre todo a Loli, élle imposible conformarse, non nos dá
sosego. Non se trata de que non teñamos fe. Pero nisto aínda non vemos,
hai moita nebulosa no noso íntimo. Hai rebelión. “Levouno Deus”. Non o
acepto. A resposta ten de ir encontrándoa cada un. Ha ser un traxecto de
luces e sombras, sen dúbida. Ha levar tempo.
Rebelión ante unhas liturxias oficiais, de libro, distantes. A misa do
enterro non chegou a nós. Ficou distante. Foinos algo alleo. Non estivo a
ton co que nos estaba pasando. Teño pena dos oficiantes que non captáde-lo corazón da vida. Non tendes familia. Nótasevos. Algo pasa aí tamén.
Non critico. Dóome, incluso por vós. Sentimos algo así como “Esta xente
non é da casa, non a coñecemos da misa”. Si. Faltounos algo.
Olla. Os gaiteiros de Ferrol que acudiron ó cemiterio –en por eles que
nós non sabiamos nada, ti estabas alí–, eses captaron o momento. Sentímolos
da familia, e non todos eran coñecidos.
A primeira Noiteboa foi durísima. Logo, nas seguintes datas festivas
familiares, houbo como un acordo tácito de gozar pacificamente da súa
presencia e falamos del normalmente.
Facemos visitas ó cemiterio. De min non sae, mais Loli necesítao. Eu
acompáñoa sempre.
Montse, a nosa Montse, a viúva de Carlos, é unha muller moi forte
espiritualmente. ¡E mira que lle tocou sofrir á pobriña! Aínda agora lle
morreu unha irmá nun proceso maligno rapidísimo. Seguimos con moi boa
relación. Estamos fachendosos dela. Ela fala con moita normalidade del, da
súa vida, dos seus amigos. É forte fronte á vida.
Moitas veces me interroguei se estas mortes, unha vez acaecidas, teñen
algo de valía para o mundo, para a sociedade, para nós. Non teño unha
resposta. ¡Quen me dese que non fosen inútiles¡ Pero...
A morte fai a vida. Naces, medras, vives, reprodúceste, morres. Esta
é a lóxica. Pero a lóxica rómpese dramaticamente. Os fillos morren antes
e daquela a lóxica vai ó revés. Din que é o prezo do progreso, da evolución.
Tampouco son exclusivas deste tempo. A Revolución Industrial fíxose con
este estilo. Os carros das nosas aldeas teñen levado vidas. Pero hoxe son
máis evitables. Non se pode pagar este tributo. Non tiñan que ser. Non
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acabo de vérlle-la valía. Nin como revulsivo, porque, de feito, non se está
dando. Ó día seguinte todo está esquecido, pechouse o caso. Logo, cada
suceso sempre é distinto e as circunstancias tamén. Pero todas e cada unha
destas vidas tronzadas tiñan, sen excepción, de convocarnos persoal e
comunitariamente a unha profunda reflexión que conducise a un compromiso eficaz de transformación desta realidade de morte.
Xa querería eu que todo fose como nos casos de Gandhi, de Xesús, da
madre Teresa, da mesma Diana de Gales ou de Ramón Sampedro, que
abren un decisivo debate posterior de reflexión que nos interpela a todos,
tamén ás institucións, e algo se saca de aí para unha ética social e civil que
fai avanza-lo mundo.
Nestes casos, anque só fose pola inxente cantidade de vidas que sabes
que cada día, cada semana, etc., se nos van ir indefectiblemente nas
estradas, para algo tiñan de servir.
Pasa o mesmo coa guerra, co comercio de nenos e mulleres, cos malos
tratos a débiles, cos terrorismos, cos movementos de pobres á procura de
mellores condicións de subsistencia, cos espaldas mojadas das pateras,
que con ese nome xa os descualificamos, etc.
¿Valen para algo esas víctimas ? ¿Estannos valendo de feito a ti, a min,
a esta boa sociedade...? Porque a reflexión dáse na desmasificación,
empeza nesa persoa concreta que se conciencia e logo tira dunha causa.
Algo valerán. Nós, hoxe, estamos aquí falando. Encrucillada vailles adicar
un espacio. Alguén se sumará. Pasou na campaña de minas antipersoa.
Véxolle moitas máis posibilidades a eses intentos de acompañar na
dor, a eses grupos de relación de axuda, como se lle chama agora. Grupos
de xente que pasamos por isto, que fomos encontrando alento e que, a xeito
de terapia grupal ( por suposto ben orientados), aportámo-lo noso testemuño,
apoio afectivo, por veces orientación, en tantos problemas como de socato
se lle veñen en tromba enriba de toda a familia, que te deixan ó tun tun, sen
saber que facer, a quen dirixirte, a que médico, psicólogo, xurídico, etc., en
quen confiar. O proceso da dor ten que enfrontalo cadaquén, iso non cho
vai aforrar ninguén. O fillo é teu. Pero a axuda neses intres é decisiva, se
se fai axeitadamente. Moita acollida, moita escoita, moita paciencia, moita
comprensión coas incoherencias dos primeiros tempos. Palabras sempre
ben asisadas e respectuosas e, sobre todo, xestos, detalles.
Axudar a liberarse da culpabilidade, que irremisiblemente é como
unha trampa que se ensarilla sempre sobre as conciencias dos que ficamos
detrás e tiñamos algunha relación de responsabilidade con quen se foi.
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¿O desamparo e o aillamento, a soedade e o non saber absolutamente
nada desa nova situación, aconsellarían algun asociacionismo civil organizado a onde acudir en auxilio? Aí están as organizacións de consumidores,
de mulleres maltratadas, de víctimas do terrorismo, etc., e cumpren funcións
ben valiosas. Neste caso penso que tamén. Incluso como denuncia de tantos
abandonos, onde todos vemos que aí se vai producir algo, pero como só se
erguen voces individuais, fican afogadas por debilidade, por falta de
formulación fundamentada, por incapacidade de insistencia e seguimento
do asunto, etc. Certo que hai un espacio social para que xurdan estas
iniciativas de asociacionismo. Todo canto salve vidas, evite dor e violencia
e eduque a nosa sociedade, benvido sexa.
Falabamos antes da necesidade dunha ética civil básica, que se faga
conciencia común, con forza no íntimo de cadaquén, de tal xeito que, se
fallas, a conciencia che estea acendendo alarmas de atención, iso é
necesario hoxe. Algo así pasou cos dereitos humanos. Esa declaración foise
facendo referente común indiscutible. A volta ós valores é imprescindible
para educa-la persoa humana en tódalas etapas. Para actuar individual e
colectivamente. De aí aparecerían tamén formulados un mínimo dos
contravalores, da antiética, que se percibirían como insostibles. Exemplos:
non é ético que EE.UU., Rusia, etc., non asinen e cumpran a lei contra
minas antipersoa, porque son poderosos ou porque lles vaia contra dos seus
intereses. E iso habería que estendelo ás multinacionais do lucro, etc.
Detrás dos accidentes viais, ademais das imprudencias individuais, hai
fortes intereses económicos. ¿E hai tamén unha ética mínima de base, que
defenda inexcusablemente a vida como primeiro valor sempre e por riba de
todo?
Aquilo de B. Brech, que cito non literalmente: “...primeiro viñeron
polos comunistas, pero como eu non era político, non me importou. Logo
perseguiron ós curas, pero eu non son relixioso e non vai comigo. Agora
veñen por min, pero xa é tarde, e non hai ren a facer”.
Todos temos algo que aportar. Aquí non vale o de presuntos implicados, aquí estamos todos concernidos.
A Encrucillada quero agradecerlle que me dese voz neste noso
desacougo e pedirlle que siga transmitindo ese sistema de valores humanos
e esa utopía cristiá, que por veces parece como se se tivese medo de falar
dela ou se o tivesemos de facer coa língua pequena e en sordina, cando xa
outra realidade teriamos se desde ela todos fosemos máis consecuentes.
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—A conversa foi moito máis longa, mais a revista ten as páxinas
limitadas. Graciñas Eliseo. A ti e a toda a túa familia a nosa amizade e a
solidariedade máis sincera dende todo o que poida ser Encrucillada. E, en
vós, o noso afecto para tantos que no silencio dos días están clamando por
ese compromiso real e persoal que elimine as causas deste sistema de morte
no que todos estamos, dalgún xeito, participando e, talvez, ata favorecendo.
Gracias.
Xoaquín CAMPO FREIRE

59

Horizonte aberto

Os Moure de Chile
Por Manuel SUÁREZ SUÁREZ

A última e única vez que estiven en Chile foi en febreiro de 1973.
Pouco despois, en setembro, estando en Montevideo, souben da morte do
presidente Allende e do sanguento golpe militar. Prometín non volver ata
o retorno dun goberno democrático. Quedei moi impresionado pola desfeita
represiva na terra de Gabriela Mistral, de Violeta Parra e de Pablo Neruda.
A terra chilena é moi fermosa. Se miramos un mapa veremos unha longa
lingua de terra que vai desde o árido deserto de Atacama ata os xeos do sur.
Os Andes, o mar, un val lonxitudinal onde as viñas aproveitan o Sol para
producir uns viños de excelente calidade.
Quizais porque en Chile temos escasa emigración galega, case non
sabemos nada deste anaco de terra americana. Ramón Suárez Picallo viviu
uns anos alí e Eduardo Blanco Amor fixo unha viaxe en barco polas súas
costas e publicou o fermoso Chile a la vista. Nesta crónica de viaxe fala
Blanco Amor de Chiloé, un lugar do sur que ten moita semellanza con
Galicia. Chiloé é verde, cheo de vacas, os seus habitantes usan vellos
galeguismos na súa linguaxe e as súas leiras están tamén, como as nosas,
separadas por valados de pedra. A capital de Chiloé chámase Santiago de
Castro. Tamén polas terras austrais chilenas temos outro egrexio emigrante.
Na cidade de Punta Arenas está enterrado o ferrolán Antonio Soto, o
loitador sindical que quixo unha vida mellor para os traballadores agrícolas
da Patagonia arxentina. Soto tivo sorte e puido escapar da morte, pois ía ser
fusilado. Camiñou e camiñou ata cruzar andando a cordilleira dos Andes
para agocharse en Punta Arenas.
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Eu quero falar duns chilenos fillos da emigración que senten Galicia
desde o outro lado do mar. Alí, ó pé dos Andes, naceron catro fillos do
matrimonio Moure Rojas, Mario, Edmundo, Xoán Luís e Fernando. Hai un
tempo estiveron en Compostela Mario e Xoán Luís. Viñan para algo moi
emotivo e que nos enche de ledicia: a presentación dun libro de investigación que realizou Xoán Luís sobre a orixe, historia e xenealoxía do apelido
Moure. O libro foi editado en Chile e titulado De Moure: 1500 anos. O
limiar é de don Luís Moure-Mariño, familiar dos Moure de Chile.
Na presentación, e antes dunhas emotivas palabras do autor, falaron
don Agustín Sixto Seco e don Luís Moure Mariño. O acto foi moi sinxelo,
pero cheo de sentimento. O libro presentado significaba o definitivo
reencontro coa terra, a unión polo sangue entre Santiago de Chile e a
luguesa parroquia de Santa María de Vilaquinte. Supoñendo que os Moure
fosen os únicos galegos de Chile, viaxar ata detrás dos Andes para coñecelos
xustificaría a viaxe. Edmundo, que non puido vir, é escritor, xornalista e
poeta, un rosaliano de corazón que hai anos publicou un libriño, La voz de
la casa, onde rende homenaxe ás terras paternas de Vilaquinte.
Non falei moito con Mario e Xoán Luís, pero axiña sentín que son
enteiros, de corazón limpo e con total e sincera disposición para colaborar
no espallamento da nosa cultura en terras chilenas. Falaron da recuperación
económica, do esforzo exportador do país, do aumento do nivel de vida e
de que en Chile os españois, en xeral, son moi queridos. Os irmáns Moure
son destacados empresarios que saben do que falan. Non pensan en
ningunha rendibilidade económica cando expresan que queren empurrar
para que haxa alí unha constante presencia cultural galega. Coido que
debemos falar máis de Chile e non esquecer que nesta república suramericana
tamén temos unha pequena póla da nosa árbore.
A peregrinaxe de Ricardo Palmás
Na rúa Colonia, de Montevideo, a editorial arxentina Losada tiña unha
librería e un pequeno soto onde se celebran actividades culturais. Foi neste
local onde coñecín a Ricardo Palmás Casal, que viña desde a capital
arxentina acompañando a Luís Seoane, invitado polo Patronato para unha
charla. O egrexio Seoane foi sempre un bo amigo do Patronato da Cultura
Galega, deseñaba as cubertas dos seus libros, pero nunca quixo cobrar por
elas.
Ricardo Palmás, en Buenos Aires, e Carlos Zubillaga, en Montevideo,
eran unha mostra exemplar da pervivencia cultural de Galicia nos fillos da
emigración. Quero falar de Palmás porque, desgraciadamente, xa non está
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entre nós, morreu dun ataque ó corazón o 10 de novembro de 1996 en
Londres. Nacera en Buenos Aires, o 2 de xaneiro de 1940, fillo de pais
galegos. Comezou estudiando Dereito, pero axiña se pasou á literatura,
fíxose profesor de portugués no Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas. Logo estudiou socioloxía na Universidade do
Salvador, unha institución privada onde foi profesor, e tamén deu clases na
Universidade de Mar del Plata e de Morón.
Foi alumno dos cursos de Lingua e Literatura galegas impartidos por
Rafael Dieste e Eduardo Blanco-Amor. Desde mozo estivo sempre dentro
de formacións galeguistas (grupo Alén Mar, Irmandade Galega). No ano
1965 publica Pelerinaxe, a súa primeira creación, cando aínda non coñecera
a terra de seus pais. Viaxa a Galicia en 1970 e volve en 1976, ano en que
o Patronato da Cultura Galcga publica en Montevideo Castelao: prosa do
exilio. O libro tivo moito éxito, unha compilación de textos varios de
Castelao feitos no exilio.
En Galicia colabora nas revistas Teima e Grial. Publica en Madrid un
apartado sobre a emigración no volume colectivo titulado Los gallegos e,
xa vivindo en Londres, publica en Ediciós do Castro, en outubro de 1978,
o libriño A emigración galega na Arxentina. Na capital inglesa traballa de
xornalista colaborando coa axencia Efe, logo vai uns anos a París e outros
anos a Brasilia. Finalmente, en 1991, fixa a residencia en Lisboa. Publica
varios traballos e deixa comezados moitos outros sen rematar. Quizais se
poida publicar un deles, un ensaio de crítica literaria sobre a presencia
galega nas novelas de Nélida Piñón, Fernando Assis Pacheco e Horacio
Vázquez Rial. Penso que o último que publicou sobre a emigración foi unha
colaboración nas actas do Encontro sobre Patrimonio Cultural Galego na
Emigración, celebrado en Santiago, en novembro de 1994. Palmás non
puido asistir ó encontro por motivos laborais e, polo tanto, non puiden
comentarlle que vinte anos atrás o escoitara falar en Montevideo. Na súa
colaboración, centrada na Arxentina di: “Nos últimos anos iniciouse en
Galicia a tarefa para recupera-lo patrimonio exterior galego, aínda que dun
xeito descoordinado. Por esta causa, continúanse a perder parte deses bens
culturais, en especial os que se encontran no continente americano, onde
asentaron os principais núcleos de emigrantes galegos”.
O mundo da emigración galega perdeu un serio investigador, xornalista
e sociólogo de fonda cultura. Palmás foi un digno fillo da póla galega que
pendura sobre o Río de la Plata. Escolleu ser galego, un galego que loitou
pola cultura do seu sangue.
Manuel SUÁREZ SUÁREZ
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Hora de resultados
Por Agustín DÍAZ
Entramos no 98. A Xunta presidida por Manuel Fraga empeza o
seu noveno ano de goberno. En Madrid o PP vai rematar dous anos de
xestión e aplica o segundo orzamento. As catro deputacións galegas e
máis de douscentos concellos tamén desenvolven a acción política
inspirada polo mesmo partido. En Europa seica obtén moi boa consideración a política do PP: ¿quen dá máis? Precisamente por iso todos
estamos agardando resultados e a Manuel Fraga non lle valen xa
desculpas.

Por iso non resulta de recibo a crispación coa que reaccionan as
autoridades cada vez que a oposición ou calquera sector social lles esixe
respostas rápidas e eficaces, sexa diante dunha catástrofe como a de Ferrol
ou un problema como o do sector leiteiro. Por iso se entende tamén que o
novo Goberno contase con algunhas demandas urxentes dentro dos seus
primeiros cen días de actividade, que rematan agora, e que estiveron
centrados na elaboración dos seus primeiros orzamentos e na rodaxe dos
escasos cambios introducidos no organigrama.
A Xunta acaba de abrir unha negociación cos interlocutores sociais
para elaborar un plano de emprego. Son preto de duascentas mil persoas as
que aspiran a acadar un posto de traballo en Galicia, un de cada cinco
cidadáns en idade e disposición de traballar. Aínda que moitos deles teñan
algúns ingresos, do seguro de paro os menos ou de economía clandestina
os máis, a situación non deixa de ser grave.
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Pero a negociación ábrese con varias hipotecas. O representante da
patronal leva anos proclamando ós catro ventos a súa oposición a calquera
reducción da xornada laboral e a praxe xeral das empresas revela unha
mestura de emprego precario, horas extras (moitas veces non pagadas) e
mesmo traballo negro, isto último masivo entre os autónomos. O presidente
da Xunta marcou de entrada os seus reparos á reducción da xornada laboral
e o Goberno non dispón precisamente de fondos amplos nos seus orzamentos
que permitan prever unha forte acción en favor do emprego, xa de por si
abondo difícil.
Outra ‘tractorada’
Mentres tanto, milleiros de labregos seguen con problemas, descubrindo
cada semana novas variedades de leite. Se noutros tempos non lles
importaba que parte do leite se puxese acedo ou callase (sempre podía
consumirse nunha nova variedade), agora que contan con bos medios para
conservalo descobren con sorpresa que eles mesmos poden vender leite
negro ou comprimido, sen agardar a que as industrias o transformen en
UHT ou mesmo condensado. Van descubrindo, á súa custa, os milagres da
economía moderna.
Descubriron tamén desde hai uns dez anos a existencia dunha Administración pública que pode ser protectora, pero ó mesmo tempo inhibidora
de iniciativas: non se fai un investimento, unha mellora do equipamento ou
das instalacións en función da necesidade ou da utilidade real; o gasto
realízase segundo a subvención obtida, prometida ou soñada, ó ritmo do
808, número máxico dun decreto subvencionador máis coñecido no sector
leiteiro có cupón da ONCE.
Pero ó mesmo tempo fixéronse realidade as cotas, os índices de graxa,
os límites de contido bacteriolóxico e demais monsergas. ¿Quen lles ía dicir
ós nosos avós que nun litro de leite da Marela había sitio para milleiros de
microorganismos? Os máis espabilados fóronse adaptando á situación e
logran trampear polo intrincado panorama das normas comerciais, administrativas e sanitarias. Pero ó redor de vinte mil caeron na trampela da
supertaxa, a preto de cen mil pesetas de media. Por iso o cabreo e maila
tractorada.
Non hai resposta
Ante esta protesta, a Administración amosou unha grande incapacidade
de resposta. Puxo, iso si, tódolos medios disuasorios para limitar primeiro
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o seguimento da convocatoria, facendo chegar a tódolas aldeas e lugares as
consecuencias negativas que podían derivar da participación na protesta e
os grandes esforzos da Administración en favor dos gandeiros, suxerindo
tamén cantos favores se poderían conseguir no futuro. Para iso contou coa
axuda decidida do sindicato Xoves Agricultores, o que conta con máis
concelleiros afiliados no ámbito rural e mesmo con algún destacado
dirixente do PP como asesor na sede central.
Veu logo, unha vez máis, a actitude belixerante do delegado do
Goberno. Diz Guedes e Manuel Fraga, facéndose mutuamente eco,
enchéronse de dicir que a convocatoria de protesta era ilegal e así o fixeron
saber cos seus amplos medios de comunicación. Despois decatáronse de
que non podían realmente prohibi-la protesta, aínda que lle marcaron unhas
condicións de desenvolvemento moi estrictas, que as forzas policiais se
encargaron de sobrepasar na súa aplicación real: os tractores tiñan que
circular, sen corta-lo tráfico, pero logo tampouco lles deixaban avanzar e
facíanos parar nas beiras das estradas.
Para o problema de fondo segue sen haber resposta; peor aínda,
semella que non se dan de conta as autoridades da súa gravidade. Loyola
de Palacio púxose á fronte da rebelión dos labregos andaluces pola cuestión
do aceite: tódolos medios subliñaban que se poderían perder non sei cantos
millóns de xornais por ano. Pois ben, en Galicia, coa evolución do sector
do leite, van desaparecer entre dez mil e vinte mil explotacións; multipliquen por 365 días (que é o número de xornadas nas que un gandeiro ten que
ocuparse das súas reses) e saen entre 4 e 8 millóns de xornais. Esa
reducción de explotacións non depende exclusivamente das cotas, pero a
súa existencia e mailo xeito de aplicalas, xunto coas novas normas de
calidade do producto, aceleran fortemente o movemento.
Ferrol, ‘piando’
Como queda dito, o Goberno puxo en marcha a tódalas forzas policiais
(ademais doutros resortes de poder) para manter expeditas as estradas o día
da tractorada. Pero o seu poder foi máis ben feble contra as forzas da
natureza conxugadas coa imprevisión humana. E Ferrol quedou a piar,
nunha situación de illamento superada trinta anos atrás, cando o movemento
de vehículos era a cuarta parte do de hoxe. Fóra da polémica coa falta de
previsións metereolóxicas, non hai noticias de ningunha medida máis aló
das actuacións xudiciais obrigadas para que alguén recoñeza ningunha
responsabilidade no asunto: bótaselle todo en cara ó vento.
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En canto ás solucións contra o illamento, o Goberno limítase a reiterar
promesas de obras centos de veces anunciadas, a licitación da autovía de
entrada en Ferrol para enlazar en Fene coa autoestrada do Atlántico, que xa
non se sabe cantos anos de atraso leva, e mailo desdobramento da propia
ponte das Pías, unha vez repostos os máis de cen metros que levou o vento.
Pero claro, a mínima reposición destes cen metros xa supón tres ou catro
meses de falta do servicio, cos danos conseguintes para cantos precisan
entrar ou saír de Ferrol.
Curiosamente, a busca de alternativas de emerxencia puxo de manifesto
o descoido doutros medios de comunicación de capacidade contrastada e de
menor contaminación, como o tren e mailo barco. A escasa distancia entre
A Coruña e Ferrol por vía marítima debería permitir funcionar un servicio
de transporte para carga e viaxeiros que unise os dous portos nunha hora,
a prezos altamente competitivos. Hai moitos anos funcionaba, polo menos
nalgunha época do ano, un transporte de viaxeiros nesta liña. Coa mellora
da capacidade e da velocidade dos barcos habería quizais que poñer agora
un servicio axeitado: temos ben preto o caso da ría de Vigo, aínda que
limitado ós viaxeiros, para poder sacar leccións. E en canto ó tren, resulta
ridículo que un área desa densidade de poboación non dispoña dun
transporte que circule polo menos tan rápido coma os autobuses que teñen
que soportar tódolos atascos de entrada e saída da Coruña e Ferrol, sen
esquece-lo funil de Pontedeume. Lembremos, ademais, que para que sigan
funcionando un par de trens diarios, que consomen preto de dúas horas no
percorrido, ten a Xunta que poñer unha subvención. Iso si que é modernidade
e competitividade da empresa, pública neste caso.
O PSOE celebra o san Valentín
Mentres se escriben estas liñas, os socialistas galegos preparan o seu
día de san Valentín. Xa saben, esa festa dos namorados, pero que tamén se
recorda coma un día sanguento nas liortas da mafia americana. De seguro
que a conferencia do PsdeG-PSOE non vai ser unha cousa nin a outra, pero
un non sabe se vai quedar máis próxima á primeira ou á segunda. Para que
os militantes se puxesen a pensar un pouco, o ex-presidente da Xunta
Fernando González Laxe escribiulles un guión. Pero a algúns parecéuselles
demasiado ós discursos que pronunciaba no seu papel de presidente,
aqueles onde falaba do eixe Berlín-Silleda (que outros entendían como
Lalín-Silleda) ou de que Galicia xa se atopaba na onda de Xapón (que para
algúns consistía en andar nunha Honda).
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Ou sexa, que non se viu no proceso previo a esta conferencia un debate
serio e unhas liñas de renovación fondas. Todo o máis que transcendeu foi
a creación dunha fundación na que se integraron unha ducia de exdirixentes socialistas, case todos fóra da actuación política, e un par de
proclamas de Xerardo Estévez, un alcalde que leva de vacacións no PSOE
desde que chegou ó posto en 1983. Tamén se producía, ó mesmo tempo,
algunha reincoporación notable, como a do inefable Manuel Soto, o
chamado compañeiro, ex-alcalde de Vigo, ou a do ex-comunista Henrique
Curiel, oriundo de Vigo, deputado cunero nalgunha ocasión e agora
delegado elixido por Ourense.
Nas semanas previas producíronse algúns sinais de alcance difícil de
medir. Por exemplo, Abel Caballero seguiu completamente desdebuxado e
Francisco Vázquez foi a Vigo, onde presidiu unha asemblea conxunta das
tres agrupacións (na que reapareceu Manuel Soto) e mesmo se permitiu
facer unha declaración en galego. O mesmo Vázquez foi ver a Manuel
Fraga, con quen quixo arranxa-las súas diferencias a propósito de Sogama,
mentres por outra parte impoñía a ruptura da mancomunidade de concellos
da Coruña en relación co mesmo asunto, impoñéndose ós gobernados polo
PSOE, entre as protestas do de Oleiros e dos do PP.
¿Quen quere ser alcalde?
Rematado o proceso de renovación do Parlamento e da Xunta, abriuse
xa a gran pregunta que nos vai ocupar algo máis dun ano: ¿quen quere ser
alcalde? Os que xa o son queren seguir, na gran maioría dos casos. Nos
máis de douscentos concellos que goberna o PP, a resposta xa se sabe, será
candidato quen diga o partido, é dicir, Romay, Cacharro, Baltar e Cuíña,
coa bendición de Fraga, se é preciso, nalgún caso. Por iso lles vai ser difícil
repetir como candidatos ós alcaldes de Vigo, Ourense e Lugo. En Santiago
e na Coruña, Conde Roa e Couceiro parecen contar coas bendicións
precisas para tentar deixar fóra ós candidatos reiteradamente fracasados,
María Jesús Sáinz e Augusto Cesar.
Para non perde-la súa oportunidade, en Xinzo e Tui senllos concelleiros
que eran do PP aproveitan o cesamento obrigado polo xuíz, no primeiro
caso, e unha moción de censura, no segundo, para irse sentando na alcaldía,
contando mesmo con complicidades de concelleiros doutros grupos. É de
supoñer que serán os últimos sismos dun panorama municipal un tanto
axitado nos últimos anos.
No cento de alcaldías que non domina o PP, a cousa preséntase moito
máis aberta. O BNG, que nas anteriores autonómicas superou ó PSOE en
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case todos eses concellos (mesmo na Coruña e Santiago), xa lles demandou
ós socialistas que se pronuncien se lles interesa ou non un pacto. Logo das
dificultades dos pactos do 95 (negados formalmente por Francisco Vázquez)
e da estratexia de desencontro das autonómicas (que tan mal resultado lles
deu), os socialistas teñen un claro desafío: ou pactan previamente nas
mellores condicións ou apostan por agarda-los resultados. Pero iso pode
supoñerlles arriscarse a da-lo seu voto ós do BNG para alcalde e quedar
fóra de xogo ou darlle máis alcaldías ó PP. E, como queda dito, nisto
inclúense A Coruña e Santiago. Por todo iso, queda claro que non vai haber
exceso de aspirantes á alcaldía polos socialistas, aínda contando coa
vontade de sacrificio de xente como Manuel Soto.
Novos orzamentos
Paralelamente a todo este proceso, a Xunta acaba de empezar a
negociar coa patronal e cos sindicatos un plano de medidas en favor do
emprego, como queda dito xa. Na presentación do proxecto de orzamentos
do 98, agora en curso de debate, aludíase á posibilidade de adaptalos ós
acordos que se poidan acadar nesas negociacións. Así figura mesmo no
propio texto do proxecto de lei. Pero todos son conscientes das dificultades
do empeño e da escasa marxe de manobra.
Por iso os grupos da oposición abriron o debate acusando ó proxecto
de orzamentos de non servir precisamente para o obxectivo de crear
emprego nin para fomenta-las infraestructuras productivas, outra arela
permanente. E iso que estes orzamentos case acadan un billón de pesetas,
ou sexa, que se trata neles de decidir a qué vai dedicar cada familia galega
un millón de pesetas. Son máis de 317 mil millóns para paga-lo persoal (260
mil millóns para o persoal sanitario e educativo), 111 mil millóns para
gastos de funcionamento da propia Administración e 190 mil millóns para
investimentos.
Como algún exemplo do destino concreto deste diñeiro, o presidente
da Xunta percibirá preto de doce millóns e os conselleiros dez. Pero hai
outros carguiños menos coñecidos, pero que resultan de moito prezo, como
os membros do Consello de Contas ou do Consello Consultivo, equiparados
ós membros da Xunta nas súas retribucións. Así se comprenden as liortas
desatadas no seu día por algúns destes nomeamentos.
A vida segue igual
Cando un escribe estas liñas ten medo de repetirse en exceso. Pero é
que, segundo a coñecida canción, a vida segue igual. Lamentablemente, o
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terrorismo segue matando e todos seguimos sen saber que facer: seguramente o repetir condenas e manifestacións da case totalidade dos cidadáns
e políticos que condenan eses crimes non vai convencer a esa minoría
fanática, que non actúa precisamente por resortes racionais ou democráticos. Por iso é tanto máis absurdo multiplica-las liortas públicas sobre os
medios máis eficaces de combater esa praga.
Tamén segue o presidente da Xunta viaxando, no exercicio das súas
funcións e devocións. Unha vez máis, en Madrid prométenlle que as
autovías estarán rematadas no 98; antes prometeran, coa mesma
solemnidade, que acabarían no 97 e aínda antes asinaran nun papel que se
farían no 95. Tamén van acelera-lo remate da autoestrada do Atlántico ata
Ferrol e Tui, cousa que levan varios anos acelerando, pero aínda seguen
cobrando peaxe para saír da Coruña a Cambre e queren face-lo mesmo
entre Rande e Puxeiros (onde pasaron medio dano discutindo por 300
metros dun túnel). O que si remataron e empezaron a cobrar é a autoestrada
que prometeran libre de peaxe entre A Coruña e Carballo.
E a Xunta segue funcionando. Seica administra de xeito moi áxil e
eficaz, porque dá nun día as licencias de caza e pesca. Pero tarda dous anos
en resolver unha subvención de menos de cen mil pesetas para manter
limpo o monte ou seis meses para decidir que un abonado non ten que
recibir na súa casa a comunicación do importe do seu recibo do teléfono ou
da luz antes de que llo cobren polo banco: Telefónica e Fenosa, empresas
millonarias onde as haxa, merécenlle á Xunta máis creto e elas din que
mandan os recados a tempo, aínda que non poden demostralo, e de pouco
vale a queixa do cidadán afectado, que el non é máis ca unha persoa, aínda
que sexan millóns nas mesmas condicións.
Cómpre recoñecer, para rematar, que houbo renovación na Xunta e
oficios adxacentes. Segue Homero Pérez Quintana na súa dirección xeral,
pero agora o responsable de Turismo está na consellería de Cultura, xunto
cos do Xacobeo; o profesor Puy Muñoz, cuñado do presidente, foi substituído
no Consello de Administración da RTVE, polo profesor Puy Fraga, sobriño
do presidente; o novo conselleiro de Agricultura nomeou delegado en
Ourense a un xove Baltar, fillo do presidente da Deputación e do PP na
provincia. E o novo delegado xa dixo que seguiría fielmente as consignas
de seu pai. ¿Que se poderían renovar máis cousas? Desde logo, estes non
foron os únicos cambios, pero claro, non podemos contalos aquí todos.
Agustín DÍAZ
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¿Novos tempos para a
Real Academia Galega?
Por Ramón LATAS ESPIÑO

Co anterior número de Encrucillada xa no prelo confirmábase o relevo
na cadeira presidencial da Real Academia Galega. Unicamente quedaba
por confirma-lo nome do seu ocupante, e finalmente cumpríronse os
prognósticos: o vello galeguista Francisco Fernández del Riego sucede no
posto a Domingo García-Sabell, logo da breve etapa de transición con
Antón Fraguas á fronte da institución académica. Fernández del Riego
puxera como condición que o seu nomeamento se producise por consenso,
cousa que finalmente aconteceu.
Remataba deste xeito unha das mandas máis polémicas na breve
historia da Real Academia Galega, deixando á marxe, como xa dixemos, o
período de transición con Fraguas na presidencia. Nunha época crucial para
o papel da institución, como foi o paso da Dictadura ó réxime democrático
e estatutario, Domingo García-Sabell suspendeu a práctica totalidade das
materias nas que a Real Academia se xogaba e se xoga boa parte do seu
presente e mailo seu futuro. Así, esta non foi quen de elaborar unha
normativa ortográfica de consenso, limitándose a exercer unilateralmente
o seu poder institucional e provocando que unha boa parte dos escritores e
lingüistas do país lle desen as costas á institución académica. E, sobre todo,
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García-Sabell protagonizou un dos episodios máis esperpénticos –e iso que
nesta terra xa hai un bo feixe deles– que se viviron na historia recente de
Galicia, cando na súa calidade de delegado do Goberno presentaba un
recurso contra o decreto de normalización do galego no ensino que
elaborara a daquela conselleira de Educación Mª Jesús Sainz (¿imaxinan
vostedes a Lázaro Carreter, por exemplo, presentando algún recurso contra
a promoción do español?). O malo xa non foi que o presentase, senón que
logo de facelo continuou na cadeira presidencial sen ningún rubor ó longo
de varios anos máis.
A nova etapa que agora comeza faino con non poucas incógnitas. Nos
sectores que agardan ver un novo rumbo na Academia témese que a figura
de Fernández del Riego remate por ser máis institucional ca outra cousa e
que quen realmente corte o bacallao sexa o novo secretario académico,
Constantino García, ata entón director do Instituto da Lingua Galega, cunha
xestión neste organismo moi criticada por filólogos e escritores, xa que
consideran a García como unha especie de infiltrado da Xunta para
controlar todo aquilo que se saia da ortodoxia lingüística –normalizadora e
normativizadora– emanada de San Caetano –mesmo chegou a ter no ILG
unha telefonista que non tiña ningún rubor en responder en castelán ós seus
interlocutores–. Os rumores sobre o peche do Seminario de Sociolingüística da Academia, que a propia entidade se encargou de desmentir,
foron un primeiro sinal de alarma que é de agardar que quede só neso. Os
críticos, pola contra, ven con certa esperanza que o forzoso abandono de
Constantino García á fronte do ILG dese paso para dirixir este organismo
a Antón Santamarina, a quen, en xeral, consideran moito máis sensibilizado
á hora de traballar pola normalización do galego, mesmo se iso supuxer
enfrontarse ó poder establecido. Haberá que deixar tempo ó tempo e ver se
son cumpridas as expectativas.
De calquera maneira, a Real Academia Galega ten varias cuestións
pendentes para recupera-lo seu prestixio na sociedade e nos escritores que
sosteñen a lingua do país. Entre eles está o de retoma-la procura da pax
normativa, algo fundamental para a normalización do idioma, e non, como
ata o de agora, desde un papel de organismo impositor, senón como
mediador entre as partes máis predispostas ó diálogo, como poden se-los
defensores da denominada normativa de concordia e os oficialistas menos
recalcitrantes (dado que os reintegracionistas parecen excluírse eles sós).
Outra, anque xa se subiu un cativo chanzo máis, consiste en elaborar un
diccionario académico que sexa realmente digno da máxima institución
lingüística do país. O cativo chanzo antes citado refírese, obviamente, ó
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novo diccionario que saíu recentemente do prelo académico. Obviamente,
supón un adianto verbo do anterior diccionario publicado (o cal tampouco
era moi difícil, dada a ínfima calidade daquel). Esta nova obra recolle preto
de 25.000 entradas, con acepcións, exemplos explicativos, antónimos e
sinónimos, e termos con proximidade semántica. Sen embargo, seguen a
brillar pola súa ausencia as etimoloxías. En definitiva, para ser un diccionario académico, aínda queda por detrás da maioría dos que teñen publicados varias editoriais privadas do país.
¿E a Lei do galego?
Moito rebumbio causou nas mentes ben pensantes do Estado español
a aprobación, por parte do Parlament de Cataluña, da polémica Llei del
català. Os salvadores da patria aínda seguen a temer pola desaparición do
español no país de Macià, malia que en Cataluña a inmensa maioría das
cadeas de televisión, os xornais ou os cines empreguen de xeito case total
o idioma de Cervantes. Aquí, en Galicia, anque máis tepedamente, tamén
se entrou na polémica, pero a case ninguén se lle ocorreu pensar se, antes
de fixarnos no que acontece polo mundo adiante, aquí se dá ou non
cumprimento á cativa lexislación que temos para a normalización do
galego.
Si, porque os desenvolvementos dados á Lei de Normalización Lingüística en posteriores decretos e ordes, ou non se cumpren ou é a propia
Administración autonómica a encargada de facelos minguar. En abril de
1994, a Consellería de Educación sorprendera ó mundo da lóxica e da razón
cun decreto de exención do galego para escolares que incluía nos casos para
eximir do coñecemento da lingua propia do país ós nenos con “deficiencias
auditivas”. A impugnación que deste decreto fixeran a Mesa pola Normalización Lingüística e mailos sindicatos CCOO, CIG e STEG deu como
resultado en decembro pasado un fallo do TSXG no que o tribunal
consideraba “absurdo e incomprensible” eximir do galego ós rapaces con
estas deficiencias. Cunha lóxica asumible polo máis normal dos mortais, o
texto da sentencia afirma que “non se chega a albiscar que razón pode
xustificar tal exención cando a mesma non atinxe outras disciplinas, mesmo
as doutros idiomas”. Ben, pois a Xunta, non satisfeita co primixenio
ridículo, resolve recorrer esta sentencia perante o Tribunal Supremo. Eso,
por non falarmos dos continuos incumprimentos dos decretos de normalización do galego no ensino que seguen á orde do día, mentres os inspectores
e delegados provinciais de Educación do momento seguen a facer oídos
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xordos –non sabemos se tamén padecerán de deficiencias auditivas–. Aquí,
sen embargo, seguimos a narcotizarnos falando da Lei do catalán.
Cantinflas, membro de honra da TVG
Xa nos parecera a nós moi raro que Cantinflas desaparecese de súpeto
da programación da TVG. Foi por ben pouco tempo, porque velaquí o
temos de volta. Debe de ser porque, a día de hoxe, aínda non se lles ocorreu
outra cousa máis orixinal ós dirixentes da televisión autonómica para mete-la inescusable proporción de castelán que debe haber na súa programación, e que xa cumpriron noutrora programas como Versión orixinal, Olé
os teus vídeos ou aquel auténtico escándalo chamado Agora, agora. Como
se non fose abondo co xa non pouco castelán que aparece na publicidade,
Cantinflas fíxose cun contrato fixo na televisión galega, sen sabermos
sequera que razóns obxectivas existen para o mantemento na programación
da canle do país dun ciclo que se opón frontalmente ó primeiro e fundamental obxectivo dos medios de comunicación públicos de Galicia: a normalización do idioma galego.
Debe de ser para que pensen polo mundo adiante que “aquí te somos
galeguistas pero no radicales”. E para que o mundo o comprobe, resulta que
as emisións dixitais da TVG, que se poden captar pola plataforma Vía
Dixital, inclúen na súa programación un informativo castelán de 30 minutos
de duración que se emite diariamente ás 20,30 horas –agás os sábados, nos
que, por mor do futbol, adianta ás 20 horas o seu comezo–. Se o Tribunal
Supremo dá a razón á Xunta sobre as exencións por deficiencias auditivas,
¿pasará ese informativo castelán a emitirse na propia programación da
TVG dirixido a espectadores con xordeira? ¿Presentarao Marina Castaño?
¿Dirán A Coruña ou La Coruña?
Estas, e non outras, son as tristes consecuencias de deixar estes
valiosísimos instrumentos de normalización en persoas que son as primeiras
en non creren na mesma. Sirva como exemplo o de Arturo Maneiro,
director da Radio Galega, que non ten ningún reparo en da-las súas clases
na Facultade de Publicidade de Pontevedra en perfecto castelán. E de certo
que haberá máis exemplos por Galicia adiante.
‘La’ Coruña, ‘La’ Voz, ‘La’ desinformación
E falando de La Coruña, mentres para varios entes do Estado, públicos
e privados, A Coruña xa é unha realidade –sen o L–, logo da aprobación
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deste topónimo polas Cortes españolas, na propia Galicia algúns rifan por
seren máis españolistas cós propios madrileños e cústalles máis traballo
arrincarse o L famoso que arrincarse un ollo da faciana, anque cada vez son
menos. Sen embargo, hai tres casos especialmente graves pola súa repercusión e connotacións.
En primeiro lugar, a teimosía antigalega do propio concello coruñés,
que segue a desobedece-la sentencia do TSXG que o obriga a usar A
Coruña como único topónimo da cidade. O propio alcalde, Francisco
Vázquez, protagonizaba un episodio grotesco na súa condición de deputado
no Congreso, cando se ausentou da votación para aproba-lo topónimo
galego, mentres tódolos seus compañeiros de grupo votaban afirmativamente. Pero, alén das actitudes destes ou doutros personaxes, xa sobradamente coñecidas, un pregúntase que é o que fai a xente máis concienciada
da cidade verbo destes episodios. Comezando polos dous concelleiros do
BNG. Por exemplo, ¿admiten documentos, como convocatorias de plenos,
comisións de goberno, actas, etc., nos que aparece o topónimo La Coruña,
ou esixen a rectificación correspondente? Ó mellor, os edís nacionalistas
están a facer algo, pero desde o resto de Galicia dá a impresión de que todo
segue como estaba.
En segundo lugar, a actitude que verbo desta cuestión mantén o xornal
La Voz de Galicia. A gravidade, neste caso, vén pola enorme difusión deste
medio. Un medio que, ó emprega-lo topónimo La Coruña, sinxelamente
está a desinformar ós seus lectores, xa que chaman á cidade por un nome
irreal. E aquí non é un problema de liberdade de expresión –quen esto
escribe, licenciado en Ciencias da Información, aínda sabe distinguir entre
liberdade de expresión e información falsa, entre xéneros de opinión e
xéneros puramente informativos–, senón de non chama-las cousas polo seu
nome e, xa que logo, confundir ó amplo abano de lectores do rotativo
coruñés. Parecía que poderían da-lo paso cando, logo de moito tempo
facendo o ridículo tamén coa cidade das Burgas, La Voz decidiuse a
emprega-lo topónimo Ourense. Sen embargo, parece que o L coruñés se
resiste a esvaerse. A cousa é aínda máis grotesca cando desde outros
xornais de ámbito estatal, como El País, El Mundo ou os deportivos As e
El Mundo Deportivo, xa se emprega A Coruña como topónimo e, pola
contra, os propios xornais da cidade aínda seguen asolagados no seu propio
anacronismo. Cousa que, desde o punto de vista da información ó lector, é
un ataque frontal ós máis elementais principios do xornalismo; e desde a
comparanza co resto de xornais galegos e os xa mencionados de ámbito
estatal, é, sinxelamente, carecer do máis elemental sentido do ridículo.
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E, por último, a do principal equipo de futbol da cidade, o Real Club
Deportivo de La Coruña. Aquí xa non é só o feito da dimensión social da
institución branquiazul, senón que esta está presidida por Augusto Cesar
Lendoiro, político do PP que, á súa vez, preside a Deputación coruñesa. E,
se ben é certo que o ente provincial si é respectuoso co topónimo oficial
–aínda que esto xa vén dos tempos de Romay Beccaría na presidencia da
cámara provincial coruñesa–, volvemos ó tema do que fan os políticos na
política e o que fan cando teñen que dar exemplo nas súas actividades
privadas. E tamén neste caso habería que preguntarse que é o que fan os
grupos de siareiros presuntamente nacionalistas do equipo con este asunto.
¿Seica o seu nacionalismo se limita só a levar a Riazor bandeiras coa estrela
vermella? ¿Saben, por exemplo, que o Deportivo é o único dos tres equipos
galegos de Primeira que non emprega o galego na megafonía do estadio?
Rexeitado o decreto da Esperanza
Por se pouco fosen as actitudes político-lingüísticas dos nosos dirixentes
autonómicos, que non cansan de nos lembrar con elas aquilo de “España,
o único importante”, desde Madrid a ministra de Educación, Esperanza
Aguirre, tamén quixo pó-lo seu grao de area co famoso “decreto de
Humanidades”. Só que, nesta vez, este castelo de area foi contundentemente
derrubado. Na súa teima españolizante, a ministra esquecera que o seu
Goberno, se exerce como tal, é polos pactos cos nacionalistas e, xa que
logo, era unha xogada política pouco intelixente implantar unha norma non
precisamente moi respectuosa coa pluralidade de identidades do Estado. A
consecuencia foi a agardada, e así, o pasado 16 de decembro, o Congreso
rexeitaba o proxecto do decreto, que finalmente só foi defendido polo PP.
Sen embargo, o PSOE non perdeu tempo en matizar que o seu voto en
contra foi unicamente por non procurar antes o Goberno unha negociación
do mesmo cos grupos políticos, pero nunca atacou directamente a filosofía
do propio decreto. Cousa que non é de estrañar, xa que se por algo salienta
nos últimos tempos a política socialista é por un crecente antinacionalismo
periférico, porque o nacionalismo español téñeno máis a flor de pel ca
nunca.
Xa en Galicia, no eido da cultura e a educación, poucas novidades hai,
logo da formación do novo gabinete xurdido das pasadas eleccións autonómicas. Celso Currás segue á fronte da Consellería de Educación, sen
grandes novidades dentro do seu equipo de colaboradores, agás a do
nomeamento do catedrático de Latín Eduardo López Pereira como novo
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director xeral de Universidades. Traballo abondo vai ter Currás para
articular un modelo educativo axeitado na nosa comunidade, se facemos
caso ó estudio previo ó informe do Consello Escolar de Galicia sobre os
centros escolares de Educación Infantil que, segundo este estudio, se
atopan “moi por baixo” dos países do noso contorno no que atinxe ó seu
axeitado funcionamento.
A Consellería de Cultura, pola súa banda, volve estar en mans de Xesús
Pérez Varela, de quen non sabemos se nos sorprenderá con outros inventos
estilo Galicia, terra única. Pero o seguro é que seguirá a controlar
ferreamente que os medios informativos do país non se saian da ortodoxia
imposta polos diversos gabinetes de prensa do Goberno galego, logo de que
se confirmase que a Consellería de Cultura abranguerá outra vez os medios
de comunicación. Hai motivos, xa que logo, para pensar que aínda haberá
outros catro anos escuros na recente historia da liberdade de prensa en
Galicia.
Músicos de sempre e músicos do futuro
A música foi protagonista nas últimas semanas en Galicia. No mes de
decembro celebrouse en Santiago, no Museo do Pobo Galego, o congreso
sobre O feito diferencial galego na música, no que interviñeron diversos
expertos do folclore do noso país. A conclusión máis importante destas
xornadas foi a necesidade, expresada polos participantes, de que Galicia
poida contar cun fondo documental oficial da súa música enxebre no que
se poidan conservar todo tipo de fontes sonoras e escritas referentes ó noso
folclore. Algo que parece incrible que non exista a estas alturas de
autogoberno, pero que, aínda que chegue tarde, non deixará de ser benvido.
Se é que chega, claro.
Por outra banda, a Xunta confirmou que 1998 será o ano de Mendinho,
Martín Códax e Johan de Cangas, a quen a Academia vai dedicar este ano
o Día das Letras Galegas. Xa que logo, música e literatura irán a priori
collidas da man este ano co estudio da obra destas tres senlleiras figuras da
lírica medieval galego-portuguesa. Agardemos que ningunha sisuda editorial non cometa o atropelo de normativizar os textos das cántigas destes
autores, como xa se ten feito con algunhas obras de autores moi anteriores
cronoloxicamente á actual normativa ortográfica vixente.
Pero a lembranza de senlleiros músicos doutros tempos distantes non
debe facernos esquece-los músicos de hoxe e mesmo os de mañá. É o caso
do neno Xabier Vila Alonso, alumno da Escola de Música de Vilagarcía,
79

Ramón Latas Espiño

quen, con tan só dez anos de idade, obtivo un accésit no Certame
Internacional de Piano Carl Czerny, que tivo lugar na Academia de Artes
Musicais de Praga, capital da República Checa, a finais do pasado mes de
novembro. Con pezas de Czerny, Debussy, Mozart e Schedrin, o rapaz
arousán chegou ata a final, competindo con rapaces de 12 países, a maioría
deles procedentes dunha das zonas do mundo máis potentes musicalmente,
a Europa do Leste. Ós seus dez anos, Xabier Vila xa é case máis realidade
ca promesa no eido musical galego.
Novos nomes para a literatura galega
Algo menos novo, pero tamén moi xove aínda, é o gañador do Premio
Espiral Maior para autores noveis, o vigués Carlos Penelas Martín. Con 22
anos, Penelas conseguiu este galardón coa súa obra As linhagens do frio,
unha obra poética na que evoca os sentimentos perdidos de Galicia como
colectivo.
Outro vigués, Francisco Castro Veloso, coa súa obra Play-back, obtivo
o primeiro premio do Certame literario Manuel Lueiro Rey, que cada ano
convoca o Concello do Grove. Pola súa banda, Antón Rivero, coa súa obra
Setetraxes, acadou o primeiro Premio literario para narracións curtas
Modesto Figueiredo, que convoca a Fundación Pedrón de Ouro. E Enma
Couceiro, autora de As entrañas horas, conseguiu coa mesma adxudicarse
a 10ª edición do Premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, que organiza
o concello coruñés de Dodro.
E, como curiosidade, cómpre sinalar que acaba de ve-la luz a primeira
“audionovela” en galego. Trátase da obra A velocidade do frío, de Manuel
Seixas, que acadara en 1996 o Premio Xerais, e que acaba de saír en versión
CD. De seguro que non será igual ca lela nun libro, anque a música do disco
compacto de seguro que tamén axudará na producción de emocións no
lector-oínte.
O Premio Otero Pedrayo, para os monxes de Oseira
Non é habitual que un premio cultural teña destinatarios desta natureza,
pero non por eso é menos merecido, nin moito menos. O caso é que os
monxes do mosteiro cisterciense de Oseira recibían o pasado 15 de
decembro, de mans do presidente da Xunta, o Premio Otero Pedrayo, polo
seu labor de conservación deste simbólico recinto relixioso, logo de case un
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século en estado de abandono, e pola súa investigación cultural, coincidindo
ademais coa próxima celebración dos 900 anos de vida da orde cisterciense.
No eido da pintura, a obra do lembrado artista pontevedrés Arturo
Souto foi obxecto dunha exposición con 143 cadros na Fundación Pedro
Barrié de la Maza, que se desenvolveu no mes de decembro na sede da dita
fundación na Coruña. Souto, nado en Pontevedra en 1902 e falecido en
México en 1964, foi unha das figuras máis salientables da pintura galega
deste século.
E no cine, cabe salienta-lo premio acadado polo ferrolán Paco Rañal
no Festival de Cine de Xoves Realizadores de Zaragoza, coa súa
curtametraxe Coruña imposible. Un título que a algúns nos fai pensar
moitas cousa; pero polo de agora deixémolo como está.
Así, como está, é como quere deixar Manuel Fraga a comarca do
Bierzo, segundo manifestou en León o pasado 3 de xaneiro. O presidente
da Xunta, malia recoñecer que a comarca berciana é “un cruce moi
interesante entre leoneses, galegos e asturianos”, coida que é mellor que
aquela siga a ser castelá-leonesa. Pois aínda menos mal. Cando menos,
nesta situación os bercianos poderán seguir a falar galego sen as
interferencias de Cantinflas. Algo é algo...
Ramón LATAS ESPIÑO

81

Rolda de Igrexa

O Verbo de Vida e os
ídolos de morte
Por Victorino PÉREZ PRIETO

Este Nadal, na celebración da encarnación do Verbo de Vida, os ídolos
de morte fixeron oír unha vez máis o bruar das armas contra os pobres.
Desta volta, foi entre os esmagados indíxenas de Chiapas. Eu escribía un
artigo co título “As bágoas dun bispo”; ademais de falar arrepiado deste
feito, aludía tamén á mellor reacción da Igrexa fronte a el, representada nas
bágoas do bispo de Chiapas, porque era bo saber que os bispos tamén
choran, aínda que rara vez se lles sente chorar. As bágoas do tati Samuel
Ruíz manifestaban na pantalla dos informativos toda a dor dun pobo e
dunha Igrexa que está con ese pobo, masacrado polos poderosos de sempre.
O masacre de Acteal foi todo un símbolo, que un humorista de prensa
expresaba nun mouro e certeiro retrato: “O neno Xesús nace en Belén e
morre en Chiapas”. Non era a única vez que tales cousas ían, sacrilegamente,
xunguidas: a para uns sinxela e para outros desenfreada e consumista
celebración do humilde nacemento do Príncipe da Paz, co asasinato dos
pobres entre os que o Salvador atopou o seu fogar.
O rápido coñecemento do feito uníanos a todos coas Chayitos e demais
indíxenas mexicanos de Chiapas. Eu recibía moi pronto por Internet o
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comunicado enviado o día 22 de decembro pola diócese de San Cristóbal
de las Casas. O texto, asinado polo vicario xeral da diócese, a secretaria
chanceler e outros dous frades máis, viña encabezada por unhas impresionantes palabras: “Xesús Cristo, o Noso Señor, o Príncipe da Paz vén a nós
cunha mensaxe desde o frío e a pobreza do noso pobo. Hoxe sentímolo tan
actual que nos fai ver realmente como o Verbo, que veu poñe-la súa morada
entre nós, foi recibido por algúns e rexeitado polas tebras. O día de onte na
comunidade de Acteal...”. Outro bispo capaz de chorar polos pobres e
rebelarse contra a inxustiza contestou xa no día seguinte ó comunicado
enviado pola rede: Pedro Casaldáliga, tras manifesta-la súa rebeldía
contra a sistemática violencia que exercen os poderes fácticos contra os
pobres e negar calquera xustificación cínica que puidese face-lo Goberno
mexicano, remataba manifestando a súa solidariedade, apertándoos “con
inmensa dor e infinita tenrura”, asegurándolle-la fortaleza e paz de Xesús
de Nazaret, “fillo de Deus e de María, que se fixo pobre cos pobres e que
deu a súa vida para todos”.
Non foi el só, crentes e non crentes choraron, berraron e manifestaron
a súa solidariedade con ese pobo e esa Igrexa de Chiapas, branco da
violencia asasina dos que saben que alí o cristianismo non é unha ideoloxía
alienante, adormentadora, que fai submiso ó pobo explotado, senón a forza
revolucionaria do Deus liberador que clama xustiza para os pobres. Pero o
masacre dos pobres non foi nestes meses só o de Chiapas; o calvario de
Alxeria multiplicaba case por cinco mil as víctimas da violencia (fálase de
entre 60 e 100.00 mortos), aínda que as ducias de asasinatos diarios deixan
á xente cada vez máis indiferente.
Tamén por Internet nos chegaba semanas anteriores unha mensaxe de
Italia: “Per non dimenticare...”, “Para non esquecer a Jacques Gaillot, bispo
dos excluídos (13-I-1995/13-I-1998). Para non esquecer a Tissa Balasuriya
e o seu libro María e a liberación humana (2-I-1997/2-I-1998). ‘A pedra
que rexeitaron os canteiros...’ (Sal 11, 22-24)”. Era unha invitación á
solidariedade. No caso do teólogo oriental, a reacción foi tal, que se
conseguiu a revogación da súa excomuñón. Semanas despois de que o
Vaticano anunciase a excomuñón e da reacción do pobo de Deus, unha
mensaxe cantaba victoriosa na miña caixa de correo electrónico: “Tissa’s
VICTORY CONFIRMED!!!”; así, con maiúsculas seguidas de numerosos
signos de admiración. Non é de estrañar, a batalla a través do correo
electrónico e outros medios fora moi activa nalgúns países, tal como
manifestaban as numerosas mensaxes que chegaban.
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Igrexa en Galicia
¡Aleluia! tamén na Igrexa galega, porque por fin saíron os primeiros
Leccionarios Galegos, e moi dignamente impresos e encadernados. Aínda
que non fose unha noticia moi destacada polos sensacionalistas medios de
comunicación, penso que foi importante para a Igrexa galega; con todo, é
posible que gran parte dela nin o soubese. É mágoa que só teñamos polo de
agora os dos domingos. ¿Para cando os das demais festas e os do Ordinario,
que xa están feitos hai tempo?
Pero a outra noticia da Igrexa galega no último mes si que foi moi
destacada nos medios: o nomeamento do bispo galego Antonio Mª Rouco
Varela como cardeal da Igrexa católica. O que foi bispo auxiliar de
Santiago e logo arcebispo compostelán durante dez anos, o vilalbés Rouco
Varela, é un dos 22 novos cardeais nomeados polo papa Xoán Paulo II.
Como foi recoñecido por todos, era un caso cantado e lóxico na súa
fulgurante carreira eclesiástica, da man do cardeal Suquía, ademais da
consecuencia lóxica do seu actual cargo na diócese da capital española.
Rouco vén resulta-lo terceiro galego que forma parte do Colexio Cardinalicio
neste século, tras Arriba y Castro e Quiroga Palacios, nomeados por Pío XII
nos anos 50.
A historia de Rouco Varela é a dun estudioso profesor que deveu en
pastor, para acabar como un gran dignitario da Igrexa, na que recibiu os
meirandes cargos e distincións. Como estudioso e profesor doutorouse en
Dereito Canónico en Munich e exerceu a docencia nesa prestixiosa
Universidade e na Pontificia de Salamanca. Como pastor, ascendeu
rapidamente na carreira eclesiástica ata chegar a metropolitano de dous dos
máis prestixiosos arcebispados da Península: Santiago e Madrid; só lle resta
chegar a presidi-la Conferencia Episcopal, cousa que non ha tardar... O
capelo cardinalicio representa agora a meirande distinción e o máis cobizado
galardón nesa carreira eclesiástica. O novo cardeal responde ó corte típico
dos dignitarios eclesiásticos escollidos polo papa Xoán Paulo II: conservadores con formación intelectual, impecable fidelidade á ortodoxia romana,
obediencia incuestionable ás directrices vaticanas. No caso de Rouco,
mesmo como belixerante cancerbeiro da ortodoxia católica en Galicia e no
Estado, como xa demostrara na visita do Papa a Santiago. O último detalle:
cando lle preguntaron pola súa posibilidade de chegar a se-lo primeiro papa
galego, dixo: “Tódolos católicos galegos... homes poden chegar a selo”.
Nada novo, un elemento máis para asegura-la continuidade da actual liña
conservadora na Igrexa... Menos mal que o Espírito é quen –ás veces...– de
quebra-los obstáculos e parir algo novo na Igrexa.
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Mondoñedo-Ferrol
Cómpre non esquecer que o novo cardeal galego é de orixe e formación mindoniense, diócese na que algúns compañeiros da clerecía aínda o
seguen a chamar Tucho. Pero a actualidade de Ferrol veu marcada indefectiblemente no último mes polo desastre da plataforma de Astano
Discoverer Enterprise, que desfixo a ponte das Pías, principal vía de acceso
ó xa abondo illado e esquecido Ferrol. Como era un elo máis dunha cadea
que semella un verdadeiro andazo nas dúas últimas décadas, non faltou
quen falase de se non padecerían a cidade e a bisbarra de Ferrolterra un
magno mal de ollo ou unha maldición perversa. Unha das reaccións máis
rechamantes ante o desastre que concitou o interese de tódolos medios de
comunicación, foi a do bispo José Gea; tal como contaron os medios, o máis
importante que tivo que dicir foi loa-lo ben que facían os barcos en Astano,
que podían destruír unha ponte sen sufrir dano ningún... o barco. Unha vez
máis, a cabeza visible da Igrexa ferrolá desaproveitou unha magnífica
ocasión para dici-la palabra profética axeitada para unha situación concreta
da súa diócese.
O bispo mindoniense tamén foi a Cuba co Papa e falou, sobre todo, da
súa mágoa pola falla de curas na Igrexa desa illa caribeña. Tamén na
diócese de Mondoñedo algúns curas teñen que atender máis de cinco
parroquias, e algún case chega á ducia. É por iso que a solución iniciada hai
anos na bisbarra de Abadín e que veu a luz para o público menos coñecedor
desta rica experiencia gracias a unha reportaxe dun xornal galego, resúltanos
a moitos lucidamente axeitada. “Elas atenden o altar”, era o título da
reportaxe de La Voz de Galicia, e falaba sobre todo de Henar, leiga, casada
e con fillos, que desde hai anos fai celebracións da Palabra e reparte a
comunión en ausencia do cura. A Henar gustaríalle ser ordenada sacerdote, pero a súa Igrexa non está polo labor; e menos no seu caso, que se
declara militante do BNG.
Cáritas diocesana traballa ben, da man dun grupo de leigas e leigos.
Organizou en xaneiro unha interesante xornada sobre o colectivo dos sen
teito: “Píntalles outro futuro. Un teito por dereito”, coa participación do
coñecido sociólogo de Cáritas Española Víctor Renes e outros especialistas. Esta organización diocesana ferrolá tamén se coordinou con CC OO
para dar algunha resposta a situación dos inmigrantes. As pateras de Ferrol
son os polisóns que arriban de cando en vez nos barcos que chegan ó porto;
recentemente, catro escaparon do barco en que chegaran, pero dous foron
collidos de contado. Tamén contou co apoio de Cáritas a organización
xitana local Chavós, que presentou un proxecto para a erradicación do
chabolismo na bisbarra de Ferrolterra.
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Santiago
A finais do outono foi na Coruña a presentación dos programas de
Intermón e Meniños, no salón Fonseca dos xesuítas. A primeira é unha
organización que atende os problemas do Terceiro Mundo, ben coñecida
desde hai anos. A segunda, bastante vinculada en canto ás persoas coa
anterior, aínda que completamente independente como organización, é
unha Fundación Galega para a Infancia, tamén do Terceiro Mundo; en
decembro fixeron unha importante campaña, coa axuda das parroquias, de
diversos colectivos e dunha cadea de supermercados galegos, que se
comprometeron a aportar o 0,7% do valor das vendas de productos frescos;
mesmo contaron coa colaboración do noso laureado escritor Manolo Rivas.
O lema era “Dálle un nome, dálle unha familia”, en favor do status legal
dos nenos do Ecuador.
Tamén nos meses pasados, tal como me recorda o noso correspondente
Anuncio Maroño, varios grupos, particularmente a pequena pero moi activa
comunidade de Vangarda Obreira, da Coruña, traballaron para dar a
coñecer por medio de trípticos, charlas e encontros a plataforma internacional Somos Igrexa, que non acaba de botar raíces na Igrexa galega, a pesar
dos esforzos dos colectivos arredor de Irimia.
Colectivos activos da Coruña, Santiago e outras cidades e aldeas
galegas distribuíron o xa tradicional Documento da paz, que elabora a
coordinadora da Asemblea de Cristiáns Galegos, como se ven facendo
desde hai anos. No documento deste ano non puido entra-lo masacre de
Chiapas, porque aínda non acontecera, pero o seu rápido coñecemento de
contado deu lugar a mobilizacións por todo o país, con comunicados ós
medios, encontros e manifestacións públicas.
Nun nivel máis institucional, celebrouse na diócese de Santiago, como
nas demais dióceses, a Semana de Oración pola Unidade das Igrexas, co
título “O Espírito vén na axuda da nosa debilidade”. A particularidade da
compostelá, tal como me apunta o noso correspondente Xosé Antón
Seoane, foi a celebración ecuménica en Santiago e Pontevedra, co-presidida polo cura delegado diocesano de ecumenismo e un presbítero da Igrexa
Reformada Episcopaliana. O bispo Iniesta tamén vén a primeiros de
febreiro para falar do Espírito Santo, nunhas xornadas de formación para
curas.
O arcebispo Julián Barrio publicou unha nova pastoral, co título
“Peregrinar en Espírito e en verdade”. Difundiuse a finais de xaneiro, en
galego e castelán, por se algún cura non entendía... É a segunda pastoral
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con certa entidade (64 páxinas de denso contido) que publica o arcebispo,
despois de “Na túa Palabra”.
Tui-Vigo
O correspondente desta Rolda na diócese tudense, Santi Avión, apunta
nesta ocasión un aspecto positivo que mellorou na diócese e “tres rutinas”.
O positivo está na renovación da pastoral sanitaria. A Delegación Diocesana
de Pastoral Sanitaria, que traballa con novo pulo da man do novo delegado
e coa axuda dun entusiasta voluntariado; aínda que a presencia diocesana
no mundo sanitario xa era anteriormente “máis que aceptable”.
A primeira rutina é referente ó Domund. Tal como ocorre noutras
moitas dióceses, nesta é tamén unha das campañas que mellor acollida
segue a ter. Unha renovada Delegación de Misións está a conseguir unha
implantación en terreos nos que perdera forza, como os colexios relixiosos;
deste xeito, mantén a segunda posición tras da Campaña contra a Fame.
Con todo –comenta–, “habería que preguntarse se a OMP (Obra Misional
Pontificia) está a escolle-lo estilo de campaña que necesita a evanxelización,
ou vive de inercias e de explota-la vaga neoconservadora de toda a
sociedade”.
A segunda rutina é a referente ó mes dos defuntos. A pastoral
funeraria segue a estar presa de moitas inercias; tanto nas celebracións de
funeral coma nas máis emblemáticas de Santos e Defuntos. “É mágoa que
con tanto esforzo de reflexión e de promover accións de diferente talante
por parte dos cregos máis conscientes, non dese aínda os froitos agardados”.
Finalmente, a terceira apuntada é a do Nadal, que lle parece a rutina
máis ameazadora. Non lle falta razón, como teño escrito en máis dunha
ocasión. Pode que exista unha renovación formal destas festas, que nunca
deixaron de ter un gran arraigo tradicional (“Deus na manxadoira do
gando” é algo moi heavy, como diría un mozo), ó que se lle foron engadindo
outros símbolos que entraron con forza, como o arboriño e o Papá Noel;
pero moito máis forte é o negocio comercial que fomenta un consumismo
desaforado. “Iso do Nadal inventouno hai séculos un avisado vendedor de
garabatas”, escribiu alguén. O certo é que o Advento ten cada vez menos
de camiño de conversión e o Nadal de acollida de Deus nos pobres. Nin
sequera campañas coma a de Cáritas conseguen corrixir esta tendencia.
Seguimos centrados no reparto de paquetes, cando o que habería que
conseguir é unha participación e implicación maior de toda a comunidade
cristiá. “A túa axuda é a nosa forza, sen ti non podemos”, era o lema deste
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ano. E foi un fracaso na diócese; sen contar con que a recadación descendeu
notablemente nas parroquias máis ricas.
Lugo
O bispo frei Xosé estivo a finais de xaneiro en Centroamérica; os
medios comentaron que soubera do cardealado de Rouco na República
Dominicana, onde andan os curas lucenses Manolo Bodenlle e Ramón
Bernárdez. Foi aló coa misión de visitar e alenta-los misioneiros lucenses
(curas, relixiosos e relixiosas...) que traballan alí; seica algúns reciben esta
revista: para eles os nosas mellores palabras de alento.
Con ocasión do Nadal, o amigo Xesús Mato moveu a vella tradición
dos reiseiros no Cebreiro. Lémbrese que foi el o que deu hai ben anos lugar
ó grupo musical Fuxan os ventos, co seu disco Galicia canta ó neno. Os do
Cebreiro non foron os únicos, Alfonso Blanco Torrado, con Xermolos,
encargouse de reanima-la tradición por terras de Guitiriz; e outro cura,
Fernández Doval, fixo o mesmo por terras de Lóuzara.
O correspondente lucense, Nicanor Rielo, cóntano-la ledicia polo
nomeamento de Xoán Manuel Mariño como párroco da Milagrosa, unha
das máis importantes parroquias da capital. Mariño é un vello amigo de
Encrucillada e un asiduo participante nos seus encontros, por iso pide
Nicanor: “Agardamos que se encargue de devolverlle á freguesía algunha
ou varias misas en galego”.
Pero no Presbiterio diocesano segue a haber problemas co galego,
segundo soubemos por Anxo González, cura do Incio. Este cura, coñecido
de moitos lectores de Encrucillada, abstívose de aproba-la acta da Asemblea
do Consello Presbiteral anterior por non ir redactada en galego (“ou polo
menos bilingüe”), tal como fora solicitado. Ademais manifestou o seu
contundente desagrado e a negativa a asistir a próximas reunións dese
Consello mentres non se apure a publicación dos libros litúrxicos galegos.
Igrexa en Portugal
Unha colaboradora nosa de Portugal, coa que conectamos a través de
Internet por medio de Somos Igrexa, e da que respectámo-lo anonimato,
pasounos unha valiosa información sobre a maneira como foi acollido o
movemento na Igrexa irmá, no pobo de Deus e particularmente entre os
bispos. Transcribo a noticia, extractada, tal como me chegou, polo sabor da
verba persoal:
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Quando a Petición foi lanzada em Portugal publicamente em
21.1.1997, de imediato houve bispos que apoiaram, a saber: Arcebispo
de Braga, D. Eurico Nogueira, que posteriormente numa entrevista
afirmou que concordava com 4/5 da Petición sem propriamente dizer
qual era o 1/5 com que naô concordava. Pensamos que seja com a
ordenaçao das mulheres, e acredito que ele até concorda mas nâo se
atreve a dize-lo muito claramente dado a atitude do Papa. Outro que
manifestou apoio, mas depois recuou um bocaco foi D. Antonio
Marcelino, Bispo de Aveiro. Outro que se mostrou moderadamente
apoiante, ou antes nâo contra, foi o D. Armindo, o qual é uma
personagem bastante ambigua... D. Januário Torgal Ferreira, Bispo
Auxiliar de Portalegre e Secretario da Conferencia Episcopal, é o que
nos tem apoiado mais, quer publicamente, quer quando nos recebe em
audencia, o que já fez duas vezes. O Bispo de Setúbal, D. Manuel
Martins também é pela renovaçao na Igreja.
O Bispo de Évora, D. Maurilio de Gouveia mostrou-se
publicamente contra, assim como o Bispo de Viseu. Quando ao futuro
cardeal de Lisboa, D. José Policarpo numa entrevista deu uma no cravo
e outra na ferradura, costume em tantos bispos. Tem medo.

Sentimos sa envexa pola resposta dos bispos portugueses, que, con
todo o que di a nosa amiga, teñen menos medos que os españois. Entre
outras cousas, contrariamente ó que aconteceu entre nós, o mesmo cardeal
Patriarca de Lisboa recebeu con tódolos honores o bispo Jacques Gaillot;
cousa que “foi um grande sucesso”, como nos comenta a nosa amiga
No referente ós medios de comunicación social, ademais do minoritario xornal Fraternizar, coñecido dos nosos lectores, parece ser que a
cobertura ó longo do pasado ano foi verdadeiramente grande; mesmo “com
todas as televisôes a falar do Nós Somos Igreja, a fazerem programas de
debate, etc”. Desgraciadamente, ós da Igrexa irmá ocórrelles tamén como
a nós, onde a meirande dificultade é no espallamento polas bases eclesiais.
Tivemos información dun rico debate nunha capela de Lisboa sobre a
recente instrucción vaticana sobre o papel dos leigos na Igrexa, no que
participaron o coñecido teólogo frei Beto Dominguez e varios xornalistas.
Igrexa no mundo
“Un Papa conservador nun país revolucionario”, podía se-lo título da
viaxe do Papa a Cuba. O Papa que axudou a arramplar co comunismo en
Europa foi ó derradeiro país comunista occidental. Teño escrito que, a
pesar dos tópicos estendidos polos conservadores, o réxime castrista, sen
ser favorecedor da relixión, non perseguiu á Igrexa nin a mínima parte do
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que o fixeron outros réximes católicos de Latinoamérica, como O Salvador.
No encontro no Vaticano do ano pasado, Fidel recordaba ante a prensa
internacional que a revolución cubana “non tivo endexamais un espírito
antirrelixioso; ningún sacerdote foi ferido na súa integridade física, nin
humillado, e ningún templo foi pechado”. Se ben é certo que a presencia de
curas e monxas minguou na illa e que os que se declaraban cristiáns foron
marxinados dos cargos públicos; con todo, o cristianismo, tanto o católico
coma o protestante, seguiu a ser numeroso en Cuba. Segundo datos
recentes, son católicos cinco millóns de cubanos dos once cos que conta a
illa; 213 parroquias, 250 curas e 400 relixiosos e relixiosas. Lía nun recente
traballo (Cuba, experiencias para el diálogo. Datos para solidaridad,
1997) que as igrexas se enchen os domingos e a xente participa moi
activamente na Eucaristía; o Goberno tamén colabora moi activamente,
sobre todo con Cáritas, organización da Igrexa para atende-los máis
necesitados.
A Cuba de Castro topou cun catolicismo moi conservador e unha
xerarquía recalcitrante verbo da revolución. A valoración positiva dos que
Fidel ten chamado “os cristiáns máis honestos” estaba feita desde os
parámetros da teoloxía da liberación, e a meirande parte da xerarquía
eclesiástica cubana non estaba polo labor. Con todo, os bispos cubanos
viñan berrando desde hai tempo contra o bloqueo norteamericano á illa e
tendendo pontes coa revolución, que apoiaran claramente nos seus comezos,
ante a insoportable corrupción e inxustiza do réxime de batista. Neste
contexto chega Xoán Paulo II a Cuba. Eu penso que o Papa foi a Cuba para
manifestar e reforza-la visibilidade da Igrexa, escurecida durante máis de
trinta anos, e de paso anima-la fe cristiá das bases. Pero, ó mesmo tempo,
pode ser un bo apoio para a causa cubana, polo menos contra o bloqueo de
EE UU, pero tamén como axuda contra a débeda externa, tal como
manifestou. Por iso, Fidel non se privou nos días anteriores á visita en loa-lo Papa, chegando a dicir que é “a meirande dor de cabeza do imperialismo”, e o “abandeirado número un contra a débeda externa”, etc. Estaba
convencido de que o Papa non viña como liquidador do comunismo cubano,
que, se cae, caerá por vello... Tampouco Fidel non se privou de dicir que
o Papa e el son “dous anxos amigos dos pobres”. Oxalá sexan realmente os
pobres os máis beneficiados da visita papal a Cuba.
Recollemos só dúas coñecidas frases do discurso inaugural. Xoán
Paulo II: “Que Cuba se abra ó mundo e que o mundo se abra a Cuba”. Fidel
Castro: “Ante o xenocidio con que tentan render pola fame ó pobo cubano...
Antes morrer mil veces que renunciar ás nosas conviccións”.
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O Sínodo de América xuntou numerosos bispos latinoamericanos... en
Roma, o pasado mes de decembro. Non todo foron bispos na clausura, un
xefe indio dunha tribo indio-americana participou na pregaria dos fieis co
seu penacho de plumas. ¿Unha simple nota de cor? Parece ser que os
resultados foron mellor dos esperados, quizais pensando no “escepticismo
e pouco entusiasmo” que manifestaron os bispos que foron á Cidade Eterna
respondendo ó chamado do Papa (Vida Nueva). Entre as palabras claras que
se pronunciaron, o duro enxuizamento da débeda externa e o neoliberalismo
asasino que afoga os pobos pobres. Outro tema moi estudiado parece ser
que foi o da actualización e modernización das parroquias, demasiado
grandes. A mensaxe final reafirma a opción polos pobres e recolle os gozos,
as preocupacións e os desafíos da Igrexa latinoamericana de cara ó terceiro
milenio.
Nova Carta de Casaldáliga co título “O corno do xubileo”. O profético
bispo empeza con palabras incisivas que marcan o ton da súa carta: “Entre
soños e berros. Porque o xúbilo do Xubileo non pode ser cínico ante a dura
realidade e ha ser máis que un Xubileo light, para ser cristián. Algúns cren
que xa é hora de cambia-los nosos paradigmas. E ata lles parece que os
mártires estorban nesta memoria posmoderna e posmilitante. Ó aire da
decepción, amigos e inimigos veñen lanzando tres preguntas provocadoras:
¿Que queda do socialismo?, ¿que queda da teoloxía da liberación?, ¿que
queda da opción polos pobres? Espero que non rematemos preguntándonos
que queda do Evanxeo...” Para remata-la súa longa carta berrando tres
soños que chama “inaprazables”: “Servi-lo Reino servindo a Humanidade
a partir da opción polos pobres. Vivir de feito o ecumenismo [máis aló das
intencións]. Reforma-la Igrexa católica nas súas estructuras de poder,
ministerio e formulación doutrinal”.
E seguimos en Latinoamérica, pero desta vez cun bispo ben distinto,
o ultraconservador arcebispo de San Salvador, Fernando Sáez Lacalle
(xeneral castrense), que se enfrontou co seu bispo auxiliar Gregorio Rosa
Chávez. O motivo foi a defensa que este último fixo de monseñor Óscar
Romero para ser elevado ós altares: “A Igrexa do Salvador foi bendicida
pola gracia do martirio... o máis coñecido é monseñor Romero”. Pola
contra, o arcebispo pediu prudencia antes de canonizar xa ó bispo mártir,
coñecido popularmente polos salvadoreños como “San Monse”.
Os 22 novos cardeais recibirán o capelo de mans do Xoán Paulo II o
21 de febreiro, no sétimo Consistorio do seu Pontificado, solemne Consello
que celebra o Papa cos seus dignitarios. Outros cardeais desta nova
fornada vaticana son tamén os arcebispos italianos de Xénova e Palermo,
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os arcebispos de Viena e Lyon, os norteamericanos de Chicago e Denver;
o arcebispo de Toronto e os tamén arcebispos de Cidade de México, Belo
Horizonte (Brasil), Caohsiung (Taiwan) e Dar-es-Salaam (Tanzania),
ademais doutros oito que ocupan cargos na curia vaticana e dous máis in
pectore (secretos). Desta maneira, Xoán Paulo II nomeou xa 107 dos 123
cardeais que deben escolle-lo seu sucesor. Dous dos novos cardeais,
Christoph Schoenborn, de Viena, e Dionigi Tettamanci, de Xénova, son
considerados posibles sucesores cualificados.
En Europa temos unha mala noticia que armou moito rebumbio, sobre
todo en Centroeuropa: a Instrucción sobre algunhas cuestións relativas á
cooperación dos leigos no ministerio dos sacerdotes. Publicada o 13 de
novembro, soubemos dela de contado polo pronto comunicado do
movemento Somos Igrexa, e viu a luz moi posteriormente en España
(Ecclesia, 17-I-98) Falaba dos “excesos” da participación dos leigos en
funcións que só corresponden ós presbíteros (predicar, da-la comuñón,
presidi-los consellos parroquiais...). Os que o fixeron falaban do ben
pensado que estaba, pero non é de estrañar que o e-mail que nolo facía
chegar falase de que era “incrible”. A reacción, primeiro en Alemaña e logo
por outros países europeos, foi moi forte; os primeiros foron o Comité
Central do Laicado católico, pero logo algúns bispos e a mesma Conferencia Episcopal. “¿Será pecado a partir de agora reparti-la comuñón?”, dicían
os leigos, entre outras preguntas, nun solto espallado polas comunidades.
A reacción máis forte foi a do arcebispo de Innsbruck (Austria),
Reinhold Stecher, que, nunha carta dirixida ó cardeal-arcebispo de Munich,
criticaba duramente a Instrucción vaticana, porque non recoñecía nos
leigos máis que persoas “ás que se tolera a contragusto, como un cravo de
emerxencia para un par de funcións, cando materialmente a Igrexa non
pode amañarse doutro xeito”; así, “Roma perdeu o rostro de misericordia
e adoptou a da dominación ostentatoria e dura” no seu trato cos leigos e
curas casados. Máis aínda, afirma o bispo na súa carta que “a dirección
actual da Igrexa dá probas dun déficit teolóxico e pastoral, por moi
vergoñento que sexa recoñecelo”. De contado converteuse en ex-arcebispo...
Pero, tamén rapidamente, foron recollidas 5.000 firmas de apoio entre os
curas de Austria. Unha segunda carta, a mediados de xaneiro, era un amplo
traballo que levaba o expresivo título de “Ensaio de resposta ós reproches
difundidos polos bispos austríacos e outras persoas con relación ó meu
statement [a carta anterior, datada no 33 domingo despois de Pentecoste de
1997]”. Un valioso documento que non estaría de máis dar a coñecer á
xente inqueda da Igrexa galega.
92

O Verbo de Vida e os ídolos de morte

Por se esta Instrucción e o eco acadado non abondasen, o cardeal
Ratzinger cargou contra os católicos renovadores con dúas cartas sobre
Somos Igrexa, das que soubemos a comezos de xaneiro, aínda que foran
enviadas en segredo meses antes. Pídelle Ratzinger ós bispos nestas cartas
que “vixíen de cerca a evolución dos grupos que apoian SI e tomen en caso
de necesidade as medidas disciplinarias adecuadas... particularmente cos
sacerdotes”, posto que “as esixencias de SI son incompatibles coa doutrina
católica e están en flagrante contradicción coa disciplina eclesiástica”.
¿Que terán que responderlle os bispos de todo o mundo que están apoiando
máis ou menos abertamente o movemento?
Para rematar, de Europa chéganos tamén unha grata noticia, a do
esperanzador XX Encontro de Taizé en Viena. A comunidade ecuménica
de Taizé, co seu carismático prior Roger Schutz, segue mantendo viva a
chama da fe e da esperanza entre mozos de todo o mundo, aínda que quede
xa lonxe aquel Concilio do Mozos, que se celebrou entre finais dos anos 60
e comezos dos 70. Nesta ocasión, uns 80.000 mozos xuntáronse en Viena
cinco días, entre o fin e o comezo de ano, para reflexionar e rezar baixo o
lema de “A peregrinación de confianza a través da terra”. “¡Felices os que
aspiran a avanzar cara a un tempo de confianza e sinxeleza! Porque eles son
servidores da confianza”, comezaba a Carta deste ano de frère Roger.
Precisamente, entre a numerosa bibliografía que saíu de Taizé e sobre
Taizé, acaba de aparecer un novo libro: Olivier Clément, Taizé, un sentido
á vida, na editorial Narcea.
Victorino PÉREZ PRIETO
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LIBROS CHEGADOS A REDACCIÓN
VV.AA., Diccionario de sinónimos da Lingua galega, Galaxia, Vigo
1997, 830 páxs.
A penas tres anos despois do primeiro Diccionario de Sinónimos
(Xerais 1995), sae este novo volume que recoñece partir do anterior
tentando superalo. Non é difícil comprende-la importancia que ten neste
intre este traballo de aportación ó perfeccionamento dunha lingua sempre
en evolución. Coordinaron Camino Noia, Xosé M. Gómez Clemente, Pedro
Benavente.
VV.AA., Diccionario da Literatura Galega II: Publicacións periódicas, Galaxia, Vigo 1997, 600 páxs.
A simple ollo non se nos ocorrería pensar que se podían encher 600
páxinas só coas publicacións periódicas saídas na Galicia territorial ou
emigrante. O número ten unha dobre lectura: a fecundidade e a
inestabilidade... Aínda non sae Tempos –penso que a máis nova–, e
algunhas recensións quizais pequen de apresuramento. Loxicamente, fixeime
no da casa, Encrucillada, e chama a atención que só aparezan os ilustradores
da primeira etapa e non os que levan once anos, por poñer un exemplo...
Contén un índice onomástico. Coordinou Dolores Vilavedra.
VV.AA., Diccionario da Real Academia Galega, Academia GalegaGalaxia-Xerais, A Coruña-Vigo 1997, 1.240 páxs.
As 25.000 entradas dobran as da edición de 1990. Redacción, tamaño
e presentación fan tamén mellora-la obra, e insistimos na necesidade de
seguir normalizando a nosa lingua. ¡Mágoa que non vaia acompañada do
progreso sociolóxico! Desde fóra percibimos un desaxustamento entre o
que se traballa nas editoriais e o uso habitual, que segue sen medrar.
VIDAL, CÉSAR, Enciclopedia de las Religiones, Planeta, Barcelona
1997, 736 páxs.
A aparición deste libro confirma unha vez máis a actualidade e o
interese do tema relixioso. A presentación non é por títulos das grandes ou
pequenas relixións, como alguén pode pensar lendo o título. Son entradas
alusivas, como Constantino, Apócrifos, Esenios, Predestinación, Reforma,
Ramakrishna, Quibla, Pan Gu, Minerva...
AMOR PAN, XOSÉ RAMÓN, Afectividad y sexualidad en la persona con
deficiencia mental, Universidad de Comillas, Madrid 1997, 595 páxs.
96

Recensións

O autor é xa coñecido para os lectores de Encrucillada, pois para nós
escribiu un artigo sobre o asunto no número 86, ano 1994. As páxinas
indican a extensión que se lle dó ó tema, e non é de estrañar, dada a
importancia que vai tendo, cada vez máis, nestes tempos nos que, por un
lado, aumenta a atención a estes casos de minusvalía e, polo outro, colleu
á sociedade núa de principios e de razóns para saber actuar humana e
cristianamente. Os problemas son complexos e o autor non aforra reflexión.
MARÍAS, JULIÁN, Sobre el cristianismo, Planeta -Testimonio, Barcelona 1997, 238 páxs.
Dende o seu pensamento e dende o seu cristianismo, o autor reflexiona
en breves capítulos sobre os principais temas desta relixión vistos na
actualidade: Papa, xustiza social, matrimonio, aborto, divorcio, sacerdocio,
ateísmo, liberdade relixiosa, o Concilio, relacións co Islam e outros tantos
de interese. Tenta explica-la visión que a sociedade actual ten das diferentes realidades. Non pretende dar nova doutrina nin novas propostas
teolóxicas, senón explica-las novas interpretacións desa realidade. Unhas
veces pronunciándose a favor e outras en contra do que hoxe pensamos e
vivimos na Igrexa ou fóra dela. Pode facer pensar.
GONZÁLEZ-BOLADO, JOSÉ LUIS, Madre Teresa de los pobres, PlanetaTestimonio, Barcelona 1997, 224 páxs.
“A biografía definitiva da muller más querida e admirada do século
XX”, di o texto en portada. Sen dúbida que tódolos que queiran coñecela
mellor e admira-la súa entrega efectiva ós pobres atoparán boa axuda nestas
páxinas. Unha biografiada ben merecente de respecto, admiración e imitación. Con todo, o libro non deixa de caer nas carencias de todo panexírico:
presentar só as luces da biografiada, facéndonos esquecer que moi probablemente tería tamén sombras, como todo ser humano.
SÁNCHEZ SILVA, JOSÉ MARÍA, La adolescencia de Jesús nunca contada,
Planeta-Testimonio, Barcelona 1997, 190 páxs.
O autor de Marcelino, pan y vino pretende, coa mesma amenidade,
inventar a infancia de Xesús. Non de pura imaxinación, aínda que lle faga
moita falta, baséase nos Evanxeos e nos documentos históricos para recrea-lo ambiente e deducir así o que puido se-la vida de Xesús.
AMORTH, GABRIELE, Habla un exorcista, Planeta-Testimonio, Barcelona 1998, 214 páxs.
O autor é crego, licenciado en Dereito, escritor e exorcista na diócese
de Roma. A traducción responde a décima edición italiana dende 1990. O
estilo non é apoloxético das verdades que o sosteñen, senón dos feitos dos
que o autor é protagonista como exorcista.
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BLANCO VEGA, JOSÉ LUIS, ...y tengo amor a lo visible, Sal Terrae,
Maliaño 1997, 192 páxs.
Luis Alonso Schöckel presenta, en extensa e laudatoria introducción,
este libro de poemas de tema bíblico. O título evocará outras épocas ós que
pasan dos corenta... e vou transcribi-la creación do autor sobre el: “Porque
sé que nací para salvarme/ y tengo que morir –es infalible–/ porque dejar
de verte y condenarme/ solo con otro dios será posible,/ por eso río,
duermo, quiero holgarme/ Señor, y tengo amor a lo visible./ Y solo me
pregunto en qué me encanto/ cuando huyo de la vida por ser santo”.
Isto chámase pasar ó novo paradigma...
IGLESIAS GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL, Tratar a Jesús, cartas de un
párroco, Azogue, Betanzos 1997, 270 páxs.
Aínda que sigamos nos libros en castelán, esta vez o autor é un párroco
galego de sete parroquias o que publica as cartas semanais ós seus
fregueses, centradas na figura de Xesús. Unha non pode deixar de pensar
no limitada que resulta a encarnación... Completa unha bibliografía
cristolóxica exclusivamente “do maxisterio da Igrexa sobre Xesús” e nunha
relación de cen libros sobre Xesús, cita o dun galego: o do padre Remigio
Vilariño. ¡Algo é algo!
VV.AA., XVI Ruta cicloturística del románico internacional, Fundación Rutas del Románico, Pontevedra 1997, 220 páxs.
O mercedario Lois Vázquez e José Manuel García Iglesias introducen
seis páxinas en galego neste XVI volume da Fundación. Que o exemplo se
espalle, xa que polo interese do tema e pola época que representa debería
se-la lingua de todo o libro. Os que queiran coñece-lo románico teñen unha
fiel guía nas páxinas que Rafael Fontoira dedica á ruta deste ano.
BLANCO AMOR, EDUARDO, La catedral y el niño, Galaxia, Vigo 1997,
450 páxs.
A lingua castelá desta novela obedece a outras causas. O autor
publícaa por primeira vez en Buenos Aires no 1948. Cando no 1993, e con
motivo das Letras Galegas, a quixen ler, custoume traballo atopala fóra das
bibliotecas. Así que benvida esta nova edición onde podemos coñecer máis
ó autor e a época que reflicte nesta chamada novela de pazo, con claras
connotacións relixiosas da vida do autor.
HESSE, HERMANN, Baixo as rodas, Galaxia, Vigo 1997, 200 páxs.
Colección Costa Oeste.
O autor, Nobel no 1946, foi estudiante de teoloxía. Seguramente que
aí está a base desta novela que ten coma protagonista a un excelente e
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intelixente rapaz que entra nun seminario... A educación que alí recibe
lévao ó fracaso e á saída frustrante. Seguimos toda a evolución interior dun
adolescente que non respira ben... A publicación data de 1906.
RAÑA, ROMÁN, Ningún camiño, Galaxia, Vigo 1997, 70 páxs.
Os poemas foron obxecto do Premio Martín Códax 1997. O autor dáo
a coñecer nove anos despois do Da muda primavera. Neste agroma a
madurez, talvez en exceso respecto ó tempo pasado... Van os derradeiros
versos: “Aquí está a miña nau/ (ancorada marca na ribeira)/ fatigando a
brisa rota, abrazando a ventisca,/ sentindo que é hora de sepultar as
lembranzas,/ comprobando con desespero e estrañeza,/ o que doi unha
singradura/ ao descubrir que despois do mar non hai ningún/ camiño”.
ARBUCKLE , GERAL A. (S.M.), Refundar la Iglesia, disidencia y
liderazgo, Sal Terra, Maliaño 1998, 326 páxs.
O libro foi publicado en Londres no 1993, así que sen dicir que está
atrasado, fainos pensar que agora aínda diría moito máis. Analiza os freos
que se están pondo ó Concilio e os medos xerárquicos que producen esta
involución. Ó mesmo tempo que subliña o papel das congregacións relixiosas
que, en xeral, evolucionaron historicamente como movementos disidentes
que desafiaban á Igrexa a estar sempre actualizando o Evanxeo. Traduciu
Milagros Amado Mier.
ESTRADA, JUAN ANTONIO, El monoteísmo ante el reto de las religiones,
el difícil futuro del cristianismo, Sal Terrae, Maliaño 1997, 56 páxs.
Tenta expo-lo problema das relixións monoteístas coa tradición das
diversas relixións. ¿Como compaxinalas? Analiza o paso do monoteísmo
excluínte ó aberto, as consecuencias do pluralismo relixioso e o universalismo da Ilustración occidental.
LLORCA FREIRE, GUILLERMO, Ferroláns en Cuba, Embora, Ferrol
1997, 200 páxs.
Por diversas razóns están de actualidade tanto Ferrol coma Cuba. Este
historiador xa especialista na Ferrolterra documéntanos estas relacións.
Non só recolle os que alá foron, senón os que deixaron pegada sen cruza-lo mar, como é o caso de Concepción Arenal.
LIÑARES GIRAUT, AMANCIO, Vinte anos trobando coa cultura, Sociedade
cultural Alfonso Eanes, Negreira 1997.
Dá conta das actividades da Fundación (que leva o nome dun trobeiro
da terra) nestes vinte anos 1976-96.
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ANDRADE RODICIO, CAMILO, Cantemos con ledicia ó noso Deus,
Deputación de Ourense, 1997, 395 páxs.
Este é o segundo libro de música relixiosa que o ilustre cóengo emérito
ourensán lles ofrece ós axentes activos de pastoral. Presenta unha novidade
con relación ó primeiro, Louvemos ó noso Deus. Aquel estaba todo en
galego, o presente leva bastantes melodías en castelán. Foi elaborado
pensando máis no pobo como executor. As cancións á Virxe, que son 22,
van todas en galego. Con dous casetes.
VV.AA., Medicina popular e antropoloxía da saúde (Actas do Simposio internacional en homenaxe a Don Antonio Fraguas), Consello da
Cultura Galega, Santiago 1997, 366 páxs. Coordinou Xosé M. González
Reboredo.
VV.AA., Patrimonio cultural galego na emigración, Consello da
Cultura Galega, Santiago 1997, 340 páxs. Coordinaron Mª Xosé Rodríguez
Galdo e Alfonso Vázquez-Monxardín.
BRAXE, LINO; SEOANE, XAVIER, Luís Seoane: Textos sobre arte, Consello
da Cultura Galega, Santiago 1997, 524 páxs.
Máis de cento cincuenta textos da autoría de Seoane sacados de moi
diversas fontes e países.
VV.AA., Tecnoloxía tradicional: Dimensión patrimonial e valoración
antropolóxica (Actas do Simposio Internacional de 1994), Consello da
Cultura Galega, Santiago 1997, 360 páxs. Coordinaron Antón Fraguas e
X.A. Fidalgo Santamariña.
DURO PEÑA, EMILIO, Documentos da catedral de Ourense, Consello da
Cultura Galega, Santiago 1997, 400 páxs.
DURO PEÑA, EMILIO, Documentos da catedral de Ourense: Índices,
Consello da Cultura Galega, Santiago 1997, 64 páxs.
GONZÁLEZ REBOREDO, XOSÉ M.;GONZÁLEZ PÉREZ, CLODIO, Sociedade
e tecnoloxía tradicionais do val dos Ancares, Consello da Cultura Galega,
Santiago 1997, 400 páxs.
Queda darlle a benvida a unha nova colección, Os minilibros de
Galaxia. Aquí van hoxe cinco títulos:
Contos de cregos, Vidas de santos galegos, Refráns para predicir o
tempo, Poemas ó vagalume e Citas de amor. Miden 9 por 6 cms e teñen
entre 80 e 120 páxs.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
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