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XIII FORO
RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA
Exclusión e solidariedade
Ignacio Ramonet
Mundialización e realidade social
Joaquín García Roca
Globalización económica e cultura
Santiago, 7 de novembro de 1998

Guieiro
O quinto e último número do ano dedícase case en exclusividade a
recolle-las contribucións dos relatores no Foro anual que vimos chamando
Relixión e Cultura en Galicia, convocado nesta ocasión arredor do lema
Exclusión e solidariedade, para ocuparse dos problemas derivados das
formas da globalización económica. Poucas persoas podían cumprir mellor
que Ignacio Ramonet e Joaquín García Roca coa finalidade de presentar
cuestións como a análise destas novas tendencias do sistema capitalista, a
descrición e a denuncia das súas consecuencias máis negativas e os posibles
camiños de loita contra os seus efectos máis prexudiciais.
Ignacio Ramonet converteu Le Monde diplomatique, a prestixiosa
publicación que este galego dirixe con singular acerto, nunha tribuna que
denuncia o que poucos medios de comunicación máis fan, collidos como
están na súa maioría nas redes do pensamento único, ese concepto que el
mesmo creou para sinalar a falsidade de presenta-las opcións do
neoliberalismo como a única vía posible nestes tempos. Anque as
complicacións derivadas dun pequeno accidente impediron a súa asistencia
ó Foro, Ramonet enviou un interesante traballo sobre Mundialización e
realidade social, contendo as ideas que pensaba comunicar persoalmente.
Joaquín García Roca, pola súa parte, une na súa persoa a dobre
condición de experto profesor, especializado en movementos sociais e
interesado polos efectos da globalización, e a de home entregado na
práctica a axudar á resolución deses múltiples prexuízos que nacen do
predominio case absoluto dos enfoques e das concepcións puramente
economicistas. O seu traballo sobre Globalización económica e cultura
deixa translucir, por baixo da brillantez das súas formulacións, a convicción que anima a quen vive na súa realidade cotiá os principios que predica
nos seus escritos. De certo, García Roca entusiasmou á audiencia do Foro.
As referencias a este complétanse cunhas breves valoracións sobre o seu
desenvolvemento, incluída unha enquisa realizada entre os asistentes.
E pouco espacio queda xa, máis que para unhas páxinas dedicadas á
lembranza do poeta Crecente Vega (Bernardo García Cendán) e de Maruxa
Villanueva (Manuel Dourado), a hai pouco falecida guardesa da memoria
e da Casa de Rosalía de Castro, as crónicas de actualidade, as recensións
de libros e o índice do ano.
Felicidade para todos.
Xavier R. MADRIÑÁN
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Presentación
Por Mª Pilar WIRTZ MOLEZÚN

¡Benvidos! ¡Benvidas! amigas e amigos.
Empezámo-lo noso Foro sobre a solidariedade nun momento de
especial sufrimento para moita xente. América Central acaba de ser
arrasada polo furacán Mitch. Detrás das arrepiantes cifras de mortos, das
imaxes de campos, casas, pontes, estradas derrubadas atópanse situacións
humanas de tremenda dor.
Sen dúbida, milleiros de nenos perdidos “coma can sen palleiro nin
dono”, inspirarían de novo o canto de Rosalía:
Tembra un neno no húmido pórtico...
Da fame e do frío
ten o selo o seu rostro de ánxel,
inda hermoso, máis mucho e sin brilo.
Farrapento e descalzo, nas pedras
os probes peíños,
que as xiadas do inverno lañaron,
apousa indeciso;
pois parés que llos cortan coitelos
de aceirados fíos.
444/4
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Así cantaba Rosalía, xa ben entrado o século pasado. A súa sensibilidade
de muller e de poeta lévana a expresar con tenrura e arte unha realidade
dura: un neno pasa fame e anda aterecido de frío.
Neste final do século XX, segue a haber moita dor agachada detrás das
cifras e das imaxes: na prensa do 16 de outubro deste ano, Día Mundial da
Alimentación, chéganos a mesma realidade feita noticia: “Máis de 750
millóns de persoas padecen fame; a cuarta parte da humanidade non ten
acceso á auga potable; as mulleres son o sector social peor alimentado do
mundo”. A televisión encheunos tamén de tremendas imaxes sobre os
efectos da fame no mundo.
Estamos, sen dúbida, ante un tema terrible, un tema central que desafía
a nosa dignidade humana e que toca á mesmo cerna da fe cristiá: Deus
mesmo identifícase co famento e o sedento: “Tiven fame e déstesme de
comer, tiven sede e déstesme de beber” (Mt 25, 35).
Rosalía, desde a súa visión de Deus, pregúntalle co seu corazón
angustiado:
O meu peito ca angustia se oprime,
¡Señor! ¡Dios do ceo!
¿Por qué hai almas tan negras e duras?
¿Por qué hai orfos na terra, Dios boeno?
Nós, hoxe, desde outra comprensión da autonomía humana e cunha
mellor aproximación ó Deus do que nos fala Xesús: Pai bo “que fai saí-lo
sol sobre malos e bos, e chover sobre xustos e inxustos” (Mt 6,45),
comprendemos que as nosas preguntas no poden subir ó ceo.
Con todo, atarefados en tantas cousas, témo-lo peligro de deixar afoga-los berros que xorden feitos preguntas do fondo do noso ser: ¿que está a
pasar no noso mundo?, ¿quen move os fíos desta sociedade na que se dá a
marabilla de podermos navegar por Internet, cruza-lo espacio, chegar a
descubri-los profundos misterios da materia e, ó mesmo tempo, segue a
haber millóns de persoas que pasan fame, mentres outras vivimos na
abundancia?
Se os seres humanos somos criaturas de Deus e, polo tanto, basicamente
bos, ¿cal pode se-lo fenómeno que ofusca a mente, embota a sensibilidade
e paraliza a nosa acción? ¿Como este feito tan desgarrador non provoca
unha indignación masiva, revolucionaria e transformadora?
A nosa revista Encrucillada, a través do XIII Foro de Relixión e
Cultura, querería aporta-lo seu gran de area. Adentrarnos nesta terrible
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realidade social: millóns de seres humanos quedan fóra da planificación
mundial de medios e recursos e son víctimas dunha fatal condena: a
condena da exclusión social, do pan e da liberdade, da dignidade e da
xustiza máis elemental.
Propoñémonos proxectar luz sobre tres dimensións fundamentais do
ser humano: razón, sensibilidade, acción.
1. Nun primeiro lugar, queremos ilumina-la nosa mente, afondar nas
causas, abri-la comprensión ós mecanismos estructurais que están na base
do fenómeno. Eses mecanismos ríxidos e implacables, manipulados moito
máis alá da nosa capacidade de influencia. Analizar ese aire que tan
inconscientemente respiramos e que está sempre aí, contaminando ata nosa
máis íntima percepción.
Para isto contabamos cun gran especialista, un dos máis grandes
especialistas neste eido do mundo. Coñecedor, como moi poucos, das
causas e do alcance desta difícil e complexa situación: Ignacio Ramonet,
director de Le Monde diplomatique, que ademais ten connosco o vínculo
entrañable da súa orixe galega. Como sabedes, circunstancias alleas á súa
vontade impedíronlle estar hoxe aquí connosco. No seu lugar, temos a
Joaquín García Roca, tamén moi bo especialista, que afrontará o tema:
Globalización económica e solidariedade humana.
Aclarar conceptos teóricos, entrar en sospeita respecto de moitas das
nosas visións inxenuas do funcionamento social, amplia-la nosa capacidade
de análise da realidade sería xa un bo froito deste día. Sen dúbida, un forte
estímulo e unha invitación á reconversión do noso pensar e polo tanto do
noso actuar.
2. Con todo, con ser moi importante o cambio de mentalidade, non é
suficiente. Necesitamos ilumina-lo noso ser desde un segundo foco: poñer
a punto a nosa sensibilidade. Aprender tamén desde o corazón, deixar que
o sentimento enchoupe o noso ser e crave fondamente en nós a convicción
de que o cambio é posible. Que, a pesar de todo, podemos vivir desde outras
claves. Podemos dar a luz unha nova cultura baseada na solidariedade.
Tamén aquí temos a Joaquín García Roca. Amigo, estudioso profundo
e suxestivo deste tema, que vive moi creativamente comprometido co
mundo marxinal. Coa forza expresiva da súa palabra e a coherencia da súa
vida deixará pegadas fondas na nosa sensibilidade e a convicción de que é
posible unha cultura da solidariedade en tempos de globalización.
3. Outro foco proxectará luz sobre a terceira dimensión do noso ser:
motivarnos á acción como elemento configurador imprescindible. Com446/6
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prensión e sensibilidade precisan a incidencia na vida, poñer pés solidarios
na realidade. Facer obxectivable aquilo que pensamos e sentimos.
Con esta finalidade, como axuda a concretar camiños de acción e
pousa-los pés no noso chan galego, teremos dúas mesas de diálogo co
relator. Persoas de entre nós, que intentan tamén subi-la pendente do día a
día en diferentes ambientes, axudarannos, coas súas preguntas, dúbidas e
suxerencias, a abrir horizontes e provoca-la acción comprometida.
Con todo, o máis importante deste Foro de Encrucillada será o día
despois. O que cada un e cada unha de nós fagamos mañá, cando, xa
metidos na urxencia da vida e do traballo, sexamos novamente solicitados
polo inmediato e mesmo polo superficial.
Porque, como na tenda da que nos fala o rapaz do coñecido conto, neste
Foro non se venden froitos, ofrécense unicamente sementes. Non levaremos de aquí máis nada. Tan só –¡e nada menos!– unha pequena semente,
que precisa agromar no centro do noso ser, irse facendo pensamento,
desexo, sentimento, proxecto, decisión, responsabilidade, costume...
Unha semente de solidariedade que busca chanta-las súas raíces ata se
facer hábito do noso corazón. Un hábito que necesita crear redes e
conxuntar forzas de xenerosidade, coraxe e lucidez, e así poder florecer e
dar froitos de humanidade e xustiza no noso mundo. Tamén aquí, en
Galicia, moi preto de nós.
Mª Pilar WIRTZ MOLEZÚN
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Mundialización e
realidade social
Por Ignacio RAMONET

Ó redor de cadaquén, séntese que a coartada da modernidade serve
para facer entrar calquera cousa dentro do implacable molde dunha
uniformidade estéril. Un mesmo estilo de vida imponse dun extremo ó outro
do planeta, difundido polos medios de comunicación e prescrito polo
esmagador influxo da cultura de masas. De La Paz ata Ouagadougou, de
Kioto a San Petesburgo, de Orán a Amsterdam, as mesmas películas, as
mesmos seriais televisivos, as mesmas informacións, idénticas cancións,
iguais consignas publicitarias, obxectos idénticos, o mesmo urbanismo,
arquitectura repetida, pisos semellantes a miúdo amoblados e decorados do
mesmo xeito...
Nos barrios prósperos das grandes cidades do mundo o pracer da
diversidade deixa paso á fulgurante ofensiva da uniformidade, da
homoxeneización. A World Culture, a cultura global, imponse por todas
partes,
A velocidade fixo expandirse a meirande parte das actividades humanas e singularmente as relacionadas cos transportes e coa comunicación.
Instantaneidade, omnivisión e ubicuidade, outrora superpoderes das
divindades do Olimpo, son agora atributos do ser humano, que constata
canto se reduciu o seu mundo, ata que punto o globo terrestre se volveu
448/8
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pequeno. Na historia da Humanidade, nunca se impuxeron tan rapidamente
como modelos universais os costumes dunha cultura. Falamos de modelos
tanto políticos coma económicos; por exemplo, a democracia parlamentaria
e maila economía de mercado, admitidas desde agora case en todas partes
como actitudes racionais, naturais e que contribúen, de feito, á
occidentalización do mundo.
¿Por que considerar, xa que logo, estraño que se multipliquen os
sobresaltos das identidades e as crispacións tradicionalistas como reacción
a este fantástico fenómeno de uniformización? Por todas partes os
integrismos e fundamentalismos rexeitan unha concepción abstracta da
modernidade, reclamando un enraizamento no texto fundador; os nacionalismos rexorden exaltando as paixóns ó redor dalgúns trazos culturais
convertidos en fetiches; algúns intelectuais, finalmente, alertan contra os
riscos do naufraxio xeral da cultura. Pero ¿que forza teñen estas protestas
(que para algúns son escurantistas, retrógradas, arcaicas) contra o poder
dun movemento dunha amplitude que non deixa de medrar e que estimula
de xeito moi forte a mundialización da economía?
Esta mundialización acentuouse coa aceleración dos intercambios
comerciais entre as nacións logo de asinarse, en 1947, o GATT (siglas
inglesas do Acordo Xeral sobre as Tarifas de Alfándega e Comercio). A
rapidez das comunicacións e o seu custo cada vez máis reducido, a partir
dos anos 80, fixeron expandirse eses intercambios e multiplicaron de xeito
exponencial os fluxos comerciais e financeiros (estímase que, en 1993, só
os intercambios comerciais representaron a suma astronómica de oito mil
millardos de dólares, malia a crise da Ronda Uruguai). Cada vez son máis
numerosas as empresas que se estenden por fóra do seu país de orixe e
desenvolven ramificacións en tódalas direccións; o investimento directo no
estranxeiro medra masivamente, aumentando tres veces máis rapidamente
có comercio mundial. A velocidade da mundialización é tanto máis rápida
canto os fluxos son cada vez menos materiais e se refiren cada vez máis ós
servicios, ós datos informáticos, ás telecomunicacións, ás mensaxes
audiovisuais, ó correo electrónico, ás consultas a Internet, etc.
Sen embargo, despois de decenios de consenso sobre o librecambio, a
interpenetración dos mercados industriais, comerciais e financeiros supón
graves problemas de natureza política. Numerosos gobernos, confrontados
coa recesión, acaban por se preguntar polos beneficios desta economía
global da que intentan, por outra parte, comprende-la verdadeira lóxica.
Os anos 70 coñeceran a expansión das empresas multinacionais,
comparadas daquela con polbos que posúen múltiples extensións pero que
449/9
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dependen todas dun mesmo centro, xeograficamente localizado, onde se
elaboraba a estratexia de conxunto e de onde partían os impulsos.
A empresa global de hoxe non é xa que non teña centro, senón que é
un organismo sen corpo e sen corazón, non é máis ca unha rede constituída
por diferentes elementos complementarios, espallados a través do planeta
e que se vencellan uns cos outros segundo unha pura racionalidade
económica, obedecendo exclusivamente a dúas palabras clave: rendibilidade
e productividade. Así, unha empresa francesa pode tomar diñeiro prestado
en Suíza, instala-los seus centros de investigación en Alemaña, merca-las
súas máquinas en Corea do Sur, situa-las súas fábricas en China, elabora-la súa campaña de mercadotecnia e publicidade en Italia, vender nos
Estados Unidos e ter sociedades de capitais mixtos en Polonia, Marrocos e
México.
Non so a nacionalidade da empresa se disolve nesta tola dispersión,
senón que tamén o fai, ás veces, a súa propia personalidade. O profesor
norteamericano Robert Reich, que sería secretario (ministro) de Traballo
no primeiro goberno de Clinton, cita o caso da empresa xaponesa Mazda
que, desde 1991, “produce coches Ford Probe na fábrica Mazda de FlatRock, en Michigan. Algúns destes coches son exportados ó Xapón e
vendidos baixo a marca Ford. Un utilitario Mazda é fabricado na factoría
Ford de Louisville, Kentucky, e vendido logo na rede Mazda dos Estados
Unidos. Mentres tanto, Nissan concibe un novo camión lixeiro en San
Diego, California. Os camións móntannos nunha fábrica Ford de Ohio, coas
pezas fabricadas por Nissan na súa fábrica de Tennessee, e logo son
comercializados por Ford e Nissan nos Estados Unidos e Xapón”. E Robert
Reich pregúntase: “¿Cal é Ford, Nissan, Mazda?”.
Os empregados dos países de orixe da industria están integrados, malia
eles, no mercado internacional do traballo. A igualación faise por abaixo;
impóñense os salarios baixos e a menor protección social. As críticas da
Organización Internacional do Traballo (OIT) son inútiles. A empresa
global busca o máximo beneficio mediante as deslocalizacións e mailo
aumento incesante da productividade. Esta obsesión lévaa a producir onde
os custos salariais son máis baixos e a vender onde os niveis de vida son
máis elevados.
No Sur, as deslocalizacións de fábricas tenden a explotar e sacar
proveito dunha man de obra a prezo moi baixo. No Norte, a automatización,
a robotización e maila nova organización do traballo provocan
despedimentos masivos (downsizing) que traumatizan profundamente as
sociedades democráticas e desenvolvidas, sobre todo en canto a destruc450/10
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ción de millóns de empregos non resulta compensada pola creación doutros
sectores.
Estas empresas, lonxe de ser mundiais son, de feito triádicas, é dicir,
que interveñen esencialmente nos tres polos que dominan a economía do
mundo: América do Norte, Europa occidental e zona de Asia-Pacífico. No
seo desta triada os intercambios multiplícanse, intensifícanse. A economía
global provoca deste xeito, paradoxalmente, unha ruptura do planeta entre
os tres polos cada vez máis integrados e o resto dos países (África negra,
en particular), cada vez máis pobres, marxinalizados, excluídos do comercio mundial e da modernización tecnolóxica.
Ás veces, os investimentos especulativos concéntranse nun mercado
emerxente do Sur, porque a bolsa local ofrece perspectivas de ganancias
fáciles e importantes e porque as autoridades prometen ós capitais flotantes
tipos de interese moi atractivos. Pero iso non garante, de ningún xeito, o
despegue económico. Porque os capitais pódense escapar máis rapidamente
do que viñeron. Nun segundo. Como México comprobou na experiencia
amarga do 1994.
As fendas do sistema financeiro
México era o mellor alumno do Fondo Monetario Internacional (FMI).
Modelo da “única vía a seguir”, citado como exemplo de ortodoxia para
tódolos países do Sur e do Leste. Desde había trece anos, os seus sucesivos
dirixentes, formados nas facultades de economía dos Estados Unidos,
aceptárano todo: paga-la débeda externa (120 millardos de dólares), multiplica-las privatizacións, acoller sen límites os capitais estranxeiros, reducilos déficits públicos, combate-la inflación, etc. E aceptaran pagar un custo
social exorbitante: un 10% dos mexicanos (preto de dez millóns de persoas)
viven por debaixo do limiar de pobreza extrema, mentres a metade da
poboación activa segue tendo empregos a tempo parcial...
México fora recompensado no marco da sinatura do Acordo de Libre
Cambio Norteamericano (ALENA), fora admitido en 1994 no seo da
OCDE, no grupo dos países máis desenvolvidos do mundo. Unha consagración. ¿Non fora a prestixiosa banca Salomon Brothers, de Nova York, quen
dera, en decembro de 1994 (unha semana antes da ruína do peso mexicano),
un informe “moi positivo” sobre este país? E a principal axencia financeira
mundial, Moody’s Investors Service, que clasifica os Estados en función
dos riscos sufridos polos inversores, ¿non consideraba a México como un
país “moi seguro”? O país pensaba estar a salvo, unha vez superadas con
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éxito tódalas probas impostas polos grandes xendarmes económicos do
planeta. E, de repente, o desastre... Depreciación brutal da moeda, fuga
desenfreada de capitais, caída a pique da bolsa e repercusións en cadea en
América Latina, en Canadá, en Asia e Pacífico e mesmo en Europa (Italia,
Suecia, España, Francia).
México salvouse da quebra só gracias á concesión dunha axuda
internacional masiva de máis de 50 millardos de dólares (dos cales, 20
millardos polos Estados Unidos), a axuda máis importante nunca acordada
a un país. Tan importante, que un pregúntase se se trataba de salvar México
(que, de paso, perdía o control do petróleo, que pasaba a mans dos Estados
Unidos, que tomaban así a revancha sobre o presidente Lázaro Cárdenas,
que, en 1938, nacionalizara as compañías pretoleiras estadounidenses...),
ou se se pretendía, máis ben, salva-lo sistema financeiro internacional.
Outono e inverno de 1997: tifón sobre as bolsas de Asia, que repercute
no resto do mundo. Despois de Malaisia, Tailandia e Indonesia, tócalle a
Hong-Kong sufri-la crise financeira. O desastre da bolsa de Hong-Kong do
23 de outubro fai abalar tódalas bolsas do mundo, mesmo as máis sólidas,
e afecta en particular ás principais potencias económicas asiáticas, como o
Xapón e Corea do Sur. Esta, unha das doce primeiras economías do mundo
–clasificada algunhas semanas antes polas axencias de avaliación como
unha das economías máis de fiar– atópase, de repente, ó borde da quebra...
E non consegue saír desa situación, provisionalmente, máis que gracias á
concesión dun préstamo duns 100 millardos de dólares. O préstamo máis
importante nunca concedido a un país na historia económica do mundo. O
equivalente a máis de sete Planos Marshall...
¿Por que non se produciu esa mesma présa noutras situacións de
urxencia?. Por exemplo, con Ruanda, mesmo estragada por un xenocidio,
ou con Venezuela, país tamén rico en petróleo e que, desde hai cinco anos,
está en situación de quebra económica. Practicamente ningún préstamo,
tampouco, para Rusia, que non recibiu, desde 1990, máis ca tres millardos
de dólares de axuda directa, cando as súas necesidades son xigantescas.
Finalmente, ningunha axuda para Gaza-Cisxordania, ou a penas algunhas
decenas de millóns, cando serían precisos centos para reduci-las tensións e
mante-las promesas dos acordos de Oslo.
Un poder mundial sen control
A mundialización –o motor principal da cal é a optimización do capital
financeiro a escala planetaria– está colocando os pobos do planeta nun
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estado de inseguridade xeneralizada; rodea e rebaixa as nacións e mailos
seus Estados como lugares pertinentes do exercicio da democracia e
garantes do ben común.
A mundialización financeira creou o seu propio estado. Un estado
supranacional, que dispón das súas institucións, dos seus aparellos, das súas
redes de influencia e dos seus medios de acción propios. Trátase da
constelación formada polo Fondo Monetario Internacional (FMI), Banca
Mundial, Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) e maila Organización Mundial do Comercio (OMC). Estas
institucións falan cunha soa voz –reproducida pola case totalidade dos
grandes medios de comunicación de masas– para exalta-las “virtudes do
mercado”.
Este estado mundial é un poder sen sociedade, papel que xogan os
mercados financeiros e mailas empresas xigantes ós que serve, o que ten
como consecuencia que as sociedades realmente existentes sexan sociedades sen poder. E isto non cesa de agravarse. Tomando a sucesión do GATT,
a OMC converteuse deste xeito, a partir de 1994, nun órgano supranacional
fóra do control da democracia parlamentaria; en caso de denuncia, esta
organización pode declarar que as lexislacións nacionais en materia de
dereito do traballo, de medio ambiente ou de saúde pública, por exemplo,
son “contrarias á liberdade do comercio” e reclama-la súa abrogación. Por
outra parte, despois de maio de 1995, no seo da OCDE e á marxe das
opinións públicas, negóciase o moi importante Acordo Multilateral sobre os
Investimentos (AMI), que debería ser asinado en 1998 e que pretende
reforza-la mundialización financeira, con tódalas consecuencias desastrosas que iso comportará para os cidadáns.
¿A que nivel de absurdo chegou o sistema financeiro internacional?
Obedece, desde agora, ó criterio de cadaquén para si. Ninguén arbitra un
xogo que non está rexido por ningunha regra, agás a da busca do máximo
beneficio. Ós ollos de todos, esta crise acabou por revelar quen son os
novos mestres da xeofinanza: os xestores dos fondos de pensións e dos
fondos comúns de investimentos. Son eles os que, en linguaxe de expertos,
son chamados pola prensa económica “os mercados”. Xa se coñecía a
importancia astronómica das sumas mobilizadas por estes xestores (só os
fondos de pensións americanos representan seis millardos de dólares...) e
prevíase que o seu desprazamento brutal provocaría un día importantes
estragos. México foi o primeiro en sufri-lo choque. E nel deixou boa parte
da súa soberanía económica.
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Igual cós grandes bancos dictaron, no século XIX, a súa política a
numerosos países, ou as empresas multinacionais o fixeron entre os anos 60
e 80 deste século, os fondos privados de investimentos teñen agora no seu
poder o destino de moitos países. E, nunha certa medida, o futuro económico do mundo. Se mañá deixan de ter confianza na China (onde os
investimentos estranxeiros directos acadaron, en 1994, 32 millardos de
dólares) e a abandonan, como fichas de dominó, os países máis expostos
(Hungría, Arxentina, Brasil, Turquía, Tailandia, Indonesia...) verían retirarse os capitais baixo o peso do pánico, provocando a súa quebra e a do
sistema enteiro.
A caída da banca británica Barings, en 1995, confirmou que, contrariamente ó mito difundido polo pensamento único, os mercados abertos
non funcionan perfectamente e que o capital privado non ten o monopolio
da actuación correcta. Considerados infalibles, os mercados enganáronse
fortemente outra vez. E –gracias á axuda aportada polos Estados sobre os
fondos públicos– non foron sancionados; iso constitúe unha infracción ó
dogma liberal, que os liberais se coidaron moito de non denunciar, seguindo
outra regra de ouro non proclamada e comprobada unha vez máis: os
rendementos máis fabulosos para o capital e as perdas para a colectividade.
Nunha economía global, nin o capital, nin o traballo, nin as materias
primas constitúen, en si mesmos, o factor económico determinante. O que
importa é a relación óptima entre estes tres factores. Para establecer esta
relación, a empresa non ten en conta as fronteiras nin os regulamentos,
senón exclusivamente a explotación intelixente que pode facer da información, da organización do traballo e da revolución da xestión. Iso leva
consigo a miúdo unha fractura das solidariedades no seo dun mesmo país:
“O enxeñeiro informático norteamericano, conectado á súa rede mundial
polos ordenadores e faxes –escribe Robert Reich– depende máis de
enxeñeiros de Kuala-Lumpur, de fabricantes de Taiwán, dos banqueiros de
Toquio e de Bonn e dos especialistas de vendas e de mercadotecnia de París
e Milán, ca dos traballadores rutineiros que fan o seu traballo nunha fábrica
situada ó outro lado da cidade”. Chégase así ó divorcio entre o interese da
empresa e mailo interese da colectividade, entre a lóxica do mercado e a da
democracia.
A insuficiencia das vellas institucións
As empresas globais non se consideran, de ningún xeito, implicadas na
materia; subcontratan e venden en todo o mundo e reivindican un carácter
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supranacional, que lles permite actuar con grande liberdade, xa que non hai,
por así dicilo, institucións internacionais de tipo político, económico ou
xurídico con capacidade de regulamentar eficazmente o seu comportamento.
As grandes instancias económicas –Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial– coñecen na hora actual unha crise estructural. A
globalización da economía desestabilizou estes organismos, creados á fin
da Segunda Guerra Mundial. O GATT, obsesionado polos dereitos de
aduanas, xa non controlaba os problemas de competencia e de acceso ós
mercados, parecía afectado de obsolescencia despois da fin da Ronda
Uruguai e foi substituído, desde 1995, pola Organización Mundial do
Comercio.
O sistema monetario internacional, saído da conferencia de Bretton
Woods e xa posto en cuestión en 1971 pola decisión unilateral dos Estados
Unidos de suspende-la convertibilidade do dólar en ouro, resulta agora
cuestionado pola mundialización dos mercados monetarios e financeiros. O
big-bang (informatización) das bolsas e a desregulamentación a grande
escala permiten que os fluxos de capitais se despracen á velocidade da luz,
as 24 horas do día, estimulando unha formidable especulación financeira.
As transaccións financeiras efectúanse sen solución de continuidade,
xa que os investidores poden intervir, en tempo real, nos mercados de
Toquio, Londres ou Nova York. O volume de transaccións financeiras é
dez veces superior ó dos intercambios comerciais. A economía financeira
imponse, con moita diferencia, sobre a economía real. O movemento
perpetuo das moedas e das taxas de xuro aparece como un gran factor de
inestabilidade, tanto máis perigoso en canto é autónomo e cada vez máis
desconectado do poder político.
O sometemento á razón económica
Desde este punto de vista, hai que facer un xuízo severo da maneira de
abordar desde os medios de comunicación social esta inmensa ruptura
económica, financeira e política que constitúe a mundialización da economía.
Celebrada aquí, satanizada alá, ou cualificada de purga mediática, a
mundialización non foi analizada seriamente. No mellor dos casos,
descríbese como un accidente natural, virxe de toda intencionalidade e
que, por iso mesmo, escapa ó cuestionamento ideolóxico. Un simple
accidente da historia, que situaría os cidadáns, os asalariados e os responsables das decisións diante dunha única alternativa: adaptarse. Abdicar, en
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resume, de toda actuación voluntaria, para obedecer mellor os dictados
anónimos, e menos racionais do que se cre, dos mercados financeiros.
A mundialización, que vén sendo obxecto desde hai algúns anos de
múltiples traballos sectoriais, en particular sobre as súas dimensións
económicas, financeiras, tecnolóxicas e culturais, foi raramente abordada
na súa globalidade, en canto cambio de civilización. Sen embargo, constitúe
o último banzo do desenvolvemento do economicismo, de algo “impensable que está nacendo baixo os nosos pés”: o home mundial, é dicir, o átomo
infra-humano, baldeirado de cultura, de sentido e de conciencia do Outro.
Ese é o resultado final previsible, pero xa fortemente presente, da
combinación das tres dinámicas que converxen de maneira explosiva sobre
a Humanidade desta fin de século: a mundialización da economía, última
manifestación da modernidade occidental que parte da expansión de
Europa por todo o mundo no século XV; a posta en cuestión do Estadoprovidencia e do Estado en si mesmo, que podería marca-la morte da
política e da sociedade; a destrucción xeneralizada das culturas do Norte e
do Sur polo rodelo compactador dos sistemas de comunicación, da
mercantilización e da tecnoloxía.
É a natureza mesma do sistema económico e financeiro –que implica
a súa propia autodestrucción ó quedar fóra de xogo, a causa do paro, unha
fracción da poboación cada vez máis crecente– o que hai poñer en cuestión
e non soamente algúns dos seus efectos. A reconstrucción da sociedade
pasa pola rehabilitación do feito político, do feito social e do feito cultural,
en detrimento da razón económica. Iso implica unha redefinición ou, máis
exactamente, un descubrimento do ben común, “dun saber vivir en sociedade
e dun novo senso”.
A instrumentalización ideolóxica
Os principais fundamentos teóricos desta visión, á vez consensual e
desesperante, desta vulgata devastadora que, de xeito moi estraño, toma
prestados certos postulados do marxismo (pero dándolle-la volta) son: a
pretensión inocente de ter carácter científico (o “círculo da razón”), a
evocación escatolóxica dun “porvir radiante” e a indiferencia á vista dos
propios fracasos.
O máis grave, nesta instrumentalización ideolóxica da mundialización
é, evidentemente, a condena de entrada –en nome do realismo– de toda
veleidade de resistencia ou mesmo de disidencia. Así, vense acusados de
oprobio ou definidos como populistas tódolos reparos postos desde a
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perspectiva da democracia, toda busca de alternativas, tódolos intentos de
regulación democrática, tódalas críticas do mercado. Agora ben, as pretendidas verdades científicas ou razoables (trátese de política monetaria, de
fiscalidade, de política agraria ou de libre cambio) non son máis que
dogmas que hai que rexeitar. Ou serían artigos de fe case relixiosos, que
deben ser sometidos, en canto tales, ás esixencias mínimas da razón crítica.
En canto á mundialización, non é nin unha fatalidade inevitable nin un
accidente da historia. Constitúe un gran desafío ó que hai que responder, un
fenómeno salvaxe que hai que regular, é dicir, en último termo, que
civilizar. Trátase de resistir politicamente, día a día, a esta escura disolución da mesma política na resignación ou no desespero.
En realidade, a globalización financeira, o triunfo dos mercados, a
chamada invocadora do libre cambio integral, a omnipotencia
multimediática, o constante retroceso do dominio político: todo iso forma
parte dun proceso que hai que chamar ideolóxico, o do ultraliberalismo
desenfreado, abandonado ás súas propias tendencias, portador de novas
desigualdades e de opresións específicas. Non é o menor paradoxo desta
mundialización o disimular, detrás dunha aparencia de modernidade
posindustrial e informatizada –a fascinación por Internet– unha evolución
politicamente reaccionaria, no senso estricto deste termo. É dicir, un
desmantelamento progresivo das conquistas democráticas, un abandono do
contrato social europeo, un regreso ó capitalismo primitivo do século XIX,
baixo pretexto de adaptación e de competitividade.
Os novos amos do mundo
A confirmación disto vén dada tódolos anos cando, no medio do
inverno, os principais responsables do planeta –xefes de Estado, banqueiros,
financeiros, patróns das grandes empresas multinacionais– se xuntan (como
o fan regularmente desde 1970) en Davos, pequena cidade suíza, para facer
balance dos avances da economía de mercado, do librecambio e da
desregulamentación. O foro económico de Davos, cita dos novos señores
do mundo, converteuse sen discusión na meca do hiperliberalismo, na
capital da mundialización, no fogar central do pensamento único.
Na súa grande maioría, os dous mil global leaders xuntos confirman,
de xeito ritual, que hai que combate-la inflación, reduci-los déficits
presupostarios, proseguir unha política monetaria restrictiva, incentiva-la
flexibilidade do traballo, desmantela-lo Estado providencia e estimular sen
desmaio o librecambio. Estes príncipes encantadores prométenlle ó mundo
457/17

Ignacio Ramonet

un porvir radiante; gaban a apertura crecente dos países ó comercio
mundial, os esforzos dos gobernos por reduci-los déficits, os gastos e
mailos impostos, aplauden as privatizacións e subliñan as virtudes do
aforro. Segundo eles, non hai outra alternativa na política ou na economía:
convertido ó mercado e dopado por Internet, o mundo vive, dalgunha
maneira, a fin da historia.
A competencia segue sendo, ós seus ollos, a única forza motriz: “Que
un sexa un individuo, unha empresa ou un país –declarou, por exemplo,
Helmut Maucher, patrón de Nestlé– o importante para sobrevivir neste
mundo é ser máis competitivo có seu veciño”. E mal lle irá ó goberno que
non siga esta liña: “Os mercados sancionaríano inmediatamente –así o
advertiu Hans Tietmeyer, presidente do Bundesbank, o banco central
alemán– dado que os homes políticos están agora baixo o control dos
mercados financeiros.” Como puido constatar en Davos, en 1996, Marca
Blondel, secretario xeral do sindicato francés Force Ouvrière: “Os poderes
públicos non son máis ca, no mellor dos casos, un subcontratista da
empresa. O mercado goberna. O goberno xestiona”.
Non faltan os acentos triunfalistas. Bill Gates, patrón de Microsoft,
anunciou que a supremacía dos Estados Unidos continuaría e se acentuaría:
“As novas tecnoloxías son americanas; por conseguinte, somos nós os que
nos aproveitaremos da explosión dos mercados”. E Raymond Barre, defensor do neoliberalismo e antigo primeiro ministro de Francia, pregoaba unha
boa nova: “O mundo entrou nunha longa fase de crecemento: a partir de
agora, os capitais irradian sobre o conxunto do planeta”.
Advertencias do perigo
Sen embargo, desde 1996, sentiuse planear sobre este areópago das
elites mundiais unha dúbida, unha inquietude, o sentimento de que remataba precisamente un período de euforia. A este respecto, a protesta dos
asalariados franceses de decembro de 1995 serviu para tocar a rebato.
Porque mesmo estes global leaders non poden deixar de constatar que o
acontecemento máis importante desta fin de século é o empobrecemento de
Europa occidental, ¡onde hai na actualidade 20 millóns de parados e 38
millóns de pobres!
É unha terrible mancha no cadro. Mesmo o profesor Klaus Schwab,
fundador do Foro de Davos, formulou o primeiro aviso: “A mundialización
entrou nunha fase moi crítica. A fase recesiva faise sentir cada vez máis.
Pódese temer un impacto moi nefasto sobre a actividade económica e sobre
a estabilidade política de moitos países”.
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Outros expertos fixeron unha constatación aínda máis pesimista. Así,
Rosabeth Moss Kanter, antiga directora da Harvard Business Review e
autora do libro The World Class, advertiu: “Hai que crea-la confianza nos
asalariados e organiza-la cooperación entre as empresas para que as
colectividades locais, as cidades e mailas rexións se beneficien da
mundialización. Se non, asistiremos ó rexurdimento de movementos sociais
como nunca vimos despois da Segunda Guerra Mundial”. Ese é tamén o
gran temor de Percy Barnevik, patrón de Asean Brown Boveri (ABB), unha
das principais compañías enerxéticas do mundo, que lanzou este berro de
alerta: “Se as empresas non responden ós desafíos da pobreza e do paro,
van medra-las tensións entre os posuidores e os desposuídos e haberá un
aumento considerable do terrorismo e da violencia”.
Esta inquietude esténdese tamén nos medios máis proclives ó liberalismo. O senador (demócrata) dos Estados Unidos Bill Bradley revelou que,
a causa do actual furor competitivo, da precarización do emprego e da
baixa dos salarios, “as clases medias americanas viven cada vez peor e
teñen que traballar cada vez máis para mante-lo seu nivel de vida”. É a
razón pola cal o semanario americano Newsweek non dubidou en denuncia-lo “killer capitalism” (capitalismo asasino), poñendo en solfa ós doce
grandes patróns que, nos últimos anos, se bastaron para despedir a máis de
363.000 asalariados. “Houbo un tempo no que despedir en masa era unha
vergoña, unha infamia. Agora, cantos máis despedimentos hai, a bolsa está
máis contenta...”, acusa este xornal que teme tamén unha violenta reacción
contra a mundialización.
“A mundialización está creando, nas nosas democracias industriais,
unha especie de subclase de xente desmoralizada e empobrecida”. ¿Quen
di isto? ¿Un sindicalista excitado? ¿Un marxista arcaico? Non, simplemente, o ex-ministro norteamericano do Traballo, Robert Reich. Este acaba de
reclamar que as empresas que faltaron ó seu deber cívico, reducindo o
número dos seus empregados, sexan sancionadas polo Estado, que as
obrigue a pagar unha taxa suplementaria.
Os réximes globalitarios e a indefensión do Estado
O papel do Estado nunha economía global é incómodo. Non controla
os tipos de cambio nin os fluxos de diñeiro, de información ou de
mercadorías e, malia todo iso, segue sendo tido como responsable da
formación dos cidadáns e da orde pública interior, dúas misións que son
fortemente dependentes, sen embargo, da situación xeral da economía... O
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Estado xa non é totalitario, pero a economía, na época da mundialización,
tende cada vez máis a selo.
Noutrora chamábanse réximes totalitarios os de partido único, que non
admitían ningunha oposición organizada, descoidaban os dereitos da persoa
en nome da razón de Estado e nos cales o poder político dirixía de xeito
soberano a totalidade das actividades da sociedade dominada. A estes
réximes, característicos dos anos 30, sucédelles, nesta fin de século, outro
tipo de totalitarismo, o dos réximes globalitarios. Apoiándose sobre os
dogmas da globalización e do pensamento único, non admiten ningunha
outra política económica, descoidan os dereitos sociais do cidadán, en
nome da razón competitiva, e abandonan ós mercados financeiros a
dirección total das actividades da sociedade dominada.
Nas nosas sociedades desorientadas, as xentes non ignoran o poder
deste novo totalitarismo. Segundo unha recente enquisa de opinión, o 64%
das persoas interrogadas estimaban que “son os mercados financeiros os
que teñen hoxe máis poder en Francia”, por diante dos “políticos” (o 52%)
e “os medios de comunicación de masas” (50%). Despois da economía
agraria, dominante ó longo de milenios; logo da economía industrial que
marcou os séculos XIX e XX, agora entramos na era da economía
financeira global.
A mundialización matou o mercado nacional, que é un dos fundamentos do poder do Estado-nación. Ó anulalo, modificou o capitalismo nacional
e diminuíu o papel dos poderes públicos. Os Estados xa non teñen os
medios de oporse ós mercados. Ó facerse independentes os bancos centrais,
os Estados non dispoñen xa máis ca da súas reservas de divisas para
opoñerse eventualmente a un movemento hostil do mercado de divisas.
Agora ben, o volume desas reservas é ridiculamente feble fronte á forza de
ataque dos mercados. Por exemplo, en 1995, o conxunto das reservas de
cambio dos Estados, a escala planetaria, elevouse a 1.410 millardos de
dólares, ou sexa, a penas o volume (1.300 millardos) do que se cambia, nun
só día, sobre o mercado de divisas.
Os Estados están desprovistos de medios para frea-los fluxos formidables de capitais, ou para oporse á acción dos mercados contra os seus
intereses e contra os dos seus cidadáns. Os gobernos aceptan respecta-las
consignas xerais de política económica que definen organismos mundiais
como o Fondo Monetario Internacional (FMI), o Banco Mundial ou a
Organización Mundial do Comercio (OMC). En Europa os célebres “criterios de converxencia” establecidos polo Tratado de Maastricht (débeda
pública reducida, contas externas sen graves distorsións, inflación contida)
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exercen unha verdadeira dictadura sobre a política dos Estados, fraxilizan
o fundamento da democracia e agravan o sufrimento social.
Se hai dirixentes que afirman crer aínda na autonomía da política
–”Nós non estamos atados de pés e mans nun mundo que se nos imporía”,
declaran, por exemplo, algúns–, a súa vontade de resistencia parécese
moito a un farol, xa que engaden de inmediato, como unha constatación
obxectiva: “A situación internacional está caracterizada polo libre
movemento de capitais e productos, iso que se chama a mundialización”.
E que eles reclaman, con vehemente insistencia, esforzos de adaptación a
esta situación. Agora ben, nestas circunstancias, ¿que quere dicir adaptarse? Simplemente, admiti-la supremacía dos mercados e maila impotencia
dos homes políticos ou, por dicilo doutro xeito, aceptar “estar trabado de
pés e mans nun mundo que se nos impón”.
Esa é a lóxica destes réximes totalitarios. Ó favorecer, ó longo dos
dous últimos decenios, o monetarismo, a desregulamentación, o librecambio comercial, o libre fluxo dos capitais e as privatizacións masivas, os
responsables políticos permitiron a transferencia de decisións capitais (en
materia de investimentos, de emprego, de sanidade, de educación, de
cultura, de protección do medio ambiente) da esfera pública á esfera
privada. Por iso, no momento actual, máis da metade das duascentas
primeiras economías do mundo non están nas mans dos países, senón nas
das empresas.
A multinacionalización da economía
O fenómeno da multinacionalización da economía desenvolveuse de
maneira espectacular. Nos anos 70, o número de sociedades multinacionais
non pasaba de varios centos e hoxe o seu número achégase a 40.000... E se
se toma en conta o volume de negocios global das 200 principais empresas
do planeta, o seu monto representa máis da cuarta parte da actividade
económica mundial; sen embargo, esas 200 empresas non empregan máis
ca 18,8 millóns de asalariados, ou sexa, menos do 0,75% da man de obra
do planeta.
A principios dos 90, unhas 37.000 empresas transnacionais encerraban
nos seus tentáculos, coas súas 170.000 filiais, a economía internacional. As
200 primeiras son conglomerados con actividades planetarias que cobren
sen distinción os sectores primario, secundario e terciario: grandes
explotacións agrícolas, producción manufacturada, servicios financeiros,
comercio, etc. Xeograficamente, repártense entre dez países: Xapón, 62;
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Estados Unidos, 53, Alemaña, 23; Francia, 19; Reino Unido, 11; Suíza, 8;
Corea do Sur, 6; Italia, 5 e Países Baixos, 4.
Ó face-lo eloxio das realizacións das cincocentas principais empresas
globais, a revista americana Fortune sinalaba: “Forzaron as fronteiras para
apoderarse de novos mercados e devora-los competidores locais. Máis
países supoñen máis beneficios. As ganancias das cincocentas meirandes
empresas medraron un 15% e o crecemento dos seus ingresos superou o
11%”.
Segundo a avaliación da banca de negocios Morgan Deustche Grenfell,
as empresas non financeiras americanas realizaron tales beneficios no
decurso dos cinco últimos anos, que dispoñen de preto de 800 millardos de
dólares de reservas. Isto permítelles considera-la compra, a través do
planeta, de competidores locais e estender así aínda máis o seu dominio.
O volume de negocios da General Motors é máis elevado có Producto
Nacional Bruto de Dinamarca; o de Ford é máis importante có PNB de
África do Sur, e o de Toyota supera o PNB de Noruega. E aquí estamos no
dominio da economía real, a que produce e intercambia bens e servicios
concretos. Se se lle engaden os actores principais da economía financeira
(cun volume cincuenta veces superior ó da economía real), é dicir, os
principais fondos de pensións americanos e xaponeses, que dominan os
mercados financeiros, o peso dos Estados resulta case desprezable.
Cada vez máis países, que venderon masivamente as súas empresas
públicas ó sector privado e desregulamentaron o seu mercado, convertéronse
en propiedade de grandes grupos multinacionais. Estes dominan sectores
enteiros da economía do Sur; sérvense dos Estados locais para exercer
presións nos foros internacionais e obte-las decisións políticas máis favorables á continuidade do seu dominio global.
Inverte-lo camiño cara ó desastre
Deste xeito, a realidade do novo poder mundial escapa amplamente ós
Estados. A globalización e a desregulamentación da economía favorecen a
emerxencia de novos poderes que, coa axuda das tecnoloxías modernas,
desbordan e transgriden permanentemente as estructuras estatais. Cando o
modelo económico é o dos paraísos fiscais e cando os mercados teñen a
derradeira palabra (en nome da loita contra a inflación) sobre a creación de
empregos e mailo crecemento, ¿non se dá unha perversión irracional no
reino das finanzas?
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O único mecanismo que pode parar esta carreira cara ó desastre, na
fase de glaciación mundializadora á que chegamos, é o dunha disidencia
que implique progresivamente unha masa crítica de cidadáns decididos a
facer prevalece-los seus dereitos elementais e a favorece-lo xurdimento
dunha última sociedade política. Este disidencia comeza co rexeitamento
da teoloxía económica que confiou ó mercado o goberno do mundo: hai que
afrouxa-los axustes, recentralos sobre o mercado interno e non sobre as
exportacións, frea-la competencia, restablece-la planificación, modera-lo
xogo de casino da especulación, utilizar Europa como panca dun proxecto
social, etc.
Dispomos de pouco tempo, xa que, á vista de moitos sinais, vese
retornar ás nosas sociedades desnortadas unha pregunta inquietante: ¿está
a democracia secuestrada por un pequeno grupo de privilexiados que a usan
para o seu beneficio case exclusivo?
Esta mesma inquietude, dado que eles pensaban que a república debía
basearse no “contrato social” –como o ensinara Jean-Jacques Rousseau–,
conduciu, durante máis dun século, ós socialistas revolucionarios (de Karl
Marx a Trotsky, pasando por Blanqui, Bakunin e Lenin) a combater, no
nome da liberdade, a “democracia burguesa” e a soñar, algúns deles, coa
“dictadura do proletariado”. Ó mesmo tempo, en nome do nacionalismo
étnico, a extrema dereita buscaba abate-lo parlamentarismo.
A derrota militar dos fascismos en 1945 e logo a caída estrepitosa dos
réximes comunistas en 1989 parecían liquida-la cuestión. A tese de Francis
Fukuyama sobre a “fin da historia” podía triunfar: a democracia era o
horizonte insuperable de todo réxime político. E cadaquén recordaba o
célebre aforismo de Winston Churchill: “A democracia é o peor dos
sistemas... excepto tódolos demais”.
Con este clima favorable, a democracia estendeuse por todas partes de
maneira espectacular, en particular pola Europa do Leste e nos Estados
nacidos da implosión da URSS. Pero tamén en América Latina e, agás no
mundo árabe, en África e Asia. Ata o punto de que a democracia, rarísima
nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, se converteu no réxime político
dominante.
E nesas estamos. Sen embargo, son cada vez máis numerosos os que
denuncian este sistema como unha impostura. En primeiro lugar, porque,
particularmente en Europa, semella que no seu funcionamento ordinario
traizoou os fundamentos do “contrato social” e tolerou a aparición de 18
millóns de desempregados e 50 millóns de parados...
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A quebra da cohesión social
As desigualdades non cesan de medrar, ata tal punto, que algúns
Estados europeos chegan a aceptar unha especie de conversión das súas
sociedades ó Terceiro Mundo. Desta maneira, segundo recentes informes
da ONU, do Banco Mundial e da OCDE: “No Reino Unido, as desigualdades entre ricos e pobres son as máis importantes do mundo occidental,
comparables ás que existen en Nixeria e máis fondas das que un atopa, por
exemplo, en Xamaica, en Sri Lanka ou en Etiopía”. En menos de quince
anos construíuse unha sociedade de persoas que viven de rendas dobrada
por unha sociedade de asistidos...
En todas partes dentro de Europa a cohesión social presenta perigosas
fendas; no cumio refórzase unha clase cada vez máis acomodada (o 10%
dos franceses, por exemplo, posúe o 55 % da riqueza nacional), mentres
que, por abaixo, as bolsas de pobreza se fan máis fondas. Agora ben, sábese
que os cidadáns demasiado desfavorecidos, excluídos, marxinalizados, son
incapaces de aproveitarse das liberdades formais e de facer vale-los seus
dereitos.
Todo isto prodúcese nun marco económico xeral onde triunfan as
finanzas. O monto das transaccións financeiras segue sendo vertixinoso: ó
redor de 50 veces superior ó das transaccións concretas de bens e servicios.
Os mercados financeiros exercen unha influencia tan colosal, que impoñen
a súa vontade e mailos seus criterios ós dirixentes políticos. Da mesma
maneira que antes se podía dicir que “duascentas familias” controlaban o
destino de Francia, pode agora asegurarse que “douscentos xerentes”
controlan o destino do planeta.
A submisión da política
Os Estados permitiron esta situación, pola súa propia iniciativa, para
dinamiza-la mundialización da economía: ó suprimi-lo control dos cambios, ó favorece-lo libre fluxo dos capitais, quedan os poderes financeiros
fóra do alcance dos poderes políticos. Estes son, pois, arrastrados por unha
dinámica financeira que xa non controlan. Os gobernos chegan mesmo a
abandonar toda veleidade de política presupostaria autónoma e aceptan
obedecer a lóxicas perfectamente alleas ás preocupacións sociais dos
cidadáns.
É, sen dúbida, por esta razón, porque os políticos aceptan someterse ó
dominio do económico e á dictadura dos mercados financeiros, polo que o
réxime democrático se estende sen barreiras a través do planeta. Antes,
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todo proxecto de instauración democrático era combatido ferozmente polos
amos do capital, aliados case sempre ás forzas armadas. Desde a Guerra
Civil de España (1938-1939) ó derrocamento do presidente de Chile,
Salvador Allende, en 1973, non faltan exemplos de réximes democráticos
traxicamente derrubados porque se preparaban para reduci-las desigualdades, repartindo de xeito máis igualitario as riquezas. Porque pretendían
nacionalizar (poñer ó servicio da nación) os servicios estratéxicos da
economía. A democracia supoñía o dominio da economía pola política, para
beneficio dos cidadáns.
Hoxe é a situación inversa a dominante. Democracia rima con
desmantelamento do sector estatal, con privatizacións e enriquecemento
dunha pequena casta de privilexiados, etc. Todo se sacrifica ós imperativos
da economía financeira (e, en primeiro lugar, o benestar do pobo). A este
respecto, en Europa os criterios de converxencia impostos polo Tratado de
Maastricht convertéronse en valores absolutos, case constitucionais. Con
gran escándalo de millóns de abandonados.
Se se engade a isto o cinismo dos dirixentes que, a penas elixidos, se
apresuran a desdicirse das promesas feitas na súa campaña electoral; o peso
excesivo dos grupos de presión (“O lobby convértese nun perigo cando
atravesa a liña que separa a persuasión intelectual da compra pura e simple
dun parlamentario”); e o aumento da corrupción na clase política, ¿como
non comprende-lo descrédito que sofre? ¿Como non ver que esta democracia con problemas favorece, en primeiro lugar, a expansión da extrema
dereita?
Cada día que pasa amosa ata que punto os representantes do pobo e
mailos gobernos prefiren os grandes medios de comunicación para se
dirixiren ós cidadáns, con desprezo do parlamento. “Gobernar é comunicar”, parecen dicir. E, desde logo, no seu espírito, comunicar é, frecuentemente, darlles ós cidadáns gato por lebre.
Recupera-lo Estado democrático e o control económico
¿Como non entender a cólera dos cidadáns confrontados, no conxunto
da Unión Europea, á marea das inxustizas? ¿Con que dereito os responsables políticos que están no poder, que lle deron as costas á democracia e
practican a diario a guerra social invocan a necesidade da paz social, ante
o medo dun amplo movemento de protesta? Esta paz social non está
garantida máis que se a democracia volve se-lo fundamento dun novo
contrato social. Despois de vinte anos de excesos neoliberais, renace pouco
a pouco a idea de que un goberno non pode deixa-la economía á súa propia
466/26

Mundialización e realidade social

sorte. Faise sentir fortemente por todas partes a necesidade do Estado, para
corrixi-los graves inconvenientes da mundialización. A nova teoría económica xa non cre na infalibilidade do mercado e busca un paso cara ó
poscapitalismo: nin o Estado providencia dos socialdemócratas, nin o
Estado mínimo dos ultraliberais, senón un Estado que protexa a economía
con mercado, máis preocupado pola solidariedade social e que corrixa os
avatares e riscos da globalización.
Porque estes fenómenos de globalización da economía e de concentración do capital agravan, no Sur e mais no Norte, as desigualdades e rompen
a cohesión social. Compróbase por todas partes que as desigualdades
económicas medran a medida que aumenta a supremacía dos mercados.
¿Non é hora de reclama-la posta en marcha dun novo contrato social
mundial, á escala do planeta?
O desarmamento do poder financeiro convértese na meirande tarefa
cívica, se se quere evitar que o mundo do século que vén non se transforme
definitivamente nunha xungla na que os predadores fagan a súa lei.
Un desenvolvemento endóxeno, organizado a escala rexional, ¿non é
preferible a un desenvolvemento extrovertido, no que un país cunha
producción non diversificada se atopa totalmente á mercé de decisións
tomadas noutros lugares? Para o novo estado supranacional FMI-Banco
Mundial-OCDE-OMC, esta pregunta é proteccionista. Sen embargo, debería ser completamente normal que o billete de entrada dun ben nun mercado
dado inclúa –salvo que pague unha taxa social– o respecto dun mínimo de
normas da Organización Mundial do Traballo (liberdade sindical, prohibición do traballo forzoso e da explotación dos nenos, igualdade entre homes
e mulleres, etc.) en vigor no país en cuestión. Esta cláusula social pretende
arrastrar cara ó alto a situación dos traballadores dos novos países
industrializados, mentres que o non respectala leva para abaixo a situación
dos traballadores dos países desenvolvidos. Non vai, de ningunha maneira,
dirixida contra o Sur, senón, ó contrario, é reivindicada polos sindicatos
locais.
O que é válido para o social tamén se pode aplicar á ecoloxía. O libre
cambio favorece o desprazamento dos centros de producción cara ós
lugares onde as normas ecolóxicas son menos esixentes. A destrucción dos
medios naturais no pode ser aceptada. O seu custo debe, tamén, ser
agregado no billete de entrada, por medio dunha ecotaxa.
Cada día, entre 1.400 e 1.500 millardos de dólares fan múltiples idas
e voltas nos mercados de cambio, especulando sobre as variacións dos
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tipos. Esta inestabilidade cambiaria é unha das principais causas da alza dos
xuros reais (fóra da inflación). Iso frea o consumo das familias e os
investimentos das empresas. Agrava os déficits públicos. Incita os fondos
de pensións a esixir das empresas dividendos cada vez máis elevados.
Isto chegou a ser intolerable. Hai que meter grans de area nas rodaxes
destes movementos de capitais. De tres maneiras: supresión dos paraísos
fiscais; aumento da fiscalidade dos rendementos do capital e imposición de
taxas sobre as transaccións financeiras.
Os paraísos fiscais son outras tantas zonas onde reina o secredo
bancario, que non serve máis ca para camuflar malversacións, reciclar
diñeiro procedente do tráfico de drogas ou de actividades mafiosas, evasión
fiscal, comisións ocultas, etc. Centos de millardos de dólares son sustraídos
deste xeito a calquera fiscalidade, en beneficio dos poderosos e dos
establecementos financeiros. Porque tódalas grandes bancas do planeta
teñen sucursais nos paraísos fiscais e tiran grandes beneficios diso. ¿Por
que non establecer un boicot financeiro, por exemplo, a Xibraltar ou a
Liechtenstein, prohibindo abrir alí filiais ós bancos que traballan cos
poderes públicos?
A imposición de taxas sobre os rendementos financeiros é unha
esixencia democrática mínima. Estes rendementos deberían ser sometidos
exactamente ós mesmos tipos impositivos cós rendementos do traballo. E
iso non sucede en ningures.
A liberdade total de circulación dos capitais ameaza a democracia. Por
iso é importante establecer mecanismos disuasorios. Un entre eles, o máis
coñecido, sería a taxa Tobin, nome tomado do premio Nobel norteamericano de Economía que a propuxo desde 1972. Trátase de impor unha módica
taxa a tódalas transaccións financeiras, para estabilizalas e para
proporcionarlles ingresos ós Estados ou á comunidade internacional. Coa
taxa do 1% sobre as transaccións, a taxa Tobin xeraría, cada ano, uns 166
millardos de dólares. Que poderían ser utilizados para facer retrocede-la
pobreza, as enfermidades e o analfabetismo no mundo.
Numerosos expertos amosaron que a posta en marcha desta taxa non
presenta ningunha dificultade técnica. A súa aplicación arruinaría o credo
liberal dos gobernos, do estado supranacional Banco Mundial-FMI-OCDEOMC e das grandes institucións financeiras, que non cesan de evoca-la
ausencia de solucións de recambio para o sistema actual.
¿Por que non crear, á escala planetaria, unha organización non
gobernamental –Acción en favor dunha Taxa Tobin de Axuda ós Cidadáns
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(ATTAC)– que actuaría como un formidable grupo de presión cívico
perante os gobernos e os empuxaría a reclamar, finalmente, a posta en
marcha efectiva deste imposto mundial de solidariedade?
¿Imporase o bo senso? ¿Chegarase a admitir que sen desenvolvemento
social non pode haber progreso económico satisfactorio? ¿E que non se
pode construír unha economía sólida sobre unha sociedade en ruínas?
Ignacio RAMONET
Traducción Agustín Díaz Blanco

Calendario do contribuínte a Encrucillada
Graciñas a todas e todos. Sentimos non podervos dicir que temos
cobrado ó cen por cen, pero... case. Só faltaron dezaoito.
Axiña comezarémo-lo novo camiño do 99. Por vixésimo terceiro
ano consecutivo.
En xaneiro: recibos domiciliados no banco. Avisade, por favor, se
tedes algún cambio.
Xaneiro, febreiro, marzo: pagos por xiro, transferencia ou na man.
Abril: reembolsos ós que non o teñan feito.
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Globalización
económica e cultura
Por Joaquín GARCÍA ROCA

Ó mesmo tempo que o furacán Mitch devasta Centroamérica, os nosos
amigos de Encrucillada tentan activa-los potenciais de solidariedade do
noso pobo. Coa vontade de lucidez que non renuncia á pregunta nin á busca,
coa paixón comunicativa que levou a celebra-la identidade nacional e coa
coraxe das fronteiras que sostén ó grupo e alimenta a revista, achegámonos
á maior ferida aberta que presenta o noso tempo. Ferida que, no meu caso
persoal, supura por tódalas veas: a ferida do amor, que, como lle sucedeu
a Pablo Neruda, se transforma en impulso moral inseparable de afecto por
aquelas terras; a ferida da morte, que escenificaban esta mesma mañá
aqueles que, no interior da catástrofe, ven como se lles vai a vida e non
poden agarrala; e a ferida da vida, que, segundo formulou Xesús de
Nazaret, só pode salvar quen descende ós infernos. Coas tres feridas
abertas, propóñome aborda-la cultura da solidariedade para tempos de
globalización.
Non deixa de ser curioso que, dende hai uns anos, os pobos centroamericanos bautizaron o fenómeno da globalización en termos de furacán, para
expresar dous feitos contundentes. En primeiro lugar, é un furacán porque
instalou a morte no seu camiño: diariamente morren no mundo 35.000
nenos por enfermidades da civilización, e non por catástrofes naturais,
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enfermidades doadas de combater ou de curar con medios axeitados
(neumonías, diarreas, malaria, tétano ou varíola); en dous días morren,
logo, máis meniños que americanos morreron durante toda a guerra do
Vietnam e tantos coma os causados polo actual furacán. A pregunta faise,
logo, inevitable: ¿canta morte pode soporta-la mundialización? Pero, sobre
todo, a globalización funciona como un furacán na medida en que arrasa
toda resistencia e rompe tódolos freos de emerxencia; unhas veces porque
o seu ruído silencia as voces dos seus opositores –aí está a historia dos
desaparecidos acochados en cemiterios secretos–, outras veces porque se
lexitima a causa da aparente falla de alternativa, hai que se someter á actual
realidade porque non hai ningunha outra saída posible.
Ante o furacán da globalización económica, propóñome tres operacións
básicas. En primeiro lugar, intentarei amosa-lo que ten de enganosa, falaz
e mortal; cómpre desactiva-las minas, desmitifica-lo discurso, perfora-los
encubrimentos e os puntos cegos, xa que a globalización é o máis potente
mito de noso tempo, que oculta e encobre as súas orixes, mente e crea no
seu contorno dependencias, medos e inquietudes.1 Trátase de abri-las
feridas para practica-los puntos de sutura. A cultura da solidariedade ten
algo de exorcismo e de esconxuro. Importa, en segundo lugar, identifica-los mecanismos de exclusión, xa que os defensores da globalización pasan
como con pés de la por enriba da historia do sufrimento que provoca. ¿Quen
son os perdedores na globalización?
Indicarei, finalmente, en que condicións a emerxencia do mundo único
pode considerarse, así mesmo, a gran oportunidade para explora-la outra
humanidade, sempre que “se transforme unha interdependencia de feito en
solidariedade desexada”,2 que se cambie a residencia mental e se transforme a globalización inicial –xa existente en beneficio duns poucos– a favor
das maiorías populares e se activen as posibilidades reais que as estructuras
actuais do mundo ofrecen. Non é aleatorio que, nos últimos 30 anos, os
países empobrecidos avanzasen, en canto ó seu desenvolvemento humano,
tanto coma o mundo industrializado o fixera nun século;3 nin que a
globalización teña posto ó descuberto as desigualdades e convertido a
pobreza nunha realidade sen dono que fere e ofende.4
1
Duby, G., Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos, Andrés Bello, Santiago de Chile,
1995.
2
3

Informe Delors: La educación encierra un tesoro, Santillana, Unesco, Madrid, 1996, p. 51.
PNUD, Informe sobre desarrollo humano 1997, Mundi-Prensa 1997, p. 10, 20.

García Roca, J., “Globalización”, en 10 Palabras clave en filosofia política, Verbo Divino, Estella,
1998, pp. 163-212.
4
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I. Os puntos cegos da globalización
Os psicólogos clínicos falan de puntos cegos para indicar aquelas
zonas da conciencia que se ocultan para lograr seguridade, o que non
queremos ver para consentir no autoengano. Á calor da globalización,
nacen puntos cegos que se revisten de mitoloxías, supersticións, ideoloxías
e medos particulares. 5 O encubrimento ideolóxico que practica a
globalización actívase sobre algúns mecanismos que ocultan as súas orixes
e os seus intereses: converte o que é un medio nun fin, o que é un feito en
receita, consagra o esquema sacrificial e é profundamente selectiva.
Un medio que se converte en fin
O primeiro encubrimento da globalización, que falsea o seu alcance e
significado, consiste en confundir dous soños, o soño da globalización
económica e o soño da mundialización, e presentar como fin o que é un
simple medio; e, ó se confundir ámbolos dous proxectos, faise pasar como
a figura dun mundo máis humano, ocultando o que ten de desigual e
antagónico. A seducción da globalización chega ata o punto de se converter
en fin, cando nin sequera se pode afirmar que exista un vínculo automático
entre globalización e mundialización.
A globalización é o proceso que posibilita o intercambio de bens e de
servicios, o fluxo de riqueza a lugares onde xamais arribara con barreiras
arancelarias e fronteiras; a globalización económica é simplemente a
última fase do capital, que orienta á súa expansión baixo a forma de capitalmercancía, capital-diñeiro e capital-financeiro; é o soño do tendeiro
obsesionado polos beneficios e as ganancias; presta maior atención ós
aspectos cuantitativos de crecemento económico. Ata hoxe, a globalización
está construída prioritariamente polas empresas transnacionais; fáltanlle
actores e institucións mundiais6 pero, sobre todo, o soporte social comunitario que ofreza ós individuos un horizonte compartido de sentido. Invoca-la comunidade mundial é, aínda, unha ficción retórica.
A globalización é un simple medio polo que podemos asistir, vía
satélite, ó deambular de milleiros de persoas polo corazón de África ou
presencia-lo bombardeo de Bagdad (globalización informática); polo que
5
García Roca, J., “Figura idolátrica del milenio, El fetiche de la globalización”, en Fe y Teología
en la historia, Barcelona, 1997, pp. 637-645.
6
Grandinetti, R., Rullani, E., Impresa transnazionale ed economia globale, La Nuova Italia
Scientifica, Roma, 1996, p. 15.
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unhas especulacións financeiras poden afundi-lo sistema financeiro mundial (globalización financeira); polo que a Ford pode cambiar de país
buscando maiores ganancias (globalización productiva); polo que podemos
estima-la música africana (globalización cultural) ou quedarmos expostos
á contaminación causada por Chernobil (globalización ecolóxica).
A mundialización é, pola contra, o proceso polo cal se amplía a
conciencia de pertenza ó mesmo mundo e se crea un planeta interconectado
e interdependente; é unha nova forma de comprende-lo espacio que se
amplía e o tempo que se acelera; significa a pertenza a un mundo único,
máis humano e habitable, que se experimenta cun único pulso e como un
territorio, que por fin chega a se-lo fogar do ser humano a través de
contactos sociais e mestizaxes culturais, do progreso das comunicacións e
da integración intercultural. A mundialización está interesada polos aspectos cualitativos do ser humano, a calidade da vida, o sentido solidario, o
enfoque cooperativo entre a xente, o mundo como fogar.
Se pola mundialización o mundo nace único, pola globalización
económica nace tamén desigual e antagónico.
Un feito que se converte en receita
A globalización económica é, simultaneamente, un feito que configura
cada vez máis a vida cotiá en tódolos seus extremos e, á vez, unha receita
que se presenta cun aire de inevitabilidade e forzosidade abraiantes.7
Como feito, é a ampliación e afondamento das correntes internacionais
de comercio, finanzas e información, nun só mercado mundial integrado. A
globalización económica, que asumiu proporcións inimaxinables,8 responde, ante todo, a unha nova fase da expansión do capital que rompe as trabas
impostas polos propios Estados nacionais.9 En cada momento histórico, a
expansión do capital enfrontouse a distintas barreiras: na súas orixes, foron
as trabas feudais mercantilistas as que se opuñan á libre expansión do
capital; na actualidade, loita contra os atrancos que os Estados nacionais
opoñen ó seu libre desenvolvemento.
7

PNUD, p. 92.

A principios dos anos 80, só a metade da poboación mundial participaba no comercio internacional; nos albores do século XXI, un 90% dos pobos forman parte del.
8

9

Estefanía, J., La nueva economía. La globalización, Temas de debate, Madrid, 1996, p. 13.
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Como receita, consiste en converte-la globalización nun proxecto
político sostido pola simplicidade e a xeneralización. Reduce a complexidade
social a un só aspecto, o económico; tódolos demais –ecolóxico, xurídico,
cultural ou político– considéranse subordinados á economía, e, á vez,
xeneraliza a receita sen ter en conta as circunstancias históricas e a
idiosincrasia cultural de cada país: teñen a mesma solución Rusia que o
Brasil, Nicaragua que Indonesia, como un médico que prescribe o mesmo
tratamento sen importarlle cal sexa a enfermidade.
Simultaneamente, proponse a destrucción sistemática das estructuras
colectivas, xa que se consideran obstáculos para o mercado; debilítase,
deste xeito, a nación ata o extremo que, segundo o Acordo Multilateral de
Investimentos (AMI), podería haber que indemniza-las transnacionais que
sexan impedidas polas lexislacións do país a obte-los seus fins, a custa,
mesmo, da saúde pública ou do desenvolvemento sostible; debilítanse as
organizacións non gobernamentais, como xa temos visto a través das
campañas de descrédito orquestradas polos centros productores de cultura
neoliberal.
Nace así a ideoloxía do globalismo, que oculta a incapacidade do
mercado, por crear desigualdades que desgarran a Humanidade, a súa
incapacidade de satisface-las necesidades fundamentais e de preserva-lo
medio ambiente. Nacen as retóricas argumentais que propugnan que os
pobos só levantarán a testa cando procedan á desregulación dos mercados,
á privatización a escala planetaria, á total liberdade dos movementos de
capitais, ó primado do financeiro como práctica xeral e á diminución dos
gastos do Estado, xa que todo déficit presupostario é condenable.
Un mercado que se converte en único
O dogma da globalización, que funciona como un feitizo, propugna a
centralidade do mercado. A sociedade mundial redúcese e falséase como
sociedade mundial de mercado: crese que se o mercado funciona, todo o
demais funciona; se funciona, créase riqueza e diminúen as desigualdades;
ó agudiza-la competencia, redúcense os custos; e, deste xeito, predícase a
salvación do mundo polo espírito do mercado. Proponse, dogmaticamente,
liberaliza-los mercados nacionais e mundiais, na crenza de que as correntes
libres de comercio, finanzas e información producirán o mellor resultado
para o crecemento do benestar humano. Trátase de libera-lo comercio
internacional e de abolir ó máximo os atrancos ó libre movemento de
capitais. Esta internacionalización do capital, que se desenvolve na acelera474/34
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ción dos intercambios de mercadorías, na liberalización dos mercados
financeiros e na interconexión da producción, traerá consigo beneficios
para toda a humanidade.10
A globalización baséase na liberdade dos fluxos de mercancías, que,
deste modo, fraxiliza o mito da soberanía dos Estados e dálle un duro golpe
ó deseño da nacionalidade: nas cuestións de producción, distribución e
protección, cada vez ten menos sentido falar de Estado nacional.
Esto non implica, de ningún xeito, a ausencia do Estado, xa que, en
contra da retórica actual, a globalización non é posible sen unha acción
constante e decidida dos Estados, que funcionan agora, sobre todo, como
unha instancia da globalización que debe facilita-los fluxos de mercadorías
e capitais e fomentalos por medio de subvencións inmensas, que superan en
tamaño calquera cantidade de subvencións que o Estado social xamais
efectuara.
No canto, o proceso de globalización asenta sobre a mitificación do
mercado como solución universal. As consecuencias son graves, xa que
preserva-lo medio ambiente supón sacrificar alternativas económicas
rendibles a curto e a medio prazo.11 O xogo do mercado non se encamiña
cara á superación da gran desigualdade económica que desgarra á
Humanidade, nin sequera soluciona a satisfacción mínima das necesidades
fundamentais das grandes maiorías, nin encamiña cara a unha economía
mundial equitativa. O mercado, por si mesmo, só crea os empregos que
permiten ó capital reproducirse coas máximas taxas de ganancia ós prazos
máis breves posibles.
Unha teoría que se converte en totalizadora
Un segundo mecanismo ideolóxico que encobre a verdadeira natureza
da globalización afecta ó seu estatuto explicativo. Este mecanismo
ideolóxico encerra unha especial gravidade, dado o carácter holístico da
globalización, xa que se converteu na clave que intenta comprender tódolos
fenómenos actuais para os que non temos aínda unha explicación: os macro
e os micro-sociais, as folgas contra a privatización do ensino e o
comportamento dos camioneiros franceses, a morte dos nenos do Brasil e
os estoupidos sociais nas rúas de París ou no club da abundancia. Cando
a ciencia anunciara as teorías holistas e establecera o seus propios límites,
Vidal Villa, J.M., “Mundialización de la economía versus Estado centralista”, en La economía
mundial después de la guerra fría, Icaria, España, 1993.

10
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González, A.: “Orden mundial y liberación”, Estudios Centroamericanos 549 (1994) 644.
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xorde o novo paradigma da globalización, como un intento de recicla-las
teorías incumpridas que se propuñan explica-lo mundo. Coa omnipresencia
da globalización, volven as vellas crenzas sobre a posibilidade de interpreta-lo mundo con instrumentos económicos reciclados, cos vellos paradigmas
tanto da dereita (a omnipresencia do mercado) coma da esquerda (a
omnipotencia da economía). Son atributos que non lle corresponden a
ningunha teoría científica.
O encubrimento por xeneralización dun medio non tería maior importancia, se con el non se ocultase a impotencia para cambia-lo rumbo e a
imposibilidade de transforma-lo proceso por medios políticos. O seu
carácter total oculta a ideoloxía da impotencia, que condena a un único
camiño, para o cal nin sequera hai metas e finalidades posibles.
Unha linguaxe que se converte en dobrez
Un cuarto mecanismo de encubrimento consiste na dobrez de linguaxes
que esconde unha dobre moral. O exercicio da liberalización, como soporte
da globalización, chega só ata onde é beneficiosa para os países ricos; e
detense onde podería beneficia-los países pobres. Os apóstolos do
neoliberalismo palidecen ante a pura posibilidade de liberaliza-lo mercado
mundial da man de obra, co pretexto de que non é realista abri-las
fronteiras ós inmigrantes, aínda que sexa tan realista coma outras medidas
económicas liberais, só que esta non prexudica tanto ós pobres coma ós
ricos.12 Mentres o capital acada cotas cada vez máis altas de mobilidade
internacional, a forza do traballo continúa rixidamente fixada nos seus
lugares de orixe; para o que os Estados do centro acoden a medidas
lexislativo-represivas e frean ou perseguen legalmente a emigración no
sentido Sur-Norte, o que representa unha clara distorsión do principio de
libre mobilidade dos factores económicos que postula a desexada
globalización. Existe unha dobre linguaxe que, por unha parte, insta a
consegui-la liberalización a ultranza para contratar e despedir traballadores;
pero, pola outra, frea e regulamenta estrictamente a emigración de
traballadores da periferia do sistema cara ó centro.13
A dobrez da linguaxe maniféstase, así mesmo, cando se propón a
supresión dos monopolios públicos pero se dedica escasa atención ós
privados, que máis ben se propician como un éxito da propia globalización.
12

Id., 647.

13

Vidal, o. c., p. 54.
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Finalmente, a emerxente globalización é profundamente selectiva,
xa que o nacente mundo único non significa que sexa xa para todos, nin
sequera que chegue a tódolos lugares –pénsese, por exemplo, en gran parte
de África. Os países máis convencidos da globalización non a practican no
seu territorio. Se o Xapón non excluíse noutrora o capital estranxeiro do seu
desenvolvemento como país, xamais se desenvolvería, sería un país como
México ou Brasil. Ocorre como no cinema: se alguén se levanta, ve mellor
cós outros; se algúns máis se levantan, tamén ven mellor; pero se todos se
levantan, ven todos peor. A globalización resulta vantaxosa se a gran
maioría dos países non a practican ou non poden practicala.
De novo o esquema sacrificial
A ideoloxía ó uso mantén que a globalización producirá beneficios
para todos, pero despois dun tempo de axustes estructurais e de grandes
pirámides de sacrificios. Como todo ídolo, necesita das súas propias
víctimas. Os teólogos economistas da globalización teñen elaborada unha
serie de lexitimacións para xustifica-la espera incumprida. O segredo do
engano consiste en desprazar cara ó futuro o que se nega hoxe, solicitando
así a renuncia e o sacrificio da actual xeración. Con todo, “non hai o máis
mínimo signo de que a riqueza do Primeiro Mundo ou, mesmo, a modesta
prosperidade do Segundo e, moito menos, o dinamismo dos países de
recente industrialización, reborde e caia sobre o resto. Para os amigos da
liberdade –conclúe o liberal Ralph Darendorf– isto resulta intolerable”.14
Xustifícase o sacrificio dunhas vidas no altar dun soño ilusorio. Mente
ó afirmar que o seus beneficios se estenderán a todos de maneira automática. A globalización xustifícase sobre a convicción de que o crecemento
económico e os seus beneficios chegarán a toda a poboación mundial por
efecto do seu rebordamento e pola forza do empozamento. Deste xeito foi
elevada, en certos ambientes, á categoría de acontecemento salvífico, do
que se espera, ineludiblemente, bens providenciais. ¿Poderá a globalización
económica propicia-lo desenvolvemento humano?
Hai dúas conclusións inquietantes no Informe sobre do desenvolvemento
humano 1996, do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento
(PNUD). Nos últimos 15 anos, o crecemento viu fracasar uns 100 países,
onde vive case un tercio da poboación mundial, que padeceu declive ou
estancamento económico, mentres a maioría dos países ricos mantivo o seu
14

Darendorf, R., El conflicto social moderno, Mondadori. Madrid, 1990, p. 12.
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nivel de crecemento, cando non experimentou un aumento notable dos
ingresos.15 Dende 1970 a 1991, a relación entre a porción que corresponde
ós máis pobres e a dos máis ricos aumentou dun 30:1 a un 60:1. Este
desequilibrio pode considerarse en termos persoais: “Hoxe en día, o activo
das 358 persoas máis ricas é igual ó ingreso combinado do 45% máis pobre
da poboación mundial, 2.300 millóns de persoas”.16
¿Onde reborda o crecemento a favor dos últimos? As desigualdades
entre os seres humanos e os pobos permanecen en toda a súa gravidade e
insoportabilidade; mentres a globalización está contribuíndo, en xeral, ó
crecemento dos países fortes, marxina os países febles, creando un auténtico planeta de náufragos. Eduardo Galeano teno dito graficamente: “Un
estadounidense vale o que 50 haitianos, ¿que pasaría se un haitiano valese
o que 50 estadounidenses?”.17
Con razón, os países latinoamericanos preguntábanse, con motivo da
última crise financeira, por que se produciu, se eles fixeran ben os deberes.
II.Illas dinámicas excluentes da globalización
Crecemento económico excluente e selectivo
A ideoloxía da globalización sustenta sobre a convicción do crecemento
continuo e ilimitado. A globalización converte o crecemento na locomotora
principal do progreso económico e social e, con el, a eficiencia formal e a
competitividade como o valor supremo de toda convivencia humana.18 O
crecemento é visto como a solución para asegura-la integración económica
e social da poboación. Cando ofrece a xeneralización do patrón de
desenvolvemento dos países máis ricos ó conxunto do mundo, non toma en
conta o problema do medio ambiente e dos límites do crecemento, tan
intensamente destacados polos informes do Club de Roma. Ó non dar
importancia ó problema ambiental, búscase a solución nunha xeneralización
do crecemento económico máis alá dos límites impostos polo medio
ambiente, que a penas se perciben. A política do crecemento segue a se-lo
valor supremo da política económica e social.
15
16

PNUD, Informe sobre desarrollo humano 1996, Mundi Prensa, Madrid, pp. 1-12.
Id., p. 15.

17

Citado por Sobrino, o. c., p. 31.

18

Hinkelammert, F., “El huracán de la globalización”, Pasos 69 (1997) 25.
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O crecemento da economía mundial globalizada pode ser tan alto como
se queira; con todo, non poderá cambia-la situación de exclusión de
grandes partes da poboación. En consecuencia, oculta que, na actual
organización social, a pobreza é un elemento estructural na orde mundial
por razóns puramente ecolóxicas e de recursos, xa que, aínda no suposto de
que uns non vivisen a custa dos outros, sería imposible que os niveis
occidentais de vida chegasen a toda a Humanidade.19 Dito doutro modo, se
o coche –que resulta unha peza esencial para o 8% da Humanidade, ata o
punto que non podería vivir sen el– se estendese a toda a Humanidade, o
planeta empezaría a ser inviable. Canto máis se fomente o crecemento,
máis destruirá o medio ambiente natural do ser humano, pero non levará á
superación da exclusión. Cando Humberto Eco, víctima da súa propia
retórica, anuncia que o acceso dos chineses ó papel hixiénico significaría
a fin da selva amazónica, lanza a cautela exclusivamente sobre o
comportamento dos chineses. ¿Cantos, ó escoitalo, cambiarían os seus
propios hábitos hixiénicos? De novo, o perigo son os outros. Se tódolos
habitantes do globo vivisen segundo os patróns de consumo habituais nos
países industrializados, a vida sería imposible sobre o planeta, por razóns
puramente ecolóxicas.
A institucionalización da exclusión
O proceso de globalización que se basea sobre o crecemento económico ilimitado ten dous efectos perversos: a exclusión da poboación e a
destrucción do medio ambiente natural. A ideoloxía da globalización asenta
sobre o mito do crecemento, que nunca é capaz de supera-la exclusión de
certas poboacións. A competitividade sempre atopa alguén que gaña e
alguén que perde. Para quen perde, eso equivale a unha condena a morte:
o mercado non é un simple xogo, senón que é unha sentencia de morte. Por
esta razón, o perdedor da competencia ten o dereito de se protexer; pero non
só o dereito: tamén é economicamente racional que o faga.
En conclusión, a morte está domiciliada no interior da globalización:
a morte física, xa que hai xente que morre prematuramente por enfermidades
que a medicina xa ten vencidas (resulta rechamante que se produza un 10%
máis dos alimentos que necesitamos para vivir toda a Humanidade e, con
todo, morran de fame 35.000 nenos cada día); a morte cultural, xa que
19

PNUD, p. 10.
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persoas e pobos son desprezados na súa propia identidade, a través da
homoxeneización da vida social e do pensamento único, que nivela
rapidamente os costumes, fraxiliza as raíces humanas, ten unha intención
de control mundial que lle permite presentarse como unha cultura universal. “Trátase dunha cultura que intenta dominar e controlar todo, ilimitadamente, de acordo co espírito fáustico que a impulsa”. O imperialismo dos
medios de comunicación está forxando unha cultura mundial de orixe
fundamentalmente estadounidense. 20 Asistimos, en consecuencia, ó
derrubamento das vellas e profundas culturas, a cargo da civilización de
masas e do imperialismo cultural.21 E a morte legal, xa que non se lles
recoñecen os dereitos humanos elementais,22 ata crear unha poboación
sobrante no mundo, que empeza a sentir que ser explotado pode chegar a
ser un privilexio.23
Da dependencia á exclusión
Pásase así da dependencia á exclusión. Estabamos afeitos a
representármono-lo mundo en forma bipolar, entre o Primeiro Mundo e o
Terceiro Mundo. De parte do Primeiro caía o progreso, o territorio que tiña
solucionados os seus problemas de desenvolvemento económico e social;
o lugar onde había que chegar tras un esforzo marcado polo itinerario que
seguiran os primeiros. O Terceiro Mundo, en troques, parecía te-lo destino
de lograr se transformar en algo que o Primeiro Mundo xa conseguira. O
capitalismo dividíase en dous segmentos: o capitalismo con rostro humano
e o capitalismo salvaxe. O esquema xa non describe a situación actual. Hai
un Terceiro Mundo no Primeiro Mundo, e un Primeiro Mundo no Terceiro
Mundo. Os polos puros están disoltos. A relación non se pode entender xa
como unha relación Norte-Sur, senón que hai que marcala no senso dunha
exclusión capilar. E, con esto, o Primeiro Mundo perdeu o seu carácter de
modelo e xa non necesita amosar rostro humano ningún despois da caída
do Leste, e afórrase os custos que a producción desta aparencia demanda.
Destruíronse muros para construír outros novos. O centro deixa de selo e
adquire a forma dun arquipélago; e a periferia xorde en forma dun mar
circundante das illas do arquipiélago.
20
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A carreira cara ó fondo
A globalización activou unha dinámica que consiste en ir cara abaixo.
As empresas trasládanse onde os salarios son máis baixos, onde se pagan
menos impostos. Os que empregan ameazan coa concorrencia externa para
baixa-los salarios; ou para substituír traballo estable por traballo a tempo
parcial, ou traballo especializado por traballo con baixo perfil profesional.
Os ministerios económicos xustifican o corte presupostario no sistema
educativo ou na sanidade en razón da globalización. Todos estamos
ameazados para ir cara abaixo: unha crecente diminución dos traballos,
diminución dos salarios reais, o corte nos servicios públicos. A economía
globalizada sostense obrigando a todos a se meter en competición entre si.
Conséguese, deste xeito, unha desastrosa carreira cara ó fondo.
A mobilidade do capital, o capital especulativo
A globalización despraza o interese polo capital productivo –que se
inviste en producción industrial, agraria e de materias primas– polo interese
polo capital financeiro. O capital productivo cámbiase en capital especulativo. Este segundo capital ten que atopar lugares onde aplica-las súas
ganancias, que han ser maiores que se fose productivo. Trátase, sobre todo,
de actividades do Estado, que son as que poden transformarse en esferas
para este capital.
A globalización creou unha dinámica que leva ó capitalista a investir
máis no circuíto financeiro que na producción, especulando máis coa
producción de cartos que coa producción de bens que satisfagan necesidades fundamentais. O problema máis grave en tempos de globalización é a
imposición do capital especulativo (non-productivo) sobre a sociedade
mundial. Este capital transformouse nun sobremundo que estrangula e
destrúe todo mundo real. Todo o poder do capital emprégase para asegurar
novas posibilidades e esferas para a súa colocación; o escaso non é o
capital, as escasas son as posibilidades de colocalo. O problema hoxe é
reduci-lo capital-diñeiro dispoñible ó tamaño das posibilidades de colocación deste capital en forma de investimentos productivos. Necesítase
limita-lo capital á súa función de alimentar investimentos productivos.
O capital especulativo non crea emprego. As políticas económicas
teñen que gravar fortemente as actitudes financeiras puramente especulativas e estimula-las actividades productivas que respondan ás necesidades
básicas da Humanidade a escala local, nacional e mundial.
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A ideoloxía do conquistador
O proceso de globalización sostense e aliméntase sobre a dinámica do
conquistador, que exalta a vontade de dominio e asoballa a totalidade do
planeta, destruíndo sen compaixón as singularidades que se lle opoñen. O
que anima o proceso é o afán productivo coas prácticas de dominación,
conquista e colonización. A súa figura predilecta é a acumulación monetaria e o incremento da productividade, co cal a natureza termina sendo vista
como recurso para explotar. Coa súa roda de ilusións, a dinámica de
mercado encontra a maneira de capitalizar ó seu favor as necesidades de
afirmación cultural e de sentido de pertenza, quebrados nunha sociedade
que xa desacralizou o territorio, convertendo todo o que chega ás súas mans
en valor contable, obxecto de transacción e consumo. Deste xeito, o
fetichismo da mercadoría substitúe a ausencia de auténticos procesos de
singularización e de sólidos lazos de interdependencia.24
III. A construcción da solidariedade mundial
¿Como reverter esta situación?, ¿como da-la volta a esta situación? Hai
metas emancipadoras que son accesibles, como a erradicación da pobreza,
a emerxencia da cidadanía mundial, o camiño cara ó universalismo, a
recreación da cooperación internacional. Non somos impotentes ante as
forzas económicas, podemos evita-lo pensamento único e recupera-la
función axitadora do pensamento.
O compromiso coa universalización
No interior da globalización, o compromiso coa universalización
imponse hoxe como o maior impulso moral. Unha perspectiva de valor
moral e político acorde co horizonte da mundialización obriga a recupera-la dimensión universal, tanto na percepción dos problemas coma nas
solucións que a Humanidade necesita; requírese o valor da universalización
como compás que oriente o proceso de globalización. O camiño cara ó
universalismo moral é imparable en tempos de globalización.
En primeiro lugar, ofrece unha perspectiva global que permite situa-los problemas sociais no interior da realidade mundial e descubrir que a
actual mundialización estase a facer a custa dos recursos, da dignidade, dos
dereitos e da cultura dos pobos máis febles. O proceso de globalización
24
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económica creou unha perspectiva orixinal dende onde aborda-los problemas da Humanidade, xa que incorpora a visión global fronte ás análises
parciais.
Por arduo e difícil que resulte –mesmo ata parecerlle a moitos
politicamente impracticable–, o compromiso pro-globalización das máximas de xustiza social segue a ser unha tarefa ineludible.25 A ONU subliña
que, con vontade política, solidariedade e coordinación, a erradicación da
pobreza é unha meta alcanzable. A eliminación da pobreza humana,
concepto que incorpora tanto os ingresos económicos básicos coma a vida
digna, é política e economicamente posible, ademais dun imperativo moral
e dun dereito humano. Hai certos beneficios que só son humanos se son
universais. A forza universal de certos valores, como os dereitos humanos
e a vida digna, só se realizan na defensa dos que se ven privados deles. A
perspectiva universalista pon de relevo a igual dignidade e a cooperación
dende a común dignidade.
A mundialización permite pór un verdadeiro punto final á estratexia da
indiferencia fronte ós crimes máis horribles que viñeron prevalecendo, así
como afirmar con feitos que no futuro deixarán de existir zonas francas de
dereitos e fronteiras na xeografía dos dereitos. O episodio Pinochet marca
a orientación deste impulso vital.26
Outro desenvolvemento humano
A globalización evidenciou o modelo de desenvolvemento que tivo
consecuencias nefastas para o Sur. Amosou o seu deterioro e rompeu os
consensos en torno ó desenvolvemento. O desenvolvemento estivo confiscado pola idea do crecemento económico e, de momento, descubrimos que
o crecemento económico non é garantía de reducción da pobreza, aínda que
o non-crecemento pode agrava-la situación dos pobres. Necesítanse políticas adecuadas, iniciativas específicas de desenvolvemento e mobilización
social. Moitas experiencias de crecemento económico non produciron
desenvolvemento. En adiante, non interesará tanto saber canto produce un
país, senón como se atopan os seus habitantes, como chegan a ser menos
infelices e, especialmente, amplia-las oportunidades para as persoas. E
neste obxectivo, o ingreso non é máis que unha desas oportunidades, pero
25
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non o é todo na existencia humana. A pregunta que planea sobre nós é, pois,
¿que queremos co noso desenvolvemento?, ¿desenvolvemento para que e
para quen?
Cooperar con outros pobos consistía en procurar un crecemento que
achegase os pobos subdesenvolvidos ós países que van en cabeza. As
políticas oficiais de cooperación tiveron dous prexuízos: axuda-los pobos
era axudarlles a segui-las etapas de crecemento que os pobos da cabeza xa
tiñan andado, aínda cando fose a cambio da débeda externa; o cal só era
posible se declaraban ó Norte como a cultura única e valiosa, hexemónica:
cooperabamos co Sur para que chegase a ser coma nós.
A globalización presenta, con inusitada actualidade, a cuestión sobre
a finalidade e a dirección do desenvolvemento, que xa non se identifica con
crecemento económico, senón que inclúe a satisfacción das necesidades
básicas, a promoción da cultura, a defensa da natureza, a igualdade de
posibilidades, o despregamento das capacidades. Os seres humanos poden
ser, deste xeito, o eixe e o centro do desenvolvemento. O crecemento sen
equidade, sen participación, sen comunidade, sen voz, sen natureza, non é
desenvolvemento humano. Creáronse as condicións estructurais para considerar outro modelo de desenvolvemento como desenvolvemento de a
xente, para a xente e por a xente.
O desenvolvemento de a xente significa investir en capacidades
humanas, sexa en educación ou en saúde ou en aptitudes, xa que o
desenvolvemento é o proceso de ampliación das opcións da xente. O
desenvolvemento para a xente significa asegurar que o crecemento económico se reparta de modo amplo e xusto. O desenvolvemento por a xente
significa que se debe centrar nos seres humanos e debe dar protagonismo
ás persoas e ós grupos, en lugar de quitárllelo; que non só se debe apoiar
sobre a participación, senón que debe desencadea-la creatividade e as
iniciativas da súa poboación.
O desenvolvemento non é o problema dalgúns países, senón un
problema xeral que se debe resolver entre todos. Evidencia a interdependencia entre tódolos pobos e seres do planeta. A contaminación producida
por unha catástrofe nuclear sobrepasa as fronteiras do país onde ten lugar,
o efecto invernadoiro non se circunscribe ós países emisores de dióxido de
carbono. Un mundo interdependente significa non só que as consecuencias
prexudiciais do medio ambiente afectan a todos, senón que as solucións
teñen que adoptarse dende unha perspectiva global e non en defensa dos
intereses dos países máis ricos. Unhas solucións que non só afectan ó noso
485/45

Joaquín García Roca

presente, senón tamén ó futuro. O desenvolvemento sostible é aquel que
compaxina o presente e o futuro.27
Outra protección
Cando nace un mercado-mundo, creáronse xa as condicións obxectivas
para crear un mundo-protección. Creáronse as condicións para o nacemento
doutra protección, xa que resulta inviable que no novo escenario da
globalización circulen capitais, signos, redes, finanzas, sen ningún sistema
de protección e sen vinculacións, a excepción dos que fixan arbitrariamente
os principais protagonistas ó seu maior proveito. O feito alcanza cotas de
dramatismo cando onte mirámo-lo corazón de África e estes días de
catástrofe a Centroamérica.
A globalización require a creación de políticas redistributivas a escala
global. O sistema-mundo require outro sistema de protección; de aí que o
Informe sobre Desenvolvemento Humano 1996, das Nacións Unidas,
aconsella crear “un sistema mundial de medidas mínimas de seguridade
social”, ó tempo que “os países ricos poden ofrecer un conxunto de recursos
(por medio da axuda, a mitigación da débeda e as preferencias comerciais)
suficientes para suscitar unha apreciable taxa de crecemento e para brindar
cobertura universal cos servicios sociais básicos”.28 Ou as necesidades
básicas se constitúen no centro da axenda mundial ou o único mercado con
decisiva expansión será o mercado de sistemas de seguridade que protexen
do Outro. E non haberá suficientes exércitos para defende-las fronteiras
entre Norte e Sur, nin resultarán suficientes as flotas para impedi-las
pateras... Sen este paraugas, o mercado mundial terá unha enorme forza
destructiva, perigando tanto a subsistencia coma a vida digna.
“¿Cal é o custo da erradicación da pobreza? Só arredor do 1% do
ingreso mundial e non máis do 2 ou 3% do ingreso nacional en tódolos
países, salvo os máis pobres. Por non ser inevitable, a pobreza debe ser
relegada á historia, xunto coa escravitude, o colonialismo e a guerra
nuclear”.29
Este sistema de protección non será posible sen unha redefinición da
axuda oficial ó desenvolvemento. Na actualidade caeu ata mínimos históriDubois, A., “Solidaridad internacional”, en Movimientos sociales, Verbo Divino, Estella, 1996,
p. 245.
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cos: non só non acada o 0,7% do PIB dos países ricos, senón que diminuíu
ata o 0,22%. Os sete países máis ricos (o G-7) compórtanse aínda peor: só
aportan o 0,19%.
A loita contra a pobreza faise moito máis doada gracias á existencia e
ó exercicio das distintas liberdades e dereitos políticos. A pobreza crece alí
onde hai gobernos despóticos e partidos únicos intolerantes. Como
demostrou Amartya Sen, “ningún país democrático sofre ondadas de fame”
Outro sentido de pertenza
¿Que é o que realmente se globalizou? Globalizouse unha civilización
asentada sobre o capital, cos seus artefactos, os seus productos e mercadorías;
en ningún caso é desexable a globalización das culturas, como intenta o
pensamento único a través da homoxeneización cultural, a prepotencia do
inglés e o imperialismo dos medios de comunicación.
¿Quen pode se-lo noso garante e protector fronte ó furacán da
globalización? Hai quen sostén que ha se-lo Estado-nación, xa non só como
monopolio da violencia lexítima (Weber), senón como monopolio da
benevolencia lexítima (Estado de Benestar). E é certo que poderá administrar pensións e xubilacións, empregos e insercións; pero cada día parece
máis impotente para as cuestións globais. Como recordaba onte Alain
Touraine, existe un problema central ó que tódolos países teñen que
enfrontarse: hai que reforza-la capacidade de intervención do Estado
nacional ou rexional fronte a uns mercados incontrolados, ós intereses
privados e á corrupción, ós corporativismos e á burocracia.
Correspóndelle ás culturas locais constituírse en freos de emerxencia
para amortecer e controla-lo poder do furacán, aínda que os voceiros da
globalización anticipen un pronto declive das comunidades de pertenza:
coa evolución económica e política do mundo –din–, debúxase a negación
da existencia colectiva e a aniquilación das identidades sociais.
A globalización económica e a conciencia nacional son dous trens que
andan pola mesma vía e, en consecuencia, o resultado pode ser catastrófico.
A mundialización e a conciencia nacional non andan pola mesma vía e, en
consecuencia, o resultado non pode ser catastrófico: coinciden nalgunhas
estacións e manteñen conversacións polas xanelas.
Se a globalización económica fixo fráxil ó Estado moderno, que perde
así a capacidade de decisión e liderado, a mundialización, polo contrario,
consolida as identidades sociais e a experiencia do contorno físico, social
e simbólico.
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Outro nexo mundial
“¿Non chegou xa a hora de reclama-la posta en marcha, a escala
planetaria, dun novo contrato social?”.30 Trala globalización económica
pola vía dos mercados, a interdependencia pola vía ecolóxica, a
internacionalización pola vía tecnolóxica e a homoxeneización pola vía
social, está por nacer a mundialización pola vía da construcción dun novo
vínculo social. Os grandes teóricos sociais da modernidade ilustrada non
foron capaces de pensa-lo vínculo social máis alá do Estado nacional; e,
deste modo, “o vínculo social cos pobos dominados non foi considerado
digno de ser teorizado e esto serviu secularmente para oculta-los dereitos
sociais e políticos daqueles pobos: xustamente o que os tales pobos
carecesen de Estado foi o argumento, tanto para colonizalos como para
excluílos da teoría social moderna... A modernidade entendeu que as
categorías ético-sociais (como xustiza, igualdade, dereitos, democracia)
han ser aplicadas ás relacións humanas que teñen lugar no marco xurídico
dun Estado. Así, as diferencias en dereitos sociais no interior dunha nación
son valoradas inmediatamente como inxustas por faltar ó debido, mentres
que diferencias da mesma índole no plano global pertencerían máis ben ó
ámbito do facticamente imposto e do eticamente superrogatorio (caridade,
solidariedade)”.31 A mesma inxustiza, inflixida a un cidadán nacional e a
outro estranxeiro, é xulgada de distinto modo en razón da distinta orixe
nacional.
Mentres a globalización necesita do Sur como mercado de consumidores, a mundialización reclámaos como unha parte substantiva da familia
humana que, deste modo, se converte no buque insignia do novo vínculo.
A creación da única familia humana convértese en norte e guía do novo
vínculo. O referente á familia humana incorpora á comprensión da
mundialidade dous elementos substantivos. No interior do modelo familiar,
a cada cal se lle atende segundo as súas necesidades e reproduce as
relacións de reciprocidade que converten os seus membros en aliados. Só
está asegurada a súa existencia como familia se no seu interior circulan os
dons entre vellos e xoves, febles e fortes, sans e enfermos, homes e
mulleres, e non só os contratos. Os doadores dan a cada cal segundo as súas
necesidades; os contratos recoñecen a cada cal o seu. Na familia, así
mesmo, benefíciase ó que está peor situado e incorpora unha calidade
asimétrica. É así como se pode expandi-la conciencia da nosa interde30
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pendencia e non só permitindo o libre xogo do mercado. “É o verdadeiro
sentido do que o dereito internacional erixe en teoría mediante a noción de
reciprocidade. Cada pobo debe estar disposto a acolle-la identidade do seu
veciño; ¡estamos nas antípodas dos nacionalismos dominadores que
magoaron Europa e África! Cada nación debe estar disposta a comparti-los
seus recursos humanos, espirituais e materiais, para vir ó encontro daqueles
que están máis desprovistos que os propios membros”.32 Este xogo
asimétrico a favor dos que están peor situados, que caracteriza á familia,
adquire unha dimensión profundamente crítica, ó advertir que a
globalización económica asenta sobre un auténtico simulacro de xustiza.
Outros actores sociais
A globalización é un fenómeno complexo que non anuncia o final da
política, senón o rebordamento do político do marco do Estado-nación,
como foi habitual na primeira modernización.
A deslocalización da política pode carrexar serias e nefastas consecuencias para o cidadán do Norte, ó escapa-los problemas sociais do poder
de negociación e control do sindicato e o Estado, ou ó disolve-los presupostos
dun Estado de Benestar que perde a imposición fiscal dun capital que fuxiu
do seu territorio. No Sur as consecuencias son nefastas: onte mesmo,
anunciábase que no Ecuador a crise obriga a elimina-las subvencións ó gas,
á electricidade, ó gasóleo, mentres que se quintuplicou o prezo da bombona
de gas e se triplicou o valor das tarifas eléctricas.
O corolario é, como advirte Ulrich Beck, a realización de “a utopía do
anarquismo mercantil do Estado mínimo.33 A construcción da solidariedade
fai necesario prosegui-la política por outros medios, xa que un sistema que
encista a pobreza e acrecenta a desigualdade perde toda lexitimidade. Urxe
unha recreación da solidariedade que modifique as pautas de producción e
de consumo no Norte, dende os intereses globais da Humanidade.
A solución non pode fundarse no criterio tradicional da axuda dos
países ricos ós pobres. É necesario implanta-la nova solidariedade que
conxugue os tres principios: a xenerosidade, que se desenvolve en piedade
ante os empobrecidos e en compaixón mobilizadora fronte á súa prostración;
a redistribución, que se desenvolve en igualdade e equidade; e o
abaixamento, que obriga a renunciar ó goce dalgúns dereitos e mesmo a ir
32
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en contra dos nosos intereses. A solidariedade esixe hoxe que os fortes se
abaixen cos febles en contra dos seus propios intereses.34
Outras estratexias: as redes de solidariedade internacional
Ante as ameazas da globalización, ninguén por si mesmo está en
condicións de elimina-los seus efectos, nin sequera de reduci-los seus
riscos: nin os sindicatos, nin os partidos, nin as igrexas, nin os colexios
profesionais teñen estructuras para afronta-las consecuencias da
globalización; con todo, están a nacer algunhas evidencias que se substancian en estratexias de rede. Nos últimos anos, estamos observando unha
serie de prácticas que inauguran unha estratexia de longo alcance en
tempos de globalización.
Cando en torno á poboación indíxena de México se constrúe unha
inédita coalición entre ecoloxistas, sindicalistas, agricultores, defensores
dos dereitos humanos, e se convulsionan a bolsa de Nova York e a situación
política de México, exprésase o poder de mobilización ante o libre comercio, que é o certificado de morte para a poboación indíxena de México.
A acción transnacional dos cidadáns é o factor decisivo para afronta-los problemas da globalización; ante o poder mundial emerxente, hai que
exercita-lo poder doutro modo; en consecuencia, prevé a construcción dun
movemento social transnacional, formado por tódolos que resistan as
consecuencias da globalización e participen en iniciativas que perseguen os
mesmos obxectivos.
A estratexia reticular consiste en unir e vincula-los fíos da acción,
dende abaixo ata o nivel planetario. Parte do suposto de que, para controla-lo saqueo global, é necesario que os múltiples fíos da acción sexan capaces
de se unir a nivel planetario. Diversifica as accións, establecendo entre elas
relacións sinérxicas, que benefician a todos. Conecta moitas accións
particulares, activa as alianzas e as transaccións e mobiliza as asociacións.
As accións xa existen, pero están fragmentadas e son ineficaces. A
conexión faise, hoxe, á velocidade da luz.
A estratexia asenta sobre a pluralización dos actores e un alto nivel de
cooperación entre persoas diversas e distantes entre si; supera-las divisións
está no centro da estratexia. Para iso postula que existen intereses, á vez,
comúns e conflictivos.35
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¿Que se pode vincular para que nazan as redes solidarias? As estratexias
reticulares nucléanse en torno a causas, intereses, problemáticas e identidades. Cando se une unha cantidade abonda de persoas en torno a unha
causa, moitos ideais comezan a parecer alcanzables. O mundo ten unha
nova oportunidade de crear unha nova orde internacional: unha orde
baseada no respecto mutuo entre as nacións, nunha maior igualdade de
oportunidades para a súa xente e en novas estructuras de paz e seguridade.36
É o caso da abolición da escravitude no século XIX, ou a causa da infancia
respecto a que ningún neno debe morrer de fame, ou a centralidade dos
dereitos, ou a protección básica de tódolos cidadáns, independentemente da
súa capacidade para pagar.
Hai milleiros de persoas que están na mesma condición; pódese
modifica-la propia situación mediante a acción colectiva. Os intereses
comúns poden reforza-las preocupacións comúns. Os teólogos e ideólogos
da globalización intentan desacredita-la existencia mesma de intereses
sociais comúns, ó postular que só existen individuos.
Ó axudar a Marrocos a consegui-lo dereito de sindicación e folga,
axudámonos a nós mesmos, xa que evitamos vérmonos obrigados a competir cos que están obrigados a traballar en condicións degradantes. Para
iso, hai que comprender que o interese colectivo coincide co propio
interese: vg., a defensa dos dereitos, a defensa da natureza.
Trátase dun pacto que está asentado no interese mutuo. O Norte non
axuda ó Sur por pura xenerosidade: Norte e Sur deben percibir que o pacto
os beneficia mutuamente, xa que non estará baseado en simples concesións
do Norte ó Sur. Mentres para o Sur o pacto axudará a conseguir metas
humanas esenciais no campo da educación, a atención médica e as condicións
básicas da vida, para o Norte axudará a conseguir obxectivos que declaran
prioritarios, como a neutralización do narcotráfico, o control da contaminación, a diminución da presión inmigratoria. A globalización fai que a
solidariedade sexa algo máis que un imperativo ético, para converterse
nunha condición, tanto para a subsistencia deles coma para a vida digna de
todos. É o caso de reduci-las enfermidades contaxiosas, que aumenta a
seguridade de todos; ou a alfabetización, que interesa a empregadores e a
empregados; ou os programas de desenvolvemento, que desalentaron as
migracións cara ás cidades.
Grupos pacifistas inician unha campaña contra a pena de morte,
pretenden gañar espacios de concordia fronte á violencia que conduce ó
36
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asasinato dos inimigos políticos. Xesto pola paz, Denon Artean, Bakea
Orain, Asociación pro dereitos humanos. Os pacifistas elixiron, como
símbolo da campaña, un cartel no que unha pistola aparece atravesada por
unha margarida sobre un fondo azul. Trátase de conseguir que “ós violentos
lles resulte abraiante a evidencia de que as súas condenas a morte nunca
máis van ser executadas a conta de nosa indiferencia” (El Correo Español,
8-11-97).
Pola súa parte, o movemento das mulleres obrigou á Conferencia
Internacional de Dereitos Humanos a incorporar un título sobre o dereito
das mulleres, despois de que o movemento de “Muller a Muller” vinculou
a mulleres de EE.UU. e México contra a súa explotación en ámbolos países.
O mesmo turismo sexual está provocando alianzas e intercambios; ou a
ecoloxía está activando alianzas de pobos con motivo da deforestación.
Outras utopías: a centralidade da vida
A mundialización activa outras utopías mobilizadoras, para as que a
perpetuación da vida aparece logo como a estrela polar, que aspira non só
a universaliza-la supervivencia, senón a universaliza-a súa dignidade. A
transformación do proceso global en beneficio da vida non é algo que vaia
suceder pola forza da tecnoloxía, nin en función das leis inmanentes do
mercado, senón a través das posibilidades reais que as estructuras actuais
do mundo ofrecen. Basta achegarse ó Sur para comprender que a única
utopía que fracasou é aquela que se lle asigna exclusivamente ó
desenvolvemento como crecemento vinculado ó Estado ou ó mercado, pero
permanece un enorme xacemento de utopía na autoorganización dos pobos
e das comunidades. A centralidade da vida resulta imposible sen “reverte-la historia”, en expresión de Ignacio Ellacuría; como cantou Pedro
Casaldáliga, “a noite dos pobres está en vixía/ e o dono da terra decretou/
abrir tódolos sucos e celeiros/ porque o eón do lucro xa pasou”.37
Joaquín GARCÍA ROCA
Traduciu Engracia Vidal Estévez
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A propósito do Foro
Por Francisco LEGASPI e Pía OUTEIRIÑO

Esta nova edición do Foro Relixión e Cultura quixo este ano, pola vía
da enquisa, recoller pareceres e sentires que axuden a mellora-la organización dos Foros vindeiros, aprendendo así dos erros que a celebración anual
do evento vai evidenciando. De novo, este ano, escolleuse o Auditorio
universitario como ámbito, coa sa intención de recoller un público xove e
universitario que non acaba de acudir ó Foro. ¿O motivo? Quizá a relixión
non está de moda nos ambientes universitarios, aínda que hai razóns para
pensar que xa o estivo menos do que está, e que a xente nova ten auténtico
interese nos diferentes aspectos da cultura e da relixión, especialmente se
se van enfocar desde posturas abertas e críticas.
Así pois, a materia pendente, e nunca mellor dito, vén do lado da falta
de eco (na cidade, no país) dos debates que o Foro suscita. Non podemos
contentarnos con ver que o noso público incondicional non nos abandona,
que seguimos contando cos 200 ou 300 seguidores –compradores– leitores-socios de Encrucillada, e máis nada. É certo que hai unha xuventude xorda
ó diálogo coa crenza, e que outra certa xuventude entende por acción
relixiosa un rosario diario en época de exames, pero é ben seguro que
existen universitarios e universitarias que buscan e interpelan a un nivel en
que Encrucillada pode darlles respostas. Para iso, a Asociación debe facer
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un acto de presencia habitual na Universidade, na prensa, nos movementos
que van xurdindo desde a órbita da cultura, as reivindicacións...
Para rematar a xornada de mañá houbo unha celebración solidaria, ben
articulada, que tivo o valor de introducir novas canles de expresión máis alá
da habitual densidade que ofrece unha conferencia.
A voz en directo que X. L. Rivas, Mini, emprestou para a lectura de
textos do Antigo Testamento, sobre grabacións de Fuxan os Ventos, anagou
toda a sala cun certo estremecemento e novos parágrafos do Novo Testamento interpeláronnos desde as voces de Pilar Lourido e Xaime.
Na hora do xantar dispuxémonos a agardar as colas do autoservicio,
mentres convidados e convidadas das mesas redondas gozaban da súa
selección sentados en mesa á parte; quizá este non foi un detalle atinado
despois de falar de solidariedade e igualdade.
Por certo, un dos convidados da mesa da mañá, persoa que proviña do
lado da cultura, concretamente universitaria, deixou caer, non sen certa
mala idea, que todo lle resultara “moi entrañable”. Se este é o resumo ou
a avaliación que merece o Foro Relixión e Cultura, hai que pensar en que
algo non vai ben: non debemos deixar que nos usen como adorno nin ser
floreiros de nada nin de ninguén; cómpre ser máis críticos tamén co mundo
da cultura, ademais de coa Igrexa; é preciso vencer ese relaxamento da
razón que a moitos mantén moi ben apachorrados.
Foi mágoa non poder contar coa presencia de Ignacio Ramonet, o
galego que dirixe Le Monde Diplomatique, porque seica rompera unha
perna nun accidente, alá por París.
Respecto ás mesas redondas, a elección dos convidados foi acertada
para dar unha visión interdisciplinar. Na da mañá, Elvira Santos, de Mans
Unidas, Manolo Sordo, dominico da Parroquia do Cristo da Victoria de
Vigo –que estivera 3 anos en Guatemala–, Ramón Villares, catedrático de
Historia, e Francisco Sineiro, profesor de Economía, ambos da Universidade
de Santiago, estiveron a falar, despois de que Bernardo García Cendán lese
os puntos da conferencia de Ramonet, sobre a situación mundial e as súas
causas. O debate non fructificou porque a relevancia dos participantes
provocou un relatorio por parte de cada un. Existiu un pouco de medo ó
debate profundo das causas do neoliberalismo atroz que rexe a economía
mundial, ese neoliberalismo que non o guían as persoas, senón as súas
propias leis. Só á última hora da tarde, cando a García Roca lle preguntaron
por que a situación non mellora habendo cada vez máis voluntarios, el dixo
que, en principio, non eramos tantos, e que ademais se corría o perigo de
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seguirlle o xogo ó neoliberalismo, porque onde desaparecía un servicio
social, aparecía unha ONG. David e José Antonio, dos Comités Óscar
Romero, de Santiago, autores do libro ¿Voluntariado? Reflexións sobre o
voluntariado dende Galicia, que inciden nesta liña, tiñan quizá que estar
aquí para, dende o público, catapulta-lo debate á esfera última das primeiras
orixes.
A mesa redonda de pola tarde estivo máis centrada en canto á
discusión. Analizábase a situación desde diferentes puntos de vista; Nazaré
Guerreiro, de Mulleres Cristiás Galegas, demandaba a perspectiva de
xénero nas análises e actuacións solidarias, así como Rosa, da Secretaría da
Muller da CIG, centrábao máis nas cifras de Galicia. García Roca admitiu
a necesidade da perspectiva de xénero en tódolos ámbitos, un camiño que
estaba sen facer e que eran as mulleres as que tiñan que abrilo.
Ramón Gómez analizou os traballos cos drogodependentes dende a súa
experiencia no Proxecto Home. Moisés Lozano, do Seminario Galego da
Educación para a Paz, falou de dificultades e necesidade de educar desde
a non violencia. Finalmente, María Wirtz, que contou a súa experiencia en
Nicaragua, amosouse moi afectada polo que está pasando na zona onde ela
estivo; apuntou o seu asombro porque no século XX se poidan mandar
mísiles a puntos distantes e concretísimos e haxa dificultades para facer
chega-la axuda ás zonas da catástrofe; constatou tamén a solidariedade pola
novidade do desastre pero previu o seu pronto esquecemento.
No Auditorio quedamos coas ganas de máis debate. A idea de que o
relator principal dialogase con persoas experimentadas en diferentes ámbitos era boa, pero pareceu que nin os convidados nin el mesmo tiñan moi
claro en qué tiña que consisitir esa mesa redonda.
Por último, botamos de menos á organización solidaria por excelencia
da Igrexa de Santiago. Pensamos que a súa presencia sería moi interesante
para ámbalas partes.
Francisco LEGASPI e
Pía OUTEIRIÑO
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Unha pequena enquisa
Por Bernardo GARCÍA CENDÁN

Aproveitando a súa presencia no Foro, pasamos entre os participantes
unha pequena enquisa para coñece-las diferentes opinións e sensibilidades
verbo de cuestións que sempre se fan presentes cando abordámo-la preparación dunha nova convocatoria. Estas foron as cinco preguntas realizadas:
— Dos trece Foros, ¿a cantos lembra vostede asistir?
— Ata o ano pasado as actividades do Foro ocupaban a tarde dun
venres e o sábado completo. ¿Cal é a súa preferencia?
— Hai quen opina que estes Foros deberían tratar dos temas moi
concretos que afectan a Galicia e ser desenvolvidos polos que coñezan ben
a nosa realidade; mentres que outros sosteñen que é preferible reflexionar
sobre grandes temas máis globais, con aplicacións puntuais a Galicia.
¿Que prefire vostede?
— Tamén hai quen di que na temática dos Foros debería predomina-la especificamente relixiosa, que non adoita ser tratada noutras asembleas.
Outros prefiren o predominio de temáticas máis seculares (o social,
económico, político, cultural) que inciden máis de lonxe no relixioso. ¿Cal
é a súa opinión?
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— En Foros anteriores facíase unha celebración eucarística ou unha
celebración da Palabra e, nalgún ano, só un recital poético axeitado.
Díganos, por favor, a súa preferencia.
— Se non lle molesta, díganos uns datos persoais: xénero, profesión,
grupo de idade.
Recibimos 151 respostas, correspondentes a 60 homes e 91 mulleres,
repartidos nos seguintes grupos de idades: un 12% de xoves (entre 18 e 30
anos), 59% con máis de 50 anos, e 29% de idade intermedia (30-50).
Un quinto dos que responderon asistían por primeira vez a un Foro,
mentres que algún máis (o 24%) teñen acudido a máis de dez das trece
convocatorias que leva feito Encrucillada. Un 30% estiveron presentes en
máis de cinco e o 26% non chegaron a cinco.
Non resultan moi ilustradoras as respostas referentes ás profesións dos
que responderon. De atérmonos ós que foron suficientemente explícitos,
predominan con moito os dedicados ó ensino: 18% son profesores de ensino
medio e universitario, 10% son mestres, 9% son curas, 6% estudiantes, 4%
relixiosas. O resto está moi repartido.
Máis dos tres cuartos dos asistentes manifestan que prefiren dedicar só
un día ó Foro.
En relación á temática, os interrogados decántanse nunha esmagadora
maioría pola reflexión sobre grandes temas globais. Así o di o 72%. De
tódolos xeitos, cómpre deixar constancia de que foron moitos os que se
sentiron perplexos diante da disxuntiva proposta e trataron de diluíla con
observacións tendentes a buscar unha síntese de ámbolos dous termos da
alternativa, suxerindo a alternancia ou a complementariedade dentro de
cada Foro, ou, sinxelamente, non elixindo ningunha. Algúns dos contabilizados na porcentaxe antes indicada (un 8%) fan saber que escolleron unha
delas presionados pola necesidade de elixir, pero sen moita convicción.
Algo disto, pero máis acentuado, acontece cando se trata de se decidir
polo predominio de temas máis seculares ou dos máis especificamente
relixiosos. Houbo algúns (un 10%) que non quixeron admiti-las dúas
propostas como alternativas (¿que diferencia hai entre o relixioso e o
secular?). Neste caso, sen embargo, estaba insinuada a posibilidade de
escolle-la alternancia e por aí saíu a maioría: 48 %. Os que elixiron o
especificamente relixioso foron o 10%, mentres que o 26% optou polo
predominio do secular. O 6% restante non sabía ou non quixo responder.
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No referente á celebración, un 57% dixeron preferir unha celebración
da Palabra ou un recital poético. Normalmente, elixiron as dúas xuntas. Os
que optan pola celebración eucarística representan o 27%. E o resto de
respostas distribúense entre os que non queren ningunha celebración (3%),
os que non responden (7%), e os que fan suxestións alternativas, case todas
no senso de axeita-la celebración ó que pida o tema do Foro (outro 7%).
Pode resultar curioso subliñar que os máis dos que se declararon como
curas ou relixiosos tamén optaron por un recital poético, indicando algún
deles que non hai por que impoñerlle á variedade de participantes unha
Eucaristía ou unha celebración da Palabra.
Rematamos indicando que, analizado o proposto polos máis novos,
non se diferencia a penas dos resultados do conxunto.
Bernardo GARCÍA CENDÁN

CONTAS DO XIII FORO RELIXIÓN E CULTURA
Imprenta: Programas, Carpetas, Carteis ................
Local (Extra persoal) ..............................................
Xantar invitados e invitadas ...................................

156.971 pta
21.000 pta
11.000 pta

Viaxe, hotel, gratificación conferenciante ............
Varios: Fotocopias, Follas, Flores .........................

153.681 pta
12.825 pta

Total gastos ....................

355.477 pta

Recollido na caixa ..................................................
Déficit a pagar por Encrucillada ...........................

141.300 pta
214.177 pta

Este ano non tivemos subvención ni da Consellería nin da Caixa.
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Para lembranza.
Xosé Crecente Vega, poeta,
no seu retorno
Por Bernardo GARCÍA CENDÁN

O día 21 deste mes de novembro traéronse os restos do poeta Xosé
Crecente Vega para que repousasen na terra da súa neneza, Santa
María de Outeiro, no concello de Castro de Rei, onde nacera no ano
1896. Formado no Seminario de Mondoñedo e na Universidade
compostelá, exerceu moitos anos como profesor de Ensino Medio nun
Instituto de Segovia, onde morreu en 1948. Ricardo Polín e Luz Mª
Durán están a recupera-la súa obra poética inédita, que os seus
familiares depositaron no Seminario de Mondoñedo. Só ten un libro
publicado: Codeseira (1933), do que entresacamos algúns versos da
súa coñecida ledaíña.

Era da Chaira luguesa e dormía desacougado na chaira segoviana.
Alí quedaran uns versos de néboa que non cadraban coa terra seca:
Ventiños amorosos das
chairas de Castela
que vades lixeiriños
de cara á miña terra,
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decislle airiños aires
coas vosas doces verbas,
decislle que aínda quero
xacer outra vez nela
E un día, entre a néboa, as mans amorosas dos que escoitan a poesía
deixaron o seu corpo no leito daquela terra aloumiñada polo Miño acabado
de nacer.
Bendita a auga do río que fai verdegar o prado.
O seu corpo pasou de novo á beira da casiña onde el aprendera a
pregaria das augas, e xa quedou coma unha oración permanente na porta da
igrexiña de Santa María do Outeiro.
Bendito o parpadexar da lampariña devota que aluma
diante do altar
En toda Galicia había sol ese día de outono. Alí había néboa para facer
misterioso o soño que el soñara.
Os seus versos sinxeliños eran cancións de anxos da aldea que nos
entraban na alma con arrecendo de pan, con andares mansos de vaquiña
caseira, con bendicións labregas, con bágoas de río doméstico.
Bendita a luz da mañá e o lume do vagalume que aluma
na escuridá
Castro do Rei, castro entre os castros, non quixo perder esa semente.
O Seminario de Mondoñedo non quixo perder esa seiva.
Os poetas chairegos non quixeron perde-los froitos humildosos da súa
codeseira.
Os que comparten o seu sangue familiar déronno-los seus versos
perdidos.
Bendita a vida e o amor
Os investigadores universitarios traballaron neles. Bendito, Ricardo.
Bendita, Luz.
Os que mandan nas terras luguesas escoitáronos un pouquiño. Axiña se
foron. Seguro que agradecidos.
O bispo, vido de fóra, soubo dicir na lingua do poeta as palabras
eucarísticas.
Seguro que tamén sentiu a forza do pobo que ten encomendado.
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Os mozos que aprenden, na capital, a música dos violíns mesturaron a
dozura dos arcos coas palabras labregas que teñen a melodía do abidoeiral
abeirando o Miño.
Bendito o agurgullar da fonte.
Os da Real Academia non estiveron, escusáronse, pero Francisco de
Asís e Rosalía sorrían xuntos, compracidos, co sorriso de Deus e dos seus
anxos de pel máis rubia.
E esa xentiña, a súa xente, a que non ten máis poder ca sentir, rir,
cantar, rezar, chorar, esa comprendía nas entrañas tódalas palabras do
poeta. Todas e cada unha.
Bendita a pinga de orballo que treme na herbiña verde.
Seguro que don Xosé Crecente Vega sentiu, ó velos, un arrepío e
decatouse, supetamente, de que agora si, agora estaba no ceo.
Bendita Nosa Señora, Bendito Noso Señor. Amén.
Bernardo GARCÍA CENDÁN
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Teoloxía e poesía de
Álvaro Barreiro
Por X. Amancio LIÑARES GIRAUT

Quero ver, quero ouvir, quero sentir
para além das sensações.
Quero desvelar o véu
dos mistérios que me envolvem.
Depois... quero mergulhar
no silêncio e auscultar
os segredos das palavras.
A. Barreiro, “Anseios”, en
Vislumbres. Poesias e preces,
Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 1997
Na lectura do libro Gallegos misioneros en el mundo (Xunta de
Galicia, 1996) non atopei ningunha achega biográfica súa. Nin sequera
citado o seu nome. ¿Tal vez Álvaro Barreiro, S.J. (para nós, sempre
Varocho) non será xa un misioneiro ad hoc? ¿Ou quizais non lle chegou o
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cuestionario enviado polo departamento de Emigración do goberno galego,
ou perdeuse na inmensidade do Brasil? Esta aportación ás páxinas de
Encrucillada quere contribuír a emendar esa ausencia. Ben seguro que
haberá outras moitas na obra citada. En definición de diccionario, un
misioneiro é a “persoa que se dedica a propaga-la súa relixión” e é “relativo
ou pertencente ás misións relixiosas”. O esforzo por recoller nun volume a
tódolos misioneiros galegos no mundo non debe ser tarefa doada. Aí
aparecen 140 testemuños, pero ¿cal é o censo real?
Procuro aquí rescata-la figura dun misioneiro, lato sens. De quen foi
neno orfo de pai e marchou cos xesuítas –ó Camposancos da Guarda, a
Carrión, a Salamanca...– logo da celebración dunha misión na súa parroquia
natal, nos anos da posguerra nacional-católica. Andou, estudiou e serviu
moito. Aínda segue agora aló, no Brasil, comprometido vitalmente co
Evanxeo.
E coidamos que pode resultar suxestivo para os lectores dar a coñece-las interesantes aportacións bibliográficas dalguén que é parente, mais
sobre todo, amigo. Son escritas na lingua portuguesa irmá, lidas sen moitas
pexas para quen manexe decote o idioma galego.
O Varocho resistiuse a colaborar neste labor. Mesmo cando lle solicitei
o curriculum contestou, humildoso e con sorna, que moitas veces un
curriculum vitae non é máis ca un ridiculum vitae. E demorou meses en
enviarmo.
Álvaro Barreiro non é un descoñecido na nosa Encrucillada. “Desde
o Brasil: unha ollada á Boa Nova” (nº 81, xaneiro-febreiro, 1993, pp. 7179) recolle a traducción ó galego dunha entrevista en inglés con el no
semanario América –publicación dos xesuítas dos Estados Unidos e Canadá–, realizada por James S. Torrens. Aludía nela ós seus centros de interese
como teólogo, ó concepto de nova evanxelización en Latinoamérica, á
Teoloxía da Liberación, ás comunidades eclesiais de base, á nova
espiritualidade e desafíos para a Igrexa.
Teoloxía
Eu te ofereço, Senhor,
minha vida que respira
o júbilo de viver
com o gozo e a pureza
de um menino de seis anos.
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Eu te ofereço, Senhor,
minha vida cotidiana
de homem adulto que busca,
na alegria e na tristeza,
viver reconciliado
com o mundo e com os homens.
Eu te suplico, Senhor,
dá-me a graça de viver
minha vida com a paz
da criança que brinca,
que dorme e que sonha;
e com a paz do ancião
que contempla o entardecer
do dia e da sua vida
ruminando, na saudade,
os anos de sua infância.
A.B., “Oferecimento e súplica”, en Vislumbres
Álvaro Barreiro Luaña (Logrosa-Negreira, 1936) posúe unha sólida
formación académica. Licenciouse en Filosofía na Facultade de Nova
Friburgo (Brasil), en 1963, e en Teoloxía na de Innsbruck (Austria), en
1968. É doutor en Teoloxía pola Universidade Pontificia Gregoriana de
Roma (1973). Na súa tese fai un estudio teolóxico sobre as relacións
Igrexa-mundo, a partir da Gaudium et spes do Vaticano II e da literatura
conciliar e posconciliar (1962-1972). Amais realizou cursos sobre catequese
e pastoral (Instituto Lumen Vitae, en Bruxelas), didáctica (PUC de Río de
Xaneiro), eclesioloxía de Hans Küng (U. Gregoriana de Roma), eclesioloxía
(Berkeley), exercicios espirituais ignacianos (Loyola), eucaristía (Roma).
Foi profesor de Teoloxía Sistemática na PUC (1973-1981), e en Río atendía
amais a parroquia de Mãe dos Homems. Na actualidade exerce como
profesor no Centro de Estudios Superiores da Compañía de Xesús (CES), en
Belo Horizonte, e é asistente eclesiástico do Centro Loyola de Espiritualidade, Fe e Cultura, con sede na mesma cidade de Minas Gerais.
Longa é a súa experiencia de traballo arredor das Comunidades Eclesiais
de Base (CEBs), na formación dos teólogos e na dirección de cursos de
Teoloxía e Exercicios Espirituais en diversos puntos da xeografía brasileira.
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Velaquí unha micro-ficha dos libros da súa autoría:
1. Comunidades Eclesiais de Base e Evangelização dos Pobres (Col.
Teologia e Evangelização, 1), Ed. Loyola, São Paulo 1977, 96 pp.
1b. Basic Ecclesial Communities. The Evangelization of the poor,
Orbis Books, Nova York 1982 (Traducción inglesa do libro anterior, do que
se fixo tamén unha edición especial nas Filipinas para os países asiáticos).
Unha obra centrada no significado das CEBs. Di J.B. Libânio no
prefacio que o autor deste libro apunta con clarividencia, na pegada de
serios eséxetas, a orixe bíblica da predilección de Deus polos pobres.
“Procura colocar o problema acima de polêmicas ideológicas interessadas
e faz ressaltar o núcleo da longa tradição da Escritura. A força do texto
presente repousa precisamente na sua sólida fundamentação escriturística,
desarmando-nos, portanto, com o poder persuasivo da Palavra de Deus.
Não se trata de defender nossos gostos e predileções pastorais, e sim de
perceber na Escritura como palpita o coração de Deus, para que lado ele se
inclina e aí num esforço de fidelidade à Revelação fazer também inclinar
nosso afeto e opções para o mesmo lado”, conclúe.
2. Os Pobres e o Reino: Do Evangelho a João Paulo II (Col. Fé e
realidade, 14), Ed. Loyola, São Paulo 1983, 157 pp.
A opción preferencial polos pobres. O Evanxeo e a análise dos
discursos do papa Xoán Paulo II para América Latina. O autor comeza
citando a Henri de Lubac (Nouveaux paradoxes, París, 1955): “Quen optou
polos pobres, está sempre seguro de non terse enganado. Quen optou por
unha ideoloxía, xamais está seguro de non terse enganado, ó menos en
parte. Quen se someteu a unha ideoloxía, nunca está seguro de ter escollido
o partido certo. Quen optou polos pobres, está sempre seguro, está
dobremente seguro, de ter feito unha opción certa. Optou como Xesús. E
optou por Xesús”.
3. Do Jordão a Betânia. Contemplando os mistérios da vida pública de
Jesus (Col. Experiência inaciana, 18), Ed. Loyola, São Paulo 1993, 229
pp.
3b. Del Jordán a Betania. Contemplando los misterios de la vida
pública de Jesús, Ed. Lumen, Buenos Aires 1996 (Traducción do orixinal
portugués).
As fontes deste libro son a oración, o estudio e a experiencia de
acompañar persoas no camiño da oración, a través dos exercicios espirituais
de san Ignacio. Os dous motivos que apunta Álvaro Barreiro para a súa
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publicación son: a convicción de que unha presentación ampla dos misterios da vida de Cristo na forma de contemplacións podería axudar a moitas
persoas a coñeceren mellor, amaren máis e seguiren máis de preto a Xesús
e, en segundo lugar, a non existencia de publicacións actuais deste tipo.
Talvez foi isto último o que levou á pronta edición da obra en lingua
castelá, en Arxentina. Un libro, pois, para ser lido/orado.
4. “Povo santo e pecador”. A Igreja questionada e acreditada (Col.
Teologia e Evangelização, 11), Ed. Loyola, São Paulo 1994, 211 pp.
Ensaio sobre a dimensión eclesial da fe cristiá, a crítica e a fidelidade
á Igrexa. O tema central é o da eclesialidade da fe cristiá. “Seu objetivo
–clarexa a introducción– é mostrar que a fé cristã ou é eclesial, isto é,
comunitária, ou não é cristã”. Sete capítulos para tres grandes partes: a
Igrexa en cuestión; a Igrexa como horizonte e matriz da fe; crítica, amor e
fidelidade á Igrexa. Dirixido a estudiantes de Teoloxía, relixiosos e leigos
comprometidos co traballo pastoral da Igrexa “e desejosos de aprofundar
sua identidade eclesial e o sentido de sua pertença e de sua fidelidade à
Igreja”.
5. Acampou no meio de nós. Para orar os mistérios da infância de
Jesus (Col. Experiência inaciana, 21), Ed. Loyola, São Paulo 1995, 191
pp.
Na liña do libro Do Jordão a Betânia, é obra nacida arredor da
espiritualidade ignaciana. Para a reflexión, a oración e dándolle unha sólida
fundamentación teolóxica, esexética e histórica ós textos evanxélicos
comentados. Dedicado a súa nai –María Luaña–, “por ocasião dos seus 80
anos, vividos na fé e na esperança”.
6. A parábola do Pai misericordioso, Ed. Loyola, São Paulo, 1998, 143
pp.
A parábola do Evanxeo de Lucas 15, 11-32, presentada neste libro para
ser orada, usando como alicerce para a súa contemplación o cadro de
Rembrandt O regreso do fillo pródigo. O seu contido xestouse a partir da
experiencia dunha decena de retiros espirituais de fin de semana, dirixidos
a diversos grupos. Nun prólogo asinado polo autor o 31 de xullo de 1998
–festa ignaciana– exprésase un desexo: “Oxalá todos os leitores possam
experimentar algo da riqueza inesgotável da mais bela de todas as parábolas, da parábola na qual está condensado o que constitui a medula e o
coração do evangelho de Jesus”.
Contabilizamos, asemade, no curriculum do profesor Álvaro Barreiro
–xa vemos que de ridiculum, nada de nada– un nutrido feixe de artigos
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(máis de vinte) en diversas revistas especializadas (Verbum, Lumen Vitae,
Víspera, Síntese, Convergência, Liturgia e Vida, Revista Eclesiástica
Brasileira, Foundations, Perspectiva Teológica, America, Itaici...). As
palabras-chave son: Cristo, Igrexa, catequese, comunidades, pobres, CEBs,
teoloxía, misión, diálogo, compromiso, profetismo, sacramentos, eséxese,
oración, ecumenismo, eucaristía, Evanxeo, patrística, historia, pastoral,
espiritualidade, comuñón, poética... Citemos só as súas colaboracións máis
actuais, do último lustro:
—“Reflexões sobre a contemplação inaciana dos mistérios da vida de
Cristo”, en Itaici, Revista Inaciana de Espiritualidade 14 (1993) 98-106.
—“Superação do dualismo entre fé cristã e compromisso terrestre.
Atualidade de um tema central da Gaudium et spes”, en Perspectiva
Teológica 27 (1995) 355-368.
—“Precisamos de ritos. Reflexões sobre a finalidade, a importância e
a atualidade das ‘adições’ relativas à oração nos Exercícios Espirituais”, en
Itaici 23 e 24, marzo e xuño, 1996.
—“Encontro de Jesus Ressuscitado com Maria Madalena (Jo, 1-2.1118)”, en Itaici 30, decembro, 1997 pp. 9-14.
—“A experiência do mistério na experiência poética”, prólogo do libro
Vislumbres. Poemas e preces, Ed. Loyola, São Paulo 1997, pp. 9-14.
Poesía
Eu te ofereço, Senhor,
meu caminhar para Ti,
minha canção no caminho,
a poeira e o suor
que acompanham o meu canto.
Eu te ofereço, Senhor,
meu medo e minha esperança,
meu frio na noite escura
enquanto espero a alvorada.
Eu te suplico, Senhor:
quando chegar a manhã
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do dia que não tiver noite,
recolhe-me nos teus braços,
vestido só do rocio
da madrugada, e conduze-me,
como a um menino perdido,
de volta para o meu lar.
A.B., “Poeira e canção”, en Vislumbres.
Trátase da primeira obra poética de A. Barreiro. Na intención de anoar
Teoloxía e Poesía, reproducimos xa un poema de “Vislumbres do mistério”
e dous do apartado “Ofertórios”. Todos eles pertencentes ó libro Vislumbres. Poesías e preces, 1997. Pero o volume cos versos de Varocho
confórmano tamén tres apartados máis: “Marítimas” (“...abri todos os
sentidos / e deixei-me acariciar / pela criação inteira”), “Instantâneos do
cotidiano” e “Cantar num mundo desolado”. Suman case medio cento de
poemas.
“A poesia não se explica; sente-se. Não é menos verdade o que afirma
e explica Octavio Paz: ‘A poesia não se sente; diz-se’. Para ser sentida, a
poesia deve ser dita; e ela é dita no poema”. Son as primeiras palabras dun
prólogo no que o autor quere responder a tres preguntas: por que escribiu
os poemas, por que se decidiu a publicalos, por que titulalos Vislumbres.
Poemas e preces.
Escribiunos por una necesidade interior de dialogar consigo mesmo,
buscando respostas ó misterio “Que me habita e me transcende, ao meu
mistério e ao mistério do mundo (...). Para encontrar-me a mim mesmo
saindo do meu eu, deixandome fascinar pela beleza do mundo”. Publicounos
por insistencia dos amigos. “Porque fomos criados para a comunhão, e a
poesia é criadora de comunhão”. Chámaos Vislumbres porque as imaxes
que predominan na colectánea de poemas son as visuais; e será o lector
quen interprete cales son poemas e cales oracións, preces.
“No eco fugaz, recolhido pela música e o ritmo do poema, ressoa a
harmonia cósmica. O tempo cósmico é condensado no instante presente
para saciar nossa sede de eternidade. Experimentamos o eterno no temporal, o infinito no finito”.
Neste limiar de Álvaro Barreiro o nó entre o teólogo e o poeta faise ben
explícito.
Tres mostras máis dos versos de Varocho, e rematamos:
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ESPERA DA MORTE
Temos medo da morte.
E deveríamos
esperá-la,
cada tarde,
com a impaciência e a paz
da certeza do abraço.
Temos medo da morte.
E deveríamos
esperá-la,
cada noite,
desarmados e exultantes,
por saber que seu abraço
nos transporta para a Vida.
CRIANÇA ENTRE DOIS MUROS
Inebriado de luz,
de brisa e de maresia,
caminhava pelo Aterro,
surdo ao barulho dos carros,
comungando com a paz
do entardecer, que descia
devagar pelas montanhas
até pousar na enseada.

nas águas verdes e tristes
dos olhos de uma criança.
Toda a injustiça do mundo
tinha sido acumulada
no mais fundo dos dois poços
dos olhos de uma criança.
O egoísmo e a impiedade
fogem ao longo da praia,
deixando na sua fuga
uma esteira de vergonha.
Lixo, mofo, fezes, mijo
fedem debaixo da estrada,
onde uma criança muda
olha, encostada num muro,
para o outro muro sujo
e não vê nem sente nada.
Nada
Nada
Nada
Nada

além
além
além
além

do
do
do
do

muro
muro
muro
muro

duro.
surdo.
mudo.
sujo.

ELA E ELE

Na passagem subterrânea,
uma criança descalça,
cabelos de ouro e de escória,
saiu, no escuro, de um muro
e encostou-se, silenciosa,
sem olhar-me, no outro muro.
Seus olhos fundos e foscos
fagocitavam a luz,
a beleza e a esperança.

Ela branca, branca, branca;
ele negro, negro, negro.
Ela feita só de curvas,
ele só de ângulos retos.
Ela ardente de horizontes,
ele fechado em si mesmo.
Ela sem parar pairando,
ele imóvel, sem um gesto.
Ela livre e libertária,
ele cativo e negreiro.

Do outro lado do túnel,
a luz não brilhava mais.
Tinha sido sepultada

Ele, o “Chase Manhattan Bank”.
Ela, uma pomba dos ventos.

X. Amancio LIÑARES GIRAUT
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En memoria de
Maruxa Villanueva
Por Manuel DOURADO DEIRA

O 24 de novembro pasado, finou no Hospital de Conxo de Santiago de
Compostela dona María Isaura Vázquez Blanco, celebrada por todos como
Maruxa Villanueva, gardesa da Casa-Museo de Rosalía de Padrón. O día
25, ás sete da tarde, oficiouse a misa de funeral polo seu eterno descanso
na serena grandiosidade da igrexa de Iria Flavia.
Maruxa Villanueva naceu na Barrela (Carballedo, Lugo), o 6 de marzo
de 1906, no seo dunha familia formada polo matrimonio Marcial e María
Manuela, con 5 fillos. Vivían nunha desas tendas da aldea que, naqueles
tempos, tiñan de todo. A nai era mestra de escola, e a ela débelle Maruxa
unha recta formación no fogar que endexamais esquecerá, porque lle serviu
de guía e luz polos camiños da vida: “¡Mira, filliña, a alma sempre limpa
e transparente, e a fronte, sempre alta!”, repetía Maruxa recordando á santa
de súa naiciña, a quen adoraba.
No seo do fogar tamén recibiu Maruxa unha formación de canto: “Na
miña familia, cantábase moitísimo. Meus pais tiñan os dous unha voz
preciosa, e sacaron fillos igual”.
Ós 14 anos, persuadírona para que fose de “mestra idónea” á escoliña
da aldea de Forraqueira. Comezou con 7 nenos e rematou con moitísimos
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rapaces que viñan doutras aldeas. Pero non se afacía alí, sen súa naiciña,
e regresou á casa.
Ós 16 anos, as perspectivas na aldea non eran moitas para aqueles
cinco irmáns de vida tranquila e feliz, pero con horizontes moi limitados.
Xorde, pois, a perspectiva da emigración. A primeira que desfila é María
que, con 17 anos, emigra a Bos Aires cun matrimonio amigo. Séguea o
irmán Manolo. O desexo de ver eses dous irmáns arrastra a Maruxa para
Arxentina, no ano 1926. En principio, ía por dous anos, o tempo preciso
para gaña-los cartiños que custaban as pasaxes; pero logo... xa en Bos
Aires, “a cidade galega máis grande do mundo”, comenta Maruxa, os
aconteceres da vida levárona por outros vieiros.
Primeiro traballou nunha tenda. Pero Maruxa cantaba moito na casa,
en reunións de amigos e con xentes coñecidas. Un día, don Juan Gueresta
escoitouna e pediulle no Centro Asturiano que cantase un alalá. Alí,
comezou todo. Cantou pola radio. Choveron contratos. A súa irmá María
púxolle o nome artístico de Marujita Villanueva, en recordo duns maioristas
de Ourense que lle vendían á tenda de seus pais. Era en 1934. Así comezou
a carreira dunha das máis grandes intérpretes da canción galega na
Arxentina. Foi a “raíña do alalá”. Admirada e aplaudida por tódolos
escenarios dos países de La Plata, tratouse cos personaxes máis ilustres da
emigración: Castelao, Salvador de Madariaga, Blanco Amor...
Un día, Maruxa coñece a Luís Iglesias Sánchez, ourensán e actor de
teatro, que chegou a populariza-lo nome de Tacholas, e ó autor de teatro
Manuel Daniel Varela Buxán, da Estrada. Fundan unha compañía de teatro.
O 30 de novembro de 1938, preséntanse baixo nome de Compañía galega
Aires da Terra, que representaba especialmente a producción dramática de
Varela Buxán, quen había de chegar a se-lo seu marido. Tamén chegaron
a representar Os vellos non deben de namorarse, de Castelao. A partir dos
acontecementos do 1936 en España, Maruxa Villanueva enviou case todo
o que gañaba na escena para axudar á República Española. Incluso chegou
a ter compañía propia.
En 1949, regresa a España. Intentou repetir aquí, en Galicia, polo
menos algo da experiencia arxentina. Pero unha representante da radio na
Coruña, sintetizando o “ambiente oficial” daquel momento, descabalouna
da idea: “Sí, señora, ya; pero es que la música gallega aquí no gusta”.
Realizou algúns conatos teatrais con moito éxito, pero o enrarecido ambiente antigalego do réxime non permitiu a continuación.
En 1971, o doutor Sixto Seco, que acababa de ser elixido presidente do
Padroado Rosalía Castro, propúxolle ir atende-la “casa de Rosalía en
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Padrón”. Moraba en Santiago, traía a comida e ía e viña tódolos días no
tren, ata finais do 74, en que viviu en Padrón nun piso alugado coa a súa
irmá María. A partir de 1980, foron para a casiña que se fixo detrás do
Museo.
Durante case 30 anos, ata o mesmo luns, 23 de novembro de 1998, en
que a axexou a morte, foi a alma viva da Casa-Museo de Rosalía.
Probablemente, ninguén coñece mellor a obra de Rosalía. Ninguén amou a
Rosalía coma Maruxa Villanueva. Ninguén interpretou e divulgou a
personalidade e a obra de Rosalía, en tódolos momentos das 24 horas do
día, coma Maruxa. Así o acreditan testemuños de admiración dos máis
apartados recunchos do mundo provenientes de persoas de tódolos niveis
socioculturais. Promoveu a edición da obra de Rosalía, gravou cintas con
recitación dos seus poemas, fixo un vídeo... Foi Medalla Castelao e recibiu
varios premios de moitas institucións; o derradeiro vai se-lo Premio María
Casares de Teatro, outorgado pola Asociación de Actores, Directores e
Técnicos de Escena.
Por toda a súa obra e polos seus fondos sentimentos, Maruxa
considerouse a “reencarnación de Rosalía”. Morreu pensando en actualiza-lo libreto para unha ópera titulada Camiños de Rosalía, con textos de
Rosalía e partitura escrita polo mestre Rogelio Groba. Descanse en paz.
Manuel DOURADO DEIRA
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Vésperas xacobeas
Por Agustín DÍAZ

Atopámonos xa en plenas vésperas xacobeas. O arcebispo de Santiago
estará, seguramente, poñendo a punto o martelo de prata que lle vai permitir
abri-la Porta Santa no serán do 31 de decembro. Para evitar males maiores
e preservar dos fastos xacobeos algo do que tradicionalmente era o Ano
Santo Xacobeo, xa asinou unha tregua coa Xunta de Galicia; e mesmo
anunciou para a peregrinación dos mozos, aló polo mes de agosto, unha
concentración de cen mil, moi lonxe da invasión do 1989, cando as
autoridades eclesiásticas do momento se alporizaran porque nestas páxinas
se dicía que eran 300.000 os presentes (e non o medio millón que algúns
contaran).
Pero este ano 1999 vai ter tamén outros acontecementos máis mundanos, incluíndo, desde logo, as propias celebracións xacobeas, nas cales
Pérez Varela non aspira a eclipsa-los fastos e ouropeis de Vázquez
Portomeñe, pero si a brillar con luz propia. O ano que vén, como todos
saben, toca eleccións. Todos saben perfectamente que aló por xuño hai que
elixir concelleiros, alcaldes, deputados provinciais e presidentes de
deputación; pero tamén deputados europeos, e, ¿quen sabe?, ó mellor
tamén deputados e senadores, para buscar unha nova maioría, centrada
como convén.
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Maquinarias a engraxar
Empezando polo xa sabido, os
diferentes partidos teñen en marcha a súa maquinaria para as
eleccións municipais. O PP, neste
censo, marcou a pauta e xa ten
bastante definidas as súas listas,
que presentan unha ampla renovación. Primeiro foi o doloroso parto
para as sete cidades, que supón
caras novas en catro delas,
incluíndo os casos de Vigo e Lugo,
onde Manuel Pérez se resistía a
deixar paso, mentres García-Díez
se prestou voluntario ó xogo. En
Pontevedra as gañas de cambio de
candidato non prosperaron, quizais
porque tampouco non abondaban
os candidatos na cidade onde máis
difícil ten o PP conserva-la alcaldía.
Os recambios buscados para
Santiago e maila Coruña, con boas
perspectivas para o PP no primeiro
caso, non foron precisamente do
agrado de María Xesús Sáinz e
César Augusto Lendoiro, que, sen
embargo, acataron as decisións do
mando. O conselleiro Dositeo
Rodríguez lanzouse de cheo á campaña de conquistar Compostela para
o PP. Na Coruña nunca máis se
soubo do candidato Erias, mentres
o conselleiro de Política Territorial
e secretario xeral do PP non paraba
de facerlle carantoñas ó veterano
alcalde coruñés e íntimo rival de
Lendoiro, Francisco Vázquez.
Viveiro e Ponteareas
A renovación de candidatos vai
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ser tamén notoria nas listas do PP
de concellos máis pequenos. En
Pontevedra é onde se levou máis a
fondo ese proceso, por exemplo en
concellos tan notorios como
Vilagarcía, Redondela, Cangas,
Silleda, A Guarda, Nigrán ou, sobre todo, Ponteareas. Pepe Castro
queda fóra da lista, logo de trinta
anos de alcalde, vinte deles coas
cores de Manuel Fraga. Pero é que,
ademais, negáronlle tódalas posibilidades de testar: prohibíronlle
poñer na lista a ninguén da súa
familia, cando parecía disposto a
seguir gobernando coa súa filla, a
deputada autonómica María Nova
Castro, de alcalde.
Esta dolorosa renovación tivo
algún outro exemplo notable, como
é o do tamén veterano alcalde do
Vicedo, Villapol, candidato afeito
a varrer nas sucesivas convocatorias. Igual ca Castro, xa condenado
por feitos que demostran a súa escasa adaptación ó sistema democrático imperante, tamén este tivo
que ver con asuntos de tribunais.
Entre outras cousas, trátase de saber como puido percibir en poucos
anos ata 64 millóns en dietas. Neste
caso, o presidente do PP de Lugo
conseguiu unha saída honrosa,
aducindo problemas de saúde para
xustifica-la baixa deste candidato.
Estes signos positivos de renovación nas listas do PP gañarían
aínda máis credibilidade se chegan
a completarse deixando fóra a
algúns outros alcaldes que deron

Vésperas xacobeas

mostras de carácter pouco democrático, que aínda abundan. Por
exemplo, o caso singular do alcalde
ourensán de Beade, que segue organizando cabodanos por Francisco Franco, ou os famosos casos nos
que houbo por medio mocións de
censuras con transfuguismo (igual
ca en Redondela), como os casos
das Pontes, Castrocaldelas ou Baños de Molgas.
Os socialistas, á defensiva
Os socialistas fixaron para esas
eleccións municipais un difícil
obxectivo: quedar como están, conserva-los concellos nos que
gobernan. Vistos os cambios
rexistrados no panorama político
galego desde 1995, tal aspiración
non deixa de ser un soño irrealizable. Fóra do caso singular da Coruña, onde mesmo poderían perde-la
maioría absoluta, poucas alcaldías
parecen ó seu alcance.
Por iso tampouco teñen moi
adiantada a formación das súas listas. Polo de agora, case se limitaron
á celebración dunhas primarias que
tiveron un carácter máis ritual ca
outra cousa e que non espertaron
interese fóra dos ámbitos estrictamente partidarios. Xa quedan
mesmo esquecidas esas primarias,
marcadas pola demisión de Francisco Vázquez como secretario
xeral, para pasar a exerce-lo seu
papel, de árbitro de coruñesismo.

Nestas últimas semanas produciuse o último capítulo das primarias, para a sucesión de Xerardo
Estévez en Santiago. O seu brazo
dereito, Sánchez Bugallo, impúxose
por escasa diferencia ó secretario
político local, Ceferino Díaz. Agora vai dar un paso máis, ocupando
a alcaldía durante seis meses, como
maneira de promo-verse perante o
electorado compos-telán.
Continuidade no BNG
O que ata agora se soubo das
candidaturas do BNG amosa un
continuísmo absoluto. Nas sete
grandes cidades repiten os candidatos que xa son concelleiros, aínda
que en Lugo a cabeza de lista fora
segunda no 95, detrás do candidato
que logo se retirou por cansar de
loitar na fronte interna. Curiosamente, varios destes candidatos e
actuais concelleiros ocupan ó
mesmo tempo outros postos políticos, como deputados autonómicos,
en contra das reiteradas proclamas
de incompatibilidades.
Sorprende un tanto este absoluto continuísmo, se temos en conta
o crecemento electoral do BNG
nestes catro anos e a evolución das
súas propostas ós cidadáns. Claro
que tamén vemos ultimamente
como expertos deputados a varios
personaxes que se encheron de falar
do parlamento de cartón, ou pactar
emendas do máis humilde refor515/75
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mismo no Congreso a rotundos
adversarios de calquera concesión
ó españolismo, e aspirar a brillar en
Europa a furibundos denunciantes
dos males da invasión estranxeira.
Haberá que ver se a composición completa das listas responde
ós citados cambios políticos da
sociedade galega e do propio BNG
e se nos poucos concellos gobernados polos nacionalistas se confirma
a súa capacidade de xestión, para
ver ata que punto estamos ante unha
alternativa política consolidada.
Buscando o centro
No longo proceso que vai desembocar nas citadas eleccións do
mes de xuño, o Partido Popular
multiplica os seus xestos para amplia-las súas bases políticas cara ó
centro. A continuidade dos bos índices económicos ó longo dos meses, as esperanzas suscitadas pola
tregua de ETA e por unha posible
negociación para a fin da violencia,
xunto coas sucesivas condenas
xudiciais de destacados militantes
socialistas e mailas liortas sen fin
nas que se viron envoltos os seus
principais dirixentes, ábrenlle ó PP
perspectivas novas, coas que xa
soñara no 95 e non se chegaran a
concretar.
Para consolidar estas boas
perspectivas, Aznar iniciou un
conxunto de manobras, das que forman parte o paulatino eclipse de
Álvarez Cascos, o secretario xeral
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que serviu de martelo de herexes
para mallar nos socialistas, pero dá
unha imaxe de excesiva dureza; a
eliminación de Miguel Ángel
Rodríguez como voceiro do
Goberno, substituído polo ministro
Piqué; o sacrificio de López-Amor
á fronte de RTVE, en beneficio de
Pío Cabanillas... O proceso promete seguir no próximo congreso do
PP, en xaneiro. Curiosamente, un
dos colaboradores de Aznar que
gañou peso dentro deste proceso
foi o galego Mariano Rajoy, que
non era quen daba precisamente a
imaxe máis centrista entre os
dirixentes do PP cando exercía cargos públicos en Galicia.
O proceso previo a este congreso, nas próximas semanas,
pódenos dar unha pista da evolución do PP para ver que repercusións ten en Galicia. Porque o
equipo que se forme ó redor de
Aznar, ademais de decidir sobre un
eventual adianto das eleccións
xerais ó mes de xuño (coincidindo
coas municipais e as europeas), será
tamén o que terá que tomar parte na
continuidade ou relevo de Manuel
Fraga no 2001.
Barcelona-Vitoria-Santiago
Fixeron correr regos –¿ou
foron ríos?– de tinta as sucesivas
declaracións dos partidos nacionalistas, reunidos en Barcelona,
Vitoria e Santiago. Estes documentos tiveron o mérito de poñer nerviosos ós dirixentes e comentaris-
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tas políticos de Madrid. Para o nacionalismo galego, estes encontros
supuxeron un salto adiante, nun
dobre aspecto: por un lado, ó aparecer do brazo de CiU e PNV, o
BNG gañou en respectabilidade
cara a fóra; por outro, o conversar
con estes grupos sobre a organización territorial do Estado e maila
construcción europea fixo madura-las ideas dos dirixentes deste grupo.
Os citados documentos non
constitúen un corpo pechado de
doutrina, pero son unha boa base
de discusión, importante e necesaria, nun momento en que a Constitución española cumpre vinte anos
e ten aínda pendente de desenvolvemento unha parte dos seus
contidos, ó mesmo tempo que os
grupos nacionalistas descobren a
limitación e mailos equívocos
contidos na solución dada á articulación territorial do Estado. Vaise
seguir falando destes asuntos nos
meses vindeiros, como se demostrou no propio debate dos orzamentos de Galicia para o 99.
Ese intercambio de ideas con
cataláns e vascos pode servir tamén
para abrir outros interrogantes no
seo do nacionalismo galego, dentro
dun BNG que tivo sempre unha
imaxe de esquerdas e onde segue
levando o peso fundamental un partido dos poucos que se seguen a
declarar marxistas. Pero neste caso,
como no xa citado das candidaturas
electorais, a rixidez doutrinal proclamada a miúdo parece ceder

doadamente o paso ás preocupacións electorais máis ou menos
próximas, sen pasar por unha precisa revisión dos propios postulados
políticos e ideolóxicos. E isto pode
ser perigoso, tanto máis en canto o
éxito electoral implique novas responsabilidades de goberno.
Eleccións sindicais
Pouco a pouco, estanse celebrando importantes eleccións
sindicais, aínda que nesta ocasión
non se producise a solemne convocatoria de anos anteriores. CCOO e
UGT terán nelas ocasión de confrontar co electorado os resultados
dos seus pactos cos gobernos e
empresarios, en Madrid e Santiago.
E tamén a CIG terá que ver se as
bases aproban o seu continuo botarse fóra dos pactos e compromisos sociais.
A confrontación aberta dentro
do ensino non universitario entre
partidarios e adversarios do proceso de adscrición do profesorado
non lle aportou ó sindicato nacionalista a prima que esperaba, xa
que foi a UGT quen capitalizou os
votos da protesta (claro que partía
dun nivel moi baixo de votos anteriores). No outro bando, foi o sindicato sectorial ANPE quen pagaba
os pratos rotos, mentres CCOO
mantiña as súas posicións. Nos sectores de banca e aforro non houbo
grandes cambios, mentres no gran
comercio e Citroën os sindicatos
517/77

Agustín Díaz

máis ou menos da casa seguían
impoñendo a súa lei.
Haberá que ve-los resultados
das grandes empresas industriais,
que tradicionalmente significaron a
victoria ou a derrota nunhas
eleccións sindicais dun xeito máis
significativo có propio número total de delegados. Cómpre, por outra
parte, salienta-la falta de tensións
importantes no desenvolvemento
deste proceso, moito máis tranquilo
que en veces anteriores, malia o
clima de escaso optimismo social
reinante e maila persistente
precariedade no emprego. Claro que
os precarios non votan case nunca.
Inauguracións
Seguramente, rematarémo-lo
ano entre inauguracións mil:
cúmprense estes días as terceiras
ou cuartas prórrogas dos prazos de
remate das autovías e xa hai varios
meses que o ministro de Fomento
avisou ós notables do lugar que
fosen reservando datas para as
inauguracións entre o 15 e mailo 20
de decembro. As últimas novas eran
que se abriría toda a Autovía das
Rías Baixas, incluídos os túneles da
Franqueira, en Pontevedra, e do
Padornelo e maila Canda, xa en
Zamora (aínda que, neste último
caso, un dos dous buratos non estaría rematado e habería que ir e vir
polo mesmo, funcionando en vía
dobre).
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Tamén para estas datas estaba
anunciado abri-los treitos de Baralla
a Becerreá e de Vilafranca ó Alto
do Manzanal, na Autovía do Noroeste. Pero deste último tramo non
hai novas recentes no momento de
escribir estas liñas. Tamén querían
abri-la Autoestrada do Atlántico
entre Miño e Fene, pero tamén aquí
o túnel crea problemas e van poñer
en servicio só o treito MiñoCabanas. Pero ¿non quedaramos en
que o problema dos prazos era o
moito que chovía? ¿Tamén nos túneles?
Quedan para máis tarde, desde
logo antes de xuño, a autovía de
Santiago a Lavacolla e mailas autoestradas Baiona-Puxeiros e RandePuxeiros. E en Vigo segue a presión para conseguir que este último
treito sexa gratuíto, tal como acaba
de aprobarse para o de Fene-Ferrol,
que aínda non se empezou a facer.
Mentres tanto, os altísimos
proxectos que teñen o Ministerio
de Fomento e maila Consellería de
Política Territorial para os trens
rápidos en Galicia seguen agardando tempos mellores. Os investimentos seguen no aire, pero Xosé
Cuíña xa atopou nas caixas de
aforro a vontade de investir niso os
seus cartos. En algo productivo
terán que ocuparse, se algún día
deixan de estar matinando no xeito
de non fusionarse: algúns preferirían, ó parecer, fundirse.
Agustín DÍAZ

Rolda de Igrexa

Na casa do pobre,
cando non barruza chove
Por Victorino Pérez Prieto

Primeiro foi o furacán Georges nos pobres países do Caribe e, en pouco
máis dun mes, foi o Mitch o que asolou os de Centroamérica. Honduras,
Guatemala, Nicaragua e El Salvador, países queridos ós que xa non lle ían
moi ben as cousas, sentiron as poutadas das bestas da morte. Decenas de
miles de mortos e millóns de damnificados moveron á solidariedade nun
verdadeiro arrebato recadador. Nunca tanta colecta se fixera con ocasión
dunha desgracia, desde as ONG e as parroquias, ata as mesmas empresas
e equipos de futbol. Algunhas parroquias podemos dicilo, cando contamos
a cifra récord de recadación nunha colecta dominical. Fermosa a
solidariedade, que nesta ocasión si foi quen de “abrir as nosas veas”; pero
triste é a realidade dos pobres, ós que “sempre toca serrar por baixo”, como
di a sabedoría popular. Nunca mellor o refrán “Na casa do pobre, cando non
barruza chove”. No veciño país norteamericano, concretamente nas costas
de Florida, coñecen moitos máis furacáns cada ano, e algúns ben fortes,
como nos recordan as súas televisións de cando en vez, pero as consecuencias nunca son desastrosas (algún tellado arrincado, semáforos e palmeiras
abatidas, e pouco máis) porque... é a casa do rico, que sempre está mellor
gardada e atendida. As mal chamadas catástrofes naturais non son nunca
algo natural, senón unha construcción social cunha formula sinxela:
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“catástrofe= dano + intensidade – resistencias”, tal como nos recordaba
Joaquín García Roca no XIII Foro Relixión e Cultura en Galicia, celebrado
en Santiago o día 7 de novembro.
Nesta Rolda, como adoita ocorrer, as noticias da Igrexa que van encher
estas páxinas veñen marcadas, maiormente, pola vida interna, as cousas da
institución ou a vida das comunidades. Os pobres ocuparán pouco espacio,
coma sempre; as súas vidas grises rara vez son noticia. Pero cómpre que
quede constancia nestas liñas de entrada de que os pobres, as víctimas, son
necesariamente o paradigma da salvación: só pode haber vida para todos se
a hai para os oprimidos. Só nos pode chega-la alegría da Boa Nova cando
chegue, en primeiro lugar, ás víctimas da inxustiza e da violencia que
padecen os fillos de Deus.

Igrexa en Galicia
En outubro houbo unha nova
reunión desa plataforma dinamizadora que quere ser Encontros
no Adro. Pola súa banda, a Coordinadora de Crentes Galegos dá a
luz en decembro o seu tradicional
Documento da paz, titulado este
ano “Contra o demo do neoliberalismo ¡Defendámo-la vida!”. E
o Bienio Irmandiño segue co seu
labor de cara a un novo milenio
dunha Igrexa verdadeiramen-te
inculturada en Galicia; pese a que o
labor de zapa dos que se opoñen a
todo isto causou algunha baixa,
ándase preparando a edición do
boletín e mesmo unha páxina web
en Internet, que sirva tamén de
espello de toda a rica realidade da
Igrexa comprometida coa realidade
galega... En fin, estes meses viñeron
tamén marcados pola rutina do
novo comezo de curso, o académico, nos centros de teoloxía, a
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catequese e os programas pastorais
nas parroquias, etc.
Santiago
Na diócese metropolitana
houbo nestes meses as reunións do
Consello Presbiteral, dos arciprestes, etc. particularmente preocupados por un “Decreto de
Constitución del Instituto de
sustentación dos clérigos”; a economía manda...
Aínda que tamén se presentou
a comezos de novembro a encíclica
Fides et ratio, nun solemne acto na
aula magna do Instituto Teolóxico
Compostelán. Falaremos dela máis
adiante.
Na Coruña causou grata sorpresa o nomeamento do vello
loitador e dirixente do movemento
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cidadán Marcelino Liste como
cóengo da Colexiata.

relanzamento dos movementos de
Acción Católica.

Na capital herculina, o Centro
Fonseca segue a ter unha importante actividade cultural e relixiosa,
na súa liña de compromiso cos máis
desfavorecidos. Entre os ilustres
participantes destaca no mes de
decembro o monxe-poeta Ernesto
Cardenal.

Tamén compre salientar unha
efeméride sinxela, pero importante
na Igrexa diocesana, no que atinxe
á capital de ultramar: as vodas de
prata da Parroquia de San Pío X
de Caranza e do seu párroco á fronte
dela, Pepe Couce. A parroquia
naceu co desenvolvemento do barrio, e seguiu tódalas súas vicisitudes. Este barrio pasou de ser unha
verdadeira cidade sen lei con graves problemas de convivencia, a
converterse actualmente no máis
populoso e un máis dos desenvolvidos de Ferrol; conta hoxe con
tres grandes parroquias, e van
comezar a construír un impresionante complexo parroquial para
dúas delas.

E unha noticia humildiña, pero
significativa. Trátase do conflicto
dun cura compostelán (Ramiro
Canabal) cun fregués nunha das
súas parroquias rurais (Cabrui),
porque o pastor manifestara que se
ía negar a acompañalo no seu
enterro e non ía facerlle a
prescritiva misa de funeral cando
morrese, se o tal home non era
quen de ceder parte dun terreo da
súa propiedade para ampliar unha
corredoira de uso veciñal. A noticia pode ser significativa porque,
por unha vez, o clero non sae nos
medios por defender privilexios ou
propiedades eclesiásticas, senón o
dereito dun veciño pai de familia
numerosa, que non ten un acceso
digno á súa vivenda por culpa dun
descoido da parcelaria ou o egoísmo doutro veciño.
Mondoñedo-Ferrol
Como na diócese precedente,
outro tanto ocorreu nesta no comezo
de curso, coa particularidade do
esforzo que se está a facer para o

Lugo
Na inauguración do curso no
Seminario Diocesano, deu a lección inaugural, en galego, o profesor de Filosofía Xabier Diéguez.
Por esas datas, no mosteiro de
Samos tiveron a ordenación sacerdotal dun dos seus monxes,
cousa que non é habitual nunha
comunidade bastante avellentada.
Felicidades.
E no Courel seguen a restaura-las súas fermosas igrexas. O
cura de Zanfoga manifestoulle ó
noso correspondente nesa diócese,
Nicanor Rielo, que falasemos des521/81
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de estas páxinas da necesidade
urxente de restaurar axiña ese solemne templo. Aquí queda o noso
aviso.
Ourense
A finais de outubro foi beatificado o cura escolapio ourensán
Faustino Míguez (1831-1925),

fundador do Instituto relixioso
Fillas da Divina Pastora, congregación feminina dedicada sobre todo
á educación das nenas e mulleres
sen medios, segundo o estilo
pedagóxico de san Xosé de
Calasanz; a congregación está
estendida actualmente por dez países de fala española.

Igrexa en España
Satisfacción episcopal polo
rechazo parlamentario á ampliación do aborto en España cun cuarto suposto. A proposta do PSOE,
IU e o BNG foi derrotada pola
unión do PP, PNV, CIU, CC e... a
abstención de Paco Vázquez. O
éxito foi por unha exigua marxe:
173 fronte a 172 votos; realmente,
o resultado non puido ser máis
axustado, unha pobre victoria.
Por outra banda, a Conferencia Episcopal española emprendeu
outra batalla contra a chamada píldora abortiva (RU-486) co breve
documento “Coa píldora tamén se
mata”. O bispo secretario, Juan José
Asenjo, dixo, combativo: “Defenderémo-la vida, aínda que nos
chamen fundamentalistas, aínda que
nos deixemos farrapos de popularidade no intento”.
O perfil do sacerdote do
próximo milenio, segundo o nuncio, Lajos Kada, debe ser: vestir
“como un sacerdote, sen concesións
ó secularismo”, celebrar con fervor
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a Eucaristía, “pasar moito tempo na
administración do sacramento da
Reconciliación”, prodigarse na predicación da Palabra “con fidelidade
ó Maxisterio”, catequese, atención
ós enfermos e promoción dos
marxinados. Non sabemos se esa é
a orde de importancia para o señor
nuncio, pero así foi recollido
(Ecclesia). Talmente coma o cura
de Ars... sen pasar por cen anos de
historia, como se fose conservado
fósil.
Para o lema deste ano do Día
da Igrexa Diocesana (“Sempre
somos Igrexa. Para face-lo ben”),
a Igrexa española utilizou (¿intencionadamente?) a expresión do
movemento Somos Igrexa. Esta
xornada anual celebrada nas parroquias ten sobre todo o sentido de
recoller cartos nas colectas das misas para o traballo que realiza a
Igrexa. Se colleron o slogan... oxalá
sirva para facer verdadeiramente
unha aposta por unha Igrexa máis
participativa.
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Granada acolleu, a finais de
outubro, as III Xornadas sobre
Muller e Teoloxía, co tema “A
muller maltratada: medios de comunicación e relixión”. Participaron coñecidas figuras do pensamento teolóxico feminista, como
Mercedes Navarro e Elisa Estévez.
Nas Xornadas de Reflexión
Misioneira celebradas en Madrid a
finais de outubro, organizadas polo
Departamento de Misións da
CONFER, tivo a muller o
protagonismo. O tema era “Presencia da muller na tarefa do Anuncio”, destacando esa evidente entrega xenerosa da muller no
Terceiro e no Cuarto Mundo.
O movemento Somos Igrexa
tivo un importante encontro a finais
de novembro en Madrid, coa participación de 150 representantes de
tódalas zonas do Estado e da coordinadora internacional do IMWAC,
a alemana-colombiana Elfriede
Hart. O mellor desta plataforma é
que se converteu nunha ampla rede
internacional de asociacións, comunidades e persoas, en comuñón
con toda a Igrexa, sobre todo cos
máis febles en tódolos aspectos,
sendo capaz de ilusionar de novo
coa Igrexa a tantos desencantados,
ademais de chegar a ser verdadeira
interlocutora da xerarquía católica,
cun talante de diálogo libre e sereno de cara a unha fonda renovación
na Igrexa. Neste encontro destacou
a intención de potenciar como pun-

to privilexiado da plataforma, máis
aló dos problemas intraeclesiais, a
colaboración con tódolos grupos
que traballan a prol dos máis febles
e marxinados, para que a Igrexa
apareza máis realmente como a que
aposta polos pobres. A corrente levará no sucesivo o apelido de
Asemblea do Pobo de Deus.
Pola súa banda, as Comunidades Cristiás Populares tiveron as
súas Xornadas de Reflexión anuais
a comezos de decembro, en
Talavera, co tema “Fronte ó
pensamento único. Prácticas diferentes, alternativas solidarias”.
A prensa recolleu amplamente
a noticia do encontro en Madrid
de destacados membros do PSOE
con cristiáns de base, a comezos
de outubro, coa idea de “tender
pontes” de comuñón. No encontro
“Cristiáns e socialismo” participaron nas mesas redondas Raimon
Obiols, José María Mardones e
Rafael Díaz-Salazar, entre outros.
Unha noticia fermosa para rematar este apartado da Igrexa en
España, unha noticia sobre fe e
arte que saen ó encontro. En Madrid a CONFER inaugurou a
comezos de novembro unha
fermosa exposición titulada “As
fontes da vida”, na que artistas
relixiosos desde o XVI ata hoxe
dan a súa visión da Trindade. En
Euscadi inauguraron unha exposición itinerante organizada polas
Misións Diocesanas: “Entra na
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gran aventura”. E mozos cristiáns
fixeron un maratón musical na pa-

rroquia madrileña da Encarnación:
“Noite e Arte en oración”.

Igrexa no mundo
Con toda solemnidade, celebráronse os vinte anos do pontificado
de Xoán Paulo II, “o papa dos
récords”, non só por se-lo pontificado máis longo deste século, senón
polas súas viaxes, os seus santos e
beatos, os seus discursos, os seus
escritos, etc. Non se lle pode nega-lo seu infatigable traballo de
loitador e o seu indiscutible
liderado, xunto coa coherencia
persoal e doutrinal ó longo destes
anos. Pero cómpre dicir tamén que
este foi o pontífice que freou o
diálogo interno na Igrexa, nacido
dos aires aperturistas do Vaticano
II, excluíndo sistema-ticamente os
sectores máis abertos ó cambio e á
sociedade actual e facendo un episcopado tan uniforme que non
permitise ningunha voz discordante que ousase “cantar fora do coro”.
As poucas que quedan son do seu
predecesor.
Consecuentemente co que se
preguntaba na homilía da misa do
XX aniversario (“¿Fun un mestre
dilixente e vixiante da fe na
Igrexa?”), o Papa deu á luz nesta
mesma data a súa encíclica Fides
et ratio. Esta última (¿a derradeira?)
é a décimo terceira das súas
encíclicas, e quere falarnos nela
sobre o valor da razón en relación
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coa fe. Trouxo moitas reaccións,
como non podía ser menos, porque
o seu canto de optimismo ó valor
da razón baséase case exclusivamente na “filosofía perennis” (a
escolástica) que defendeu desde hai
séculos a xerarquía eclesiástica católica, amosando, acaso, excesivas
reticencias fronte a todo pensamento renovador.
O Papa volveu a Croacia
para beatifica-lo controvertido
cardeal Stepinac no pasado
outubro. A prensa recolleu amplamente a beatificación deste xerarca
defendido por Pío XII, que tivo
graves problemas co nacente réxime
comunista de Tito a causa da súa
colaboración (ou polo menos non
oposición) co anterior réxime fascista de Pavelic, o Mussolini
iugoslavo. Foron especialmente os
ortodoxos e os xudeus serbios
(principais víctimas do réxime
ustacha-fascista) os que se opuxeron a que o Papa o beatificase;
pedíronlle que non o fixese, pois
neste momento era unha “inútil provocación” que só favorecía ó presidente croata Franjo Tudjman, ó que
lle interesa un novo nacionalcatolicismo.
Polémica creou tamén a beatificación de Edith Stein, a primeira
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santa xudía-cristiá contemporánea.
A cousa era menos xustificada, polo
valor humano, intelectual e espiritual desta muller que morreu mártir
no campo nazi de Auswichtz, como
tantos irmáns. Tereixa Benedicta
de Xesús, o nome en relixión desta
atípica monxa contemplativa carmelita, foi tamén profesora de filosofía, pensadora, escritora e activista feminista; forma desde agora
un tríptico irrepetible con outras
dúas carmelitas: Tereixa de Ávila e
Tereixa de Lisieux.
“Diálogo por Austria” é o
nome dun importante encontro celebrado por parte de Igrexa austríaca, que quere saír do impasse causado polos últimos escándalos dos
seus prelados. Xuntou a meirande
parte dos bispos con 3.000 delegados leigos e relixiosos. Nas súas
decisións están ordenar como presbíteros a homes casados e dárlle-lo
diaconado ás mulleres, xunto cun
maior compromiso cos refuxiados
e inmigrantes. Non é de estrañar
que o Vaticano respondese dicindo:
“Iso é cousa dos bispos austríacos”; pero saben moi ben que non
se pode ignorar a toda unha Conferencia Episcopal enteira.
Pola Internet chéganos unha
bonita nova do Primeiro Encontro
Feminista Autónomo de América
Latina. Liamos entre as súas
manifestacións: “Recoñecémonos
como un movemento de resistencia
e proposta fronte ó sistema.

Recoñecemos na creatividade o
eixe de construcción e representación da nosa identidade”.
“O berro de Riobamba” é
un documento dun grupo de bispos
sudamericanos con ocasión do 30
aniversario da memorable Conferencia do Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medellín no ano
1968, que significou o punto de
partida para a Teoloxía da Liberación. Coa memoria de Leónidas
Proaño de fondo, o novo documento denuncia a situación de
empobrecemento e de explotación
do continente, e que a inxustiza, no
canto de reducirse, non parou de
medrar desde aquela; avogouse
tamén por un verdadeiro ecumenismo e denunciouse o centralismo
autoritario da Igrexa católica. Na
cidade ecuatoriana estiveron reunidos coñecidos e benqueridos bispos,
como Pedro Casaldáliga, Fragoso e
Samuel Ruíz, entre outros, ademais
de teólogos e representantes doutros
colectivos. Non é de estrañar que a
xerarquía ecuatoriana se afastase
inmediatamente do documento.
O último clérigo mártir sudamericano xa non é o bispo Gerardi
(un crime que segue sen aclarar).
Chámase Miguel Ángel Quiroga,
Michel, relixioso marianista
asasinado por paramilitares en Colombia a finais de setembro.
E compre falar, finalmente, de
José Saramago, o último Nobel de
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Literatura, que caeu por fin na casa.
Tivo que aturar, xunto cos aplausos
e recoñecemento da maioría, as
críticas da Igrexa, que parece que
non aprendeu o inútiles e contraproducentes que foran xa o ano
pasado, cando o recibira o dramaturgo Darío Fo. Aínda que a Igrexa
podería ter razóns para se queixar
do pobre tratamento que o escritor
portugués deu á figura de Xesús

Cristo na súa obra O Evangelho
segundo Jesus Cristo, ademais do
inxusto de tal xuízo, pola postura
comprometida deste escritor coa
causa dos pobres (Mt 25), o autor
ten dereito a ser ateo ou o que
queira ser pacificamente; e,
ademais, a Academia Sueca concede o Nobel como un premio á
calidade literaria dun autor, non á
súa bondade humana ou moral.

Eldfriede Hart, unha muller feminista que se sente Igrexa
Eldfriede Hart, é a coordinadora internacional de Somos Igrexa
(IMWAC). Alemana de orixe colombiana, que estudiou en Colombia,
Francia e Alemaña, preside tamén o Sínodo de Mulleres. Intelixente,
dinámica, con gran facilidade para a comunicación, a relación e o liderato;
ademais dos seus títulos universitarios, domina o alemán, o inglés, o
francés, o español... vive a realidade da interculturalidade dos homes e
mulleres deste mundo como unha riqueza irrenunciable, quizais pola
mestura de sangue da súa orixe. Frida é tamén catequista nunha parroquia
preto de París; ten claro que a Igrexa católica é o lugar onde quere vivi-la
súa fe cristiá, pois as confesións protestantes parécenlle “tristes”, fáltalle-lo colorismo da liturxia católica e tamén, maiormente, o compromiso
social de tantas e tantos católicos.
Na conversa que tivemos, Frida falou da súa visión da Igrexa, das
súas sombras e luces, das súas penas e das súas arelas... do lugar preferencial que os pobres deben ter na Igrexa, pero tamén do espacio das clases
medias... No Terceiro Mundo a Igrexa dos pobres ve a esperanza dun
cambio social, no Primeiro Mundo destacan as loitas feministas por unha
Igrexa máis igualitaria. Falamos, sobre todo, da plataforma Somos Igrexa,
cos seus diferentes e expresivos nomes polo mundo adiante. “Cada país ten
unha realidade social diferente –afirma Frida– e a Igrexa debe saber
responder a esa realidade”, diferencias sociais (de clases...), culturais
(culturas diferentes, niveis de formación diferente...), relixiosas (maioría
ou minoría católica...). Diferencias non só do Primeiro Mundo respecto do
Terceiro, senón tamén as grandes diferencias entre os países da mesma
Europa. Na pretensión de Somos Igrexa non se tratará, logo, de “elaborar
un producto único e exportalo” a tódolos lugares da Terra, senón que cada
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Igrexa, en cada país, elabore a resposta adecuada ós seus problemas
particulares. “Trátase de que os diversos movementos de Igrexa se articulen como unha rede”; non eliminar nada da súa riqueza, senón articularse
para dar mellores froitos. Falamos, particularmente, do importante papel
das mulleres nesta plataforma igualitaria da Igrexa (tamén no Estado
español a coordinadora é unha muller: Emilia Robles) e que por iso a loita
feminista na Igrexa ten no movemento un importante espacio.
Respecto das vocación sacerdotais, Frida contesta rotundamente: “Non
é certo que hoxe haxa crise de vocacións sacerdotais, o que ocorre é que
a Igrexa péchalle a porta a moitas e moitos que se senten chamados para o
ministerio; o Espírito segue a suscitar vocacións”. Conta mesmo que en
Alemaña téñenlle presentado ós bispos listas de homes e mulleres da Igrexa
que queren acceder ó sacerdocio, aínda que sen pasar pola norma do
celibato; mesmo eses nomes publícanse cada ano nunha revista: “Dicímoslles
ós bispos ‘aí están, pero vostedes non queren acoller esas vocacións”. Sería
bo tomar nota.
Victorino PÉREZ PRIETO
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Recensións
JAVIER ÁLVAREZ, Mística y depresión: San Juan de la Cruz, Trotta,
Madrid 1997. 315 páxs.
Tiven a ocasión de ler Mística e depresión este verán pasado e, a
pouco, de coñece-lo seu autor nunha entrevista, no seu despacho na novena
planta do Hospital de León, dedicada á psiquiatría. Javier Álvarez non é un
caso habitual. Médico especialista en psiquiatría, presentou a súa primeira
tese de doutoramento non no seu campo profesional, senón en Filoloxía, na
Facultade de Letras da Universidade de León: Mística e depresión, da que
saíu o libro do que imos falar. A tese en Psiquiatría foi a segunda en ser
presentada, nesta ocasión na Facultade de Medicina da Universidade de
Murcia: Mística e epilepsia. Por outra banda, e non é cuestión
intranscendente neste caso, cómpre dicir que Javier Álvarez non é un
investigador agnóstico ou máis ou menos descrido, senón que é un home
profundamente crente, e conta entre as súas amizades ás monxas carmelitas
da súa cidade e a algúns clérigos. Consciente do delicado das cuestións que
aborda, e para manifestar desde o comezo que non quere caer nese “sistema
de pensamento demasiado inxenuo” respecto do relixioso, que W. James
chamou, con razón, “materialismo médico”, di xa na primeira páxina da
introducción que no seu traballo conflúen tres elementos da súa vida
persoal: a experiencia do sufrimento no seu traballo e na súa vida en
contacto cos que padecen a dureza da noite, a vivencia do relixioso e o
coñecemento profesional da psiquiatría.
Mística y depresión é un libro polémico que recibiu vivos aplausos,
pero tamén duras críticas dun lado e doutro. Unha delas foi a do coñecido
teólogo e psicólogo xesuíta Carlos Domínguez, para quen a tese de Javier
Álvarez fai un fraco favor tanto á psiquiatría coma á teoloxía espiritual,
polo valor excesivo que lle dá o autor á depresión endóxena e pola presunta
visión reduccionista da experiencia mística. Con todo, consciente de non
posuí-la capacitación profesional en psicoloxía do amigo Carlos Domínguez,
eu teño que dicir que me gustou o libro e que o lin con paixón. Agradecín
a súa información e pareceume honesto, teña ou non toda a razón. O autor
pediume a opinión, preocupado por da-la impresión de pretender desvaloriza-la dimensión transcendente da mística, ou parecer rebaixar a calidade
de figuras como Xoán de la Cruz e Tereixa de Xesús. Eu non tiven dúbida
ningunha en dicirlle que os crentes –mesmo os máis sublimes místicos–
temos un corpo e unha cabeciña do mesmo barro que o resto dos mortais,
e temos que saber encaixar cada cousa no seu lugar para “darlle a César o
que é do César e a Deus o que é de Deus”. Deste xeito, a acción de Deus
chega necesariamente polas canles humanas e materiais.
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Para Javier Álvarez, o caso non só de Xoán de la Cruz, senón doutros
místicos, como Taulero, Ángela de Foligno... Ignacio de Loyola e Tereixa
de Xesús (aínda que nestes dous atopa máis os síntomas de crises epilépticas que da depresión endóxena), e máis preto de nós, a mesma Simone
Weil, é o caso de grande homes e mulleres crentes que pasaron por estados
depresivos e que souberon saír deles, mesmo atopando na súa doenza un
lugar de encontro con Deus. Engado: ¡non que Deus lles mandase os
sufrimentos para purificalos de cara ó encontro con el, senón que estas
duras circunstancias persoais e existenciais foron a posible canle para ese
encontro fondo co misterio! De calquera xeito, o autor precisa que non se
deben confundir estes fenómenos místicos extraordinarios coa verdadeira
esencia do proceso místico cristián, claramente de carácter relixioso e
ligado intimamente á fe en Xesús Cristo.
Atopámonos cun libro perfectamente estructurado –como corresponde
a un traballo académico– en sete capítulos: 1, Análise da depresión
(concepto, formas, clínica, evolución). 2, Análise da realidade da mística
(concepto, características, o proceso místico cristián). 3, A depresión na
mística cristiá: na Biblia, o período patrístico e a Idade Media, ata santa
Tereixa de Jesús. 4, A depresión en san Xoán de la Cruz (a súa personalidade
obsesiva manifestada na vida e na obra, razón pola que refaría constantemente as súas obras, deixándonos mesmo dúas versións do Cántico espiritual e outras sen rematar, a súa posible ascendencia hereditaria depresiva,
que se ocuparían de borrar coidadosamente os seus biógrafos oficiais,
incluída a eliminación da meirande parte da súa correspondencia...). 5, A
depresión mística a partir de San Xoán de la Cruz. 6, Interpretacións
científicas da depresión na mística (desde W. James a M. J. Meadow). E,
finalmente, un longo capítulo de epílogo conclusivo.
Victorino PÉREZ PRIETO

LLUIS OVIEDO TORRO, Altruismo y caridad. Ensayo de antropología en
clave interdisciplinar, Pontificium Athenaeum Antonianum, Roma 1998.
376 páx.
Un libro moi traballado sobre un tema moi importante. Altruísmo,
benevolencia, compaixón, bondade natural, axuda desinteresada... palabras
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que apuntan ó mellor da natureza humana, ó tempo que sinalan un punto
central da experiencia cristiá: a caridade. ¿Como se relacionan entre si? Un
problema apaixonante e, sen embargo, pouco estudiado. O autor inténtao,
mediante un traballo interdisciplinar que, sen excluílos, trata de ir máis alá
do social, do político e aínda do moral, para chegar á raíz antropolóxica na
persoa mesma (7) e aí realiza-la confrontación coa teoloxía.
Ata a chegada dos tempos modernos, altruísmo e caridade estiveron
nun contacto pasablemente harmónico. Pero Lutero, por un lado, coa
acentuación do pesimismo teolóxico, e Hobbes, polo outro, coa súa tendencia a reducir todo o humano ó egoísmo, acentuaron a distancia. Por parte
da fe, o autor chega a constatar unha “alerxia teolóxica ó altruísmo” (332),
e desde a filosofía ten que certificar que “o pluralismo é a norma” (202).
Varias veces ten que falar do “enigma do altruísmo”.
Lamenta a escasa atención, e mesmo a “desconfianza”, da teoloxía
moderna fronte a este tema. Fenómeno máis acentuado no protestantismo,
pero presente tamén no catolicismo; por motivos diversos: “radicalidade
polémica” en Barth e Urs von Balthasar, por exemplo (306), ou medo ó
individualismo nos casos da teoloxía política e da liberación (307-315).
Lluis Oviedo cre, con toda a razón, que é preciso buscar unha síntese que
non se apoie nin na rivalidade (329) nin na apropiación (353) respecto da
filosofía, senón no diálogo. Nese senso, cómpre, por un lado, aproveita-las
aportacións da filosofía e das ciencias humanas e, por outro, reformular
debidamente a teoloxía.
Para o primeiro, emprende un estudio do que a filosofía e as ciencias
humanas levan aportado e reflexionado neste campo. Só el, longo e
documentadísimo, que constitúe a primeira parte (11-206), xustificaría o
libro. Resulta significativo, por certo, que a fe ou a increnza dos filósofos
non determinan a súa adscrición positiva ou negativa acerca do altruísmo
(aínda que “os grandes ‘altruístas’ do s. XIX son máis ben increntes”: 201).
Para o segundo, fai igualmente un percorrido histórico que, partindo do
Novo Testamento e pasando polos Padres da Igrexa e a teoloxía medieval,
chega ó século XX. Titúlao “A idea cristiá da caridade ante a reflexión
moderna sobre o altruísmo”, e constitúe a segunda parte (208-354). Remata
cunha enorme e traballada bibliografía xeral (355-367).
O intento persoal de síntese vai incluído como un capítulo, o derradeiro,
nesta segunda parte. Penso que foi pena optar por esta brevidade e non por
consagrarlle unha terceira parte: despois do enorme esforzo realizado, o
autor podería dicir moito máis do que chega a escribir. Aínda así, dálle un
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repaso ós grandes capítulos teolóxicos da cristoloxía, a antropoloxía (sobre
todo, o pecado orixinal, a gracia e o amor), a escatoloxía e a santidade. A
síntese á que chega enúnciaa el mesmo en forma de tese: a experiencia
cristiá da caridade pode revelar “o senso máis profundo do altruísmo”, ó
tempo que a experiencia humana do altruísmo pode aportar “un realismo
afastado de toda tendencia espiritualizadora” (210).
O cal, unido a unha xusta advertencia que fará máis tarde, marca, sen
dúbida, unha preciosa tarefa para a teoloxía: “a elocuencia teolóxica do
altruísmo de todos modos non pode ser nunca demasiado ‘explícita’, o que
lle quitaría a súa dignidade e o seu misterio. Só de forma indirecta, tácita
ou latente cabe percibir no amor que se entrega polo próximo o misterio
igualmente insondable do amor de Deus” (353).
Andrés TORRES QUEIRUGA

XOSÉ MANUEL NEIRA PÉREZ, As confrarías dos clérigos da Concepción
na diócese de Santiago. Nacemento e historia. Séculos XII-XVI, Toxosoutos,
Serie Trivium, Noia 1998. 239 páx.
Se a nosa cultura estivese máis normalizada, este libro debería chamar
con forza notable ás portas da atención pública. Ten vigor intelectual, rigor
investigador e novidade histórica. Escrito nun estilo sobrio, ofrece, sen
embargo, o dramatismo auténtico da verdadeira aventura intelectual.
Empezou como intento teolóxico de estudia-lo movemento inmaculista
na diócese de Santiago; sentiuse logo o autor levado a estudia-las confrarías
onde o culto á Inmaculada tiña a súa sede principal; impuxo, en consecuencia, a necesidade de estudia-los arquivos; e acabou introducindo ó autor na
vida da Galicia medieval: na das vilas de Noia e a Pobra do Caramiñal e na
da cidade de Santiago, coa súa proxección histórica de rango universal. Foi
un traballo dificultoso de organizar, recuperar e –literalmente– máis dunha
vez salvar arquivos. Tivo que transcribir moitos centos de folios, suplir
deficiencias e organizar toda nunha visión coherente. Como di o seu ilustre
prologuista, Ignacio Tellechea: “tal vez non mude a visión da historia
universal, pero enriquece a historia do contorno onde el naceu e aínda
medra” (10).
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De feito, trae á luz tres confrarías que “permanecían no silencio ata
hoxe” (188) e rescata para nós datos de extraordinaria importancia. Empezando pola inquietude teolóxica dunha Igrexa –entón– viva e sensible ós
ventos da historia universal: “as tres Confrarías poñen de manifesto que
Compostela é unha das primeiras dióceses do Occidente Cristián en
desenvolver un culto á Inmaculada Concepción” (186; léase tamén da súa
presencia no Pórtico da Gloria: 72-74). Seguindo pola rica e intensa vida
das confrarías, que xiraban en torno á celebración da morte, “que se vive
sen medo” (187), con intensa atención ós pobres e ós enfermos; e que
estaban tamén intimamente ligadas á actividade e á economía dos gremios
(ós que, en parte, servían de refuxio, fronte ás prohibicións e mesmo
persecucións dos reis de Castela: 56-58). Todo, contextualizado na historia
real, coas dúas vilas moi dependentes de Santiago pero con vida propia
(interesante, por exemplo, o estudio da igrexa de Santa María a Nova, en
Noia, coas súas lousas gremiais, ou as rivalidades da Pobra –patria pequena
do autor– co entón importante porto de Padrón).
Non se trata, claro está, de resumi-lo libro, senón de animar á súa
lectura, lamentando, quizais, que, no ámbito eclesiástico, estudios deste
tipo teñan que ser feitos fóra, en Salamanca, neste caso. Felicitando, en
cambio, o labor calado pero constante dunha editorial pequena, nacida na
base, pero que conta xa con máis de cincuenta publicacións, todas elas
dedicadas ó estudio da nosa terra e da nosa historia: da nosa cultura.
Andrés TORRES QUEIRUGA

RIELO CARBALLO, ISAAC, Heráldica de Pantón, Lugo 1998. 270 páxs.
Distribúe Xerais.
O autor, natural de Pol, foi crego nas parroquias de Cirio e Fraialde
(Terra Cha), o que lle permitiu afondar no coñecemento da etnografía e da
literatura popular que caracteriza a chaira luguesa. Por iso, amais da
licenciatura en Teoloxía en San Cugat, estudiou na Escola de Xenealoxía,
Heráldica e Nobilaria do Instituto Salazar y Castro (CSIC).
Nun longo limiar, presenta a situación xeográfica de Pantón e mailas
ilustres familias fundantes que tiveron que ver coa vila. O estudio faino en
tres partes. Na primeira recolle as pedras armeiras e os escudos esculpidos
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en madeira –pintados ou debuxados– existentes no concello ou relacionados con el. As pedras de armas suman un total de setenta e nove, das que
vintedúas son dun tamaño reducido, de aí que lle chamen escudiños ou
escudetes. Os escudos tallados en madeira son once.
A segunda parte dedícaa ós emblemas heráldicos de cinco igrexas
parroquiais: Santiago e San Vicente de Castillón, San Miguel de Eiré,
Pantón, Vilar de Ortelle e a casa de Tanquián, en Serode. A terceira ós
escudos de persoas egrexias: o bispo don Antonio Páramo Somoza, don
Carlos e don Xosé M. Valcarce e a casa de Maside. Ademais da ilustración
gráfica que leva cada páxina, acompañando ó estudio correspondente,
engade ó final 22 reproduccións fotográficas en cor, mapas, bibliografía,
antropónimos e topónimos.
Cada escudo vai descrito, situado e complementado coa documentación que lle corresponde. O estilo é preciso e xusto. Sen dúbida que gustará
a tódalas persoas interesadas na materia.
Ilustracións de Xoaquín Trujillo, Emilio Tudó, Xosé Manuel Abel,
Grato E. Amor Moreno e Xosé M. Lugilde.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
SCHREITER, ROBERT J., Vilolencia y reconciliación: Misión y ministerio en un orden social en cambio, Sal Terrae, Maliaño 1998. 120 páxs.
Publicado no 1992 polo Instituto Teolóxico de Boston, ten neste
momento para nós extrema actualidade ante o caso Pinochet e a tregua
etarra. Aborda o tema da reconciliación desde a espiritualidade e a
teoloxía. Analiza as raíces cristiás da reconciliación e non obvia as
consecuencias políticas e sociais dos conflictos humanos.
GIMBERNAT, JOSÉ ANTONIO, Los derechos humanos: a los cincuenta
años de la Declaración de 1948, Cuadernos Fe y Secularidad, Sal Terrae,
Maliaño 1998. 46 páxs.
Cincuenta anos dunha declaración que ten que servir para humaniza-la Humanidade e que, cada día, abre novos camiños e atopa novos e vellos
atrancos. Texto e comentario pleno de actualidade.
SESBOÜE, BERNARD, ¡No tengáis miedo! Los ministerios en la Iglesia
hoy, Sal Terrae, Maliaño 1998. 206 páxs.
Ante os cambios sociais, a escasez de sacerdotes, a emerxencia da
muller e do laico como igrexa, ¿que facer? En primeiro lugar non ter medo.
O autor tenta reflexionar na doutrina tradicional e actualiza-las consecuencias. ¿Por que ir a Trento cando témo-lo Vaticano II? Afonda na reflexión
sobre o estatuto do laico. E presenta a ordenación para o ministerio
pastoral.
GIBELLINI, ROSINI, La teología del siglo XX, Sal Terrae, Maliaño 1998.
630 páxs.
Pretende unha reconstrucción global da historia do pensamento cristián
do século XX. O pensamento teolóxico vai avanzando en defensa e favor
do humanum e a partir da Ilustración corre progresivamente co que xa no
século II dicía santo Irineo: “A gloria de Deus é o ser humano vivo”. O
autor vai percorrendo as diversas teoloxías dende a dialéctica, a existencial,
a hermenéutica... ata a da liberación, a feminista, a do Terceiro Mundo, a
ecuménica... 60 páxs. son de bibliografía.
MARTINI, CARLO MARÍA, Vivir con la Biblia: Meditar con los protagonistas de la Biblia guiados por un experto, Planeta, Barcelona 1998, 310
páxs.
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Abraham, Xacobe, Xosé, Moisés, Xob, David, Isaías e Xeremías
aparecen iluminando situacións que vivímo-los homes e as mulleres de
hoxe. O cardeal Martini tenta confrontar situacións persoais e sociais que
dan actualidade á mensaxe bíblica.
OLAIZOLA, JOSÉ LUIS, Diario de un cura urbano, Planeta, Barcelona
1998, 190 páxs.
Unha vez máis, un crego protagoniza unha novela. Trátase dun crego
novo, coadxutor dunha modesta parroquia de gran cidade. A violencia
sexual, a droga, o desarraigo, cuestionan e estimulan unha pastoral en
continua adaptación á realidade.
La Biblia, el libro de los libros, Planeta, Barcelona 1998. Edicións de
peto (15 por 12 cm).
El Cantar de los cantares, presentado por Antonio Gala, introducción
da doutora e profesora de Teoloxía María Claustré Solé. 91 páxs.
El Libro del Génesis, presentado por Fernando Sánchez Dragó, introducción do biblista Josep M. Soteras. 159 páxs.
Los libros de Ruth, Judit y Ester, presentado por Ángeles Caso,
introducción da profesora de Sagrada Escritura Dolores Aleixandre. 124
páxs.
El libro del Éxodo, presentado por Zoé Valdés, introducción polo
catedrático de Teoloxía José Ignacio González Faus. 124 páxs.
Letra e encadernación moi cómodas. Anúncianse oito títulos máis.
TORO, SUSO DE, Land Rover, 180 páxs.
ALONSO, FRAN, Tráiler, 220 páxs.
MARX-ENGELS, O manifesto comunista, 117 páxs. Introducción de
Ramón Máiz e traducción de Franck Meyer.
DOSTOIEVSKI, A lenda do gran inquisidor, 90 páxs. Longa introducción
de Claudio Rodríguez Fer. Traducido por Alexandra Koss.
FERNÁNDEZ FERREIRO, X., A morte de Frank González, 100 páxs.
SUÁREZ ABEL, M., Sabor a ti, 205 páxs.
Son os seis primeiros números da nova colección de peto que acaba de
lanzar a editorial Xerais. Os nosos son xa de segunda, terceira e ata sexta
edición. Pertencen á colección Literaria. Os outros son da colección Deliberacións, que dirixe Xulián Maure. Formato de 17 por 11 cm.
KREMER, DIETER (ED.), Homenaxe a Ramón Lorenzo, vol. I e II,
Galaxia-Xunta de Galicia, Vigo 1998. 1.139 páxs.
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Case un cento de colaboradores firman outros tantos traballos relacionados coa lingua e a literatura, en homenaxe á traxectoria do profesor
Ramón Lorenzo, co gallo dos seus sesenta anos. A bibliografía de Ramón
Lorenzo enche un bo número de páxinas.
GOSCINNY, Astérix na terra dos belgas, A volta a Galia de Astérix,
Astérix e o fouciño de ouro, O regalo do César,
Galaxia, Vigo 1998. 50 páxs. cada un.
VALLEJO, HERMINIO, O gato: Todo sobre o felino
LAMAS, LUIS, O tren: Unha homenaxe interesante
SABUCEDO, BIEITO, O queixo: Hai moito que aprender
O Estatuto de Autonomía de Galicia, Contos de raposos, Citas de
Oscar Wilde, Minilibros de Galaxia, Vigo 1998.
Colección dirixida por Manuel Janeiro. Formato mínimo: 9 por 6 cm.
ALCALÁ, XAVIER, La Habana flash, Galaxia, Vigo 1998. 224 páxs.
Unha reportaxe na Cuba actual, pódese dicir que protagonizada polos
galegos que aínda están alí. Non ten obxectivos políticos e reflicte a
realidade facendo pensar en contrastes, en traxectorias vitais duns e outros
que alí fixeron a súa vida, ben distinta, probablemente, do que sería na
terra.
HEMINGWAY, ERNEST, O vello e o mar, Galaxia, Vigo, 1998. 114 páxs.
Un libro do premio Nobel de Literatura do ano 1954. Podémolo ler en
galego da man de Carlos Casares, que fixo a traducción. Narra a loita que
un vello pescador sostén coa natureza da que se sente parte.
COELHO, PAULO, O peregrino a Compostela: Diario dun mago, Galaxia, Vigo, 1998. 260 páxs.
O relato conta a peripecia dun mago que, por un acto de soberbia no
rito de iniciación, é condenado a peregrinar a Compostela. O obxectivo é
reflexionar sobre o Camiño como lugar de encontro con nós mesmos.
AXENDA
cms.

DIOCESANA,

curso 1998-99, Diócese de Lugo, 50 páxs. 9x9

Enderezos, teléfonos, calendario de actividades pastorais... todo o que
pode interesar á Igrexa lucense. Escrita en lingua galega, ¡aínda é noticia!
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
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CAMPO FREIRE, Xoaquín:
A voz dos que quedan. Dúas entrevistas coas outras víctimas, 106 (47-59)
CARRO, Xavier:
Deus é u incendio, 108 (279-290)
DÍAZ BLANCO,
Crónica política:
Crónica política:
Crónica política:
Crónica política:
Crónica política:

Agustín:
Hora de resultados, 106 (66-72)
Acabou a festa, 107 (179-186)
Fraga, precursor, 108 (291-296)
A nove meses vista, 109(407-412)
Vésperas xacobeas, 110 (513-518)

DOURADO DEIRA, Manuel:
Cultura da vida e da morte: Accidentes e víctimas evitables: custos e remedios, 106
(24-46)
En memoria de Maruxa Villanueva, 110 (510-512)
ESTOA BOUSO, Herminia:
XVIII Congreso de Teoloxía, 109 (405-406)
FERRÁNDIZ ALBERT, Plácido:
Desde o cárcere. Carta dun crego insubmiso, 109 (393-402)
CARCÍA CENDÁN, Bernardo:
Para lembranza. Xosé Crecente Vega, poeta. No seu retorno, 110 (494-501)
XIII Foro Relixión e Cultura en Galicia. Unha pequena enquisa, 110 (496-498)
GARCÍA ROCA, Joaquín:
Globalización económica e cultura en Galicia, 110 (470-492)
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LATAS ESPIÑO, Ramón:
Rolda da cultura: ¿Novos tempos para a Real Academia Galega?, 106 (73-81)
Rolda da cultura: Destitución de Gloria Moure... ¡e punto!, 107 (187-199)
Rec. Víctor Sampedro, Movimientos sociales: debates sin mordaza. Desobediencia
civil y servicio muilitar, 107 (211-212)
Rec. A. X. López Mira, Un modelo de participación democrática para Galicia,
nacionalidade histórica, 107 (212)
Rolda da cultura: De letras e músicas, 108 (297-308)
Rolda da cultura: Habitual noutros tempos, 109 (413-424)
LEGASPI, Francisco:
A propósito do Foro, 110 (493-495)
LIÑARES GIRAUT, X. Amancio:
Teoloxía e poesía de Álvaro Barreiro, 110 (502-509)
LONGA PÉREZ, Manuel:
Rec. Andrés Torres Queiruga, El problema de Dios en la modernidad, 107 (214-2159
LOUZÁN TOMÉ, Asun:
Rec. Victorino Pérez Prieto, A Romaxe de Crentes Galegos: de Irimia a Santa
Margarida (1978-1997), 109 (437-438)
MADRIÑÁN, Xavier R.:
Guieiro, 106 (3-4)
Guieiro, 107 (103)
Guieiro, 108 (227-228)
Rec. Xosé Mª Lema Suárez, Un novo documento de don Juan Antonio Posse, 108 (323325)
Rec. Álvaro Xosé López, A Galicia irredenta, 108 (325-327)
Guieiro, 109 (339-340)
Guieiro, 110 (443)
MOREIRA, Christina:
¡Somos Igrexa, muller, somos Igrexa! XXI Romaxe de Crentes Galegos, 109 (403-404)
MULLERES CRISTIÁS GALEGAS:
O nosos texto de identidade. Carta fundacional das Mulleres Cristiás Galegas, 106
(60-62)
OUTEIRIÑO, Pía:
A propósito do Foro, 110 (493-495)
PÉREZ, Juan Manuel:
Os traballadores galegos na construcción do Canal de Panamá, 1904-1914, 108 (268278)
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PÉREZ PRIETO, Victorino:
Un apuntamento terminolóxico-bibliográfico sobre a eutanasia, 106 (20-23)
Rolda de Igrexa: O Verbo da Vida e os ídolos da morte, 106 (82-93)
Rolda de Igrexa: Do centenario do Císter a unha chamada ecuménica,107 (200-209)
Xesús de Nazaret, un home que soubo integrar ‘animus’ e ‘anima’, 108 (230-244)
Rolda de Igrexa: Un novo mártir sudamericano e un sínodo asiático, 108 (309-321)
Rec. Juan José Tamayo, Hacia la comunidad, 5. Por eso lo mataron, 108 (329-331)
Cristo, o año degolado pero vivente, 109 (353-373)
Rolda de Igrexa: Tras do festeiro verán, un novo curso cara ó 2000, 109 (425-434)
Rolda de Igrexa: Na casa do pobre, cando non barruza chove, 110 (519-527)
Rec. Javier Álvarez, Mística y depresión: San Juan de la Cruz, 110 (528-529)
PITE SANJURJO, Soledad:
Ilustracións, 106 (33-61), 107 (143), 108 (249-275), 109 (359-387), 110 (461-483)
PORTAS FERRO, Xesús:
Tres xograres na igreja sobe-lo mar, 106 (104-138)
Rec. L. Vázquez Fernández, Nadal da nosa nada, 108 (331-332)
RAMONET, Ignacio:
Mundialización e realidade social, 110 (448-469)
REGAL LEDO, Manuel:
Lugares de preferencia para a relación de axuda hoxe, 107 (153-171)
RIELO CARBALLO, Nicanor:
Os momxes brancos en Galicia. No IX centenario do Císter, 109 (374-392)
RODRIGUES BRANDÂO, Carlos:
Paulo Freire e todos nós, 108 (245-259)
SIXTO SECO, Agustín:
A morte de Cristo vista por un médico, 107 (172-178)
SUÁREZ SUÁREZ, Manuel:
Os Moure de Chile, 106 (63-65)
TORRES QUEIRUGA, Andrés:
A vida e a morte: o problema da eutanasia, 106 (5-19)
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Cartas a Encrucillada
Meus queridos amigos:
Sinto moito non poder acepta-lo voso convite para escribir sobre a
actitude do último premio Nobel, José Saramago, ante o cristianismo. Mañá
vou a Madrid e logo teño que pasar unha semana en Bélxica, nun curso que
teño comprometido hai tempo sobre San Bernardo e a fundación de
Europa. Se vos parece ben, podo face-lo artigo sobre Saramago para o
próximo número de Encrucillada. Falei moito con Saramago da súa
actitude ante o cristianismo. Penso que Saramago é un home na procura de
Deus, pero que non o atopa nas estructuras eclesiais e na burocracia dos
profesionais do cristianismo. Evidentemente, o seu rexeitamento dos dogmas esenciais sitúa a Saramago fóra da ortodoxia. Pero conviría valorar nel
unha actitude basicamente cristiá: a súa solidariedade cos que sofren, a súa
vontade de estar a carón deles e prestárlle-la voz e a conciencia. Se vos
parece ben, para o próximo número, e aproveitando as festas do Nadal,
podo escribirvos algo arredor do tema, aproveitando as lecturas demoradas
que de Saramago levo feito e o que con el falei destes temas.
Unha cordial e agradecida aperta.
Basilio Losada Castro
Barcelona, 22/11/98
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