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Guieiro
Desde o Vaticano II tense feito un decidido esforzo por adaptar a
figura do crego ás necesidades das comunidades e ás demandas da
modernidade, un esforzo moitas veces afogado desde arriba e diluído pola
rutina e o conformismo. O estudio deste número reflexiona, ó fío dun
documento da Congregación para o clero sobre o papel e o estilo dos
cregos neste novo milenio; faino desde unha perspectiva histórica, remontándose ó século XIII. O autor xustifica esta ollada retrospectiva na
influencia que o modelo daquela proposto –no concilio Laterannese IV–
tivo e ten aínda na actualidade.
O groso deste número está dedicado a un tema ben diferente, pero non
sen relación co anterior: a pastoral xuvenil. ¿Quen non está desconcertado
pola xuventude actual, xuventude educada nunha cultura laica e empapada
polos valores do consumismo e do escepticismo posmoderno? A primeira
intención de Luís Seoane no seu artigo A pastoral xuvenil: retos e
esperanzas é a de matizar as apreciacións que só ven aspectos negativos,
porque os mozos e mozas de hoxe tamén son vitais, utópicos, solidarios...
e non son arrelixiosos. Logo descubre, en forma de breves notas, os retos
da pastoral xuvenil e propón unha mostra de actitudes que deberían definir
as persoas e as comunidades onde os mozos poidan achar un referente.
Pero non se trata só de teorizar, senón tamén de mostrar experiencias
reais que adianten estilos, talantes, maneiras de traballar cos mozos e
mozas... Desde pequenas asociacións como ¡Xaire! ou Panxea, ata
organizacións cunha dilatada experiencia como a Pascua Xove, pasando
por algunhas reflexións persoais, enchen vintecinco páxinas onde se nos
relatan, desde dentro, antecedentes, obxectivos, achados e ilusións. Os
exemplos corresponden, en moitos casos a experiencias xestionadas polos
propios mozos, o que lles dá un selo de maior realismo.
Ó tempo que este número se preparaba para a imprenta morría Laín
Entralgo, unha figura senlleira para a cultura hispánica. En lembranza
rescatamos un texto que o noso director leu na homenaxe que se lle fixera
con motivo do seu 90 aniversario, e no que o relaciona cun tema tan noso
como o da saudade. Tamén nos deixaba traxicamente Andrés Simón, unha
perda que Encrucillada sente moi próxima. Na súa memoria reproducimos
as palabras lidas no seu funeral polo seu irmán Pablo.
Complementan o número, amén das crónicas da actualidade, as
conclusións da XVIII Semana galega de filosofía e o XI Encontro de
mulleres e teoloxía.
Xaime M. GONZÁLEZ ORTEGA
xortega@edu.xunta.es

Estudios

Un modelo eclesiástico para o
século XXI: reflexións desde a historia
Por José Antonio MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

No 1999, en pleno proceso de preparación do Xubileo 2000, a
Congregación para o Clero presentaba un documento que, dirixido a todos
os presbíteros, achegaba toda unha serie de recomendacións sobre o ser, o
estilo e o modelo de comportamento para o sacerdote do s. XXI1. Un
interese por parte da Curia que constitúe unha boa oportunidade para
afondar, modestamente, na reflexión aberta sobre o papel dos sacerdotes e,
en sentido amplo, dos eclesiásticos, na Igrexa e na sociedade deste milenio
no que xa estamos. E trátase de que cada quen, desde as súas inquietudes
e o seu campo de traballo, enriqueza esta reflexión con propostas abertas
e constructivas.
Un modelo eclesiástico para o século XXI
No fondo o que está a facer a Congregación para o Clero é presentar
un modelo eclesiástico para os tempos que veñen. Entendemos por modelo
eclesiástico o conxunto de valores que deben rexer a quen o segue, os
rituais que o singularizan, e a conducta que debe practicar na súa vida.
Preferimos falar de modelo e non de ideal eclesiástico, porque xeralmente
este segundo concepto se sitúa no plano do utópico, do inalcanzable, coa
única función de ser referente, cando o que verdadeiramente se está a
propor é un conxunto de valores-rituais-conducta que ten o seu reflexo na
práctica e que, lonxe de ser único, pode funcionar xunto a outros modelos
eclesiásticos diferentes.
El presbítero, maestro de la Palabra, maestro de los sacramentos y guía de la comunidad ante el
Tercer Milenio cristiano. Extraído da páxina web da Congregación para o Clero, www.clerus.org,
da cal a propia Congregación estimula o uso a todos os sacerdotes.
1
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Presentar un modelo eclesiástico comporta, implicitamente, optar e
amosar un modelo de Igrexa e do papel que se quer que xogue na sociedade,
así como o posto e o papel que se destina ós sacerdotes e eclesiásticos na
propia Igrexa e no eido social.
Mais non é a primeira vez –nin será a última– que a Igrexa se atopa
impelida polo devir social a resituarse e a resituar o conxunto dos
eclesiásticos para que podan exercer o seu labor e responder ós retos que
a sociedade lle presenta. Podemos remontarnos, como así faremos, ó magno
proxecto de reforma promovido por Inocencio III, que tivo a súa concreción
fundamental na celebración do Concilio Lateranense IV (1215) e o seu
conseguinte corpus lexislativo, de tanta influencia para a vida da Igrexa e
dos eclesiásticos, que non só nos enlaza directamente con Trento, senón
que nos leva nun continuo ata o Vaticano II. E se ben a importancia deste
segundo é o referente claro para comprender a fondura dos cambios do
primeiro, queremos contrastar o modelo eclesiástico que nos propón esta
carta da Congregación para o Clero, co que xestou hai case que oito séculos
Inocencio III para poder explicar mellor un e outro.
A historia como mestra de vida, unha visión, unha función, que parte
da Antigüidade e que segue a ter o seu éxito na actualidade. Estudiar o
pasado para comprender o presente e construír un futuro mellor, unha
relación pasado-presente-futuro que estivo na mente de moitos de aqueles
que se achegaron a investigar o pasado e de quen leron as súas obras. Mais
un tema como o que abordamos esixe, sen dúbida ningunha, afrontalo desde
novas perspectivas, desde unha relación pasado-futuro-presente, que nos
permitirá, ademais de achegármonos coa mesma fidelidade ó pasado,
analizar o presente máis criticamente e alcanzalo desde a imaxe dese futuro
único que se nos impón, un futuro dirixido que nos fala ás claras do presente
que vivimos, e un pasado múltiple e diverso que nos dá pé para pensar,
propor e construír futuros alternativos, que non teñan porque seguir a
orientación que se lle quere imprimir.
Unha necesaria viaxe ó s. XIII
¿Que nos leva a remontarnos ó s. XIII para analizar un tema tan actual?
En primeiro lugar que o modelo eclesiástico que se propuxo tivo e ten, nas
súas liñas xerais, unha enorme influencia ata a actualidade, como
observaremos posteriormente coa análise do documento da Congregación
para o Clero. Por outra banda, porque estamos convencidos de que a
comprensión do feito eclesial e dos eclesiásticos só se pode entender a
6/222
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través da análise das fondas raíces que o sustentan, e que unha mirada
crítica sobre o noso presente e, sobre todo, sobre o futuro que nos amosa
como certo e como saída, constitúe unha perspectiva moi clarificadora que
nos permite afondar no entendemento dos feitos e procesos ocorridos no
pasado.
Como proba da vixencia/presencia do Lateranense IV e do que alí
promoveu Inocencio III, podemos situarnos no ano 1975, en pleno debate
do teólogo H. Küng sobre a posibilidade de que un segrar presidise a
Eucaristía, ó que a Congregación para a Doutrina da Fe respondeu
establecendo: “(...) Tamén a opinión xa insinuada polo profesor Küng no
libro ‘A Igrexa’ e segundo a cal a Eucaristía, polo menos en caso de
necesidade, pode ser consagrada validamente por persoas bautizadas
carentes da orde sacerdotal, non pode estar de acordo coa doutrina dos
Concilios Lateranense IV e Vaticano II (...)”2. Unha aseveración que,
independentemente da nosa opinión sobre o tema, representa toda unha
invitación a analizar non só este pretendido “monopolio” eucarístico dos
presbíteros que se mantén ata os nosos días, senón sobre todo a indagar en
que Igrexa e en qué sociedade se dictaron tales normas, que teñen que ver
coa situación que vivimos actualmente, qué tipo de clero se estaba a propor
e qué nos queda dese modelo eclesiástico de hai oito séculos.
Son varios os paralelismos e semellanzas que permiten analizar este
documento xubilar respecto do proceso medieval. Primeiramente,
observamos un certo paralelismo entre a situación de crise en que se
atopaban a Igrexa e os eclesiásticos do século XIII e a actual. Crise
entendida desde o sentido primixenio da palabra, como cambio, unha
mudanza que crea incertezas e temores, mais que non se ten porque enfocar
desde un punto de vista negativo. O s. XIII foi un século de cambios, como
o actual. Agromaban e íanse consolidando as cidades, xestándose unha
nova sociedade cuns emerxentes grupos sociais que reclamaban o seu
protagonismo. Unhas novas realidades, unhas renovadas espiritualidades,
que xorden desde a base, e que buscan respostas ós seus novos problemas
e un novo xeito de atopar a Deus. É a hora das herexías de masas (como
valdenses e cátaros), do nacemento das ordes mendicantes, sobre todo
franciscanos e dominicos, que se dirixen e atopan o seu público neses
puxantes grupos urbanos que continúan a crecer. Só desde aí podemos
entender esa reforma xeral da Igrexa, na súa totalidade, que emprende
Inocencio III e que cristaliza no Lateranense IV, como a busca de resituar
2

Boff, L., Las comunidades de base reinventan la Iglesia, Salamanca, 1980, pax. 99.
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a Igrexa na sociedade e o eclesiástico no interior da Igrexa e no conxunto
da sociedade.
Ben é certo que o referente máis claro do cuarto concilio laterano, pola
súa universalidade, as súas amplas miras e o seu carácter reformador, o
temos que buscar no Vaticano II. Mais sen estar desenvolto en todos os seus
aspectos, xa porque non se quixo, xa porque non se puido, a aceleración das
transformacións neste final de século impélennos a buscar ese lugar para a
Igrexa no novo milenio e resituar a figura do eclesiástico, nunha crise que
como manifesta o bispo Uriarte non é excepcional, senón que se insire na
da propia Igrexa e na da sociedade3. Atopámonos na era dos cambios, da
globalización, do neoliberalismo no económico, do postmodernismo no
cultural, da negación dos absolutos, da exacerbación do invididualismo, da
pretendida desmobilización social e do pensamento único, na era da
información, onde todo se nos di posible mais onde todo parece
predeterminado. Unha relación dos aspectos negativos, que nos poden facer
caer nunha visión pesimista do mundo, da inmobilidade e da desesperanza.
Mais tamén, e moito máis importante, unha época chea de posibilidades
para quen viven anunciando e construíndo o Reino. Un novo milenio, un
reto para a Igrexa.
Ante esta situación a xerarquía actual responde, aínda que pareza raro,
desde concepcións e presupostos parecidos ós de Inocencio III: unha aposta
clara por unha reforma in capite, quere dicir, de arriba a abaixo, centrándose
na mellora dos sacerdotes, para así posteriormente conseguir unha mellora
xeral do conxunto da Igrexa; un indicio inequívoco de que os laicos son
obxecto de pastoral, fronte a uns sacerdotes que son urxidos a non delegar
a súa función pastoral4; e un esforzo reiterado por subliñar a configuración
dos eclesiásticos como un grupo social diferenciado, como base necesaria
para que o seu traballo pastoral non se desvirtúe, reflexión que, como
3

J. M. Uriarte, Vida y Ministerio “desvalidos”, Id y Evangelizad 18 (marzo-abril 2000), paxs. 3-7.

Aspecto que realmente chama a atención se nos atemos ós decretos do Vaticano II que falan sobre
o papel do laico na Igrexa. Ou mesmo se pensamos que é este documento ten como fundamental
a Nova Evanxelización, quere dicir, nesta nosa Europa de “antiga cristiandade (...) onde grupos
enteiros de bautizados perderon o sentido vivo da fe ou incluso non se recoñecen xa como membros
da Igrexa (...)”, mais tamén onde viven e comparten a súa fe moitos cristiáns formados que forman
parte do entramado parroquial. Un enfoque que nunca se adoptaría nun documento para a misión
ad Gentes, non só pola conciencia da escaseza de eclesiásticos, senón sobre todo polo protagonismo
destacado dos laicos no nacemento e crecemento de moitas destas Igrexas novas. ¿Quen non
podería pensar que se propoñen dous modelos de Igrexa, unha con sacerdotes e outra con escaseza
deles? ¿Quen non pode temer pola disimetría existente entre esas dúas Igrexas, co predominio da
de Nova Evanxelización?
4
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veremos, se emprendeu na Reforma Gregoriana, para retomarse con moita
forza no Lateranense IV.
O problema número un ó que se enfrontaron os reformadores no
Lateranense IV para a fixación dun modelo eclesiástico (que chamaremos
oficial), era establecer a castidade como o valor a seguir por todo o clero,
tendo como consecuencia na práctica a asunción do celibato. Sempre se
cita, ó falar desta cuestión, o trixésimo terceiro canon do concilio de Elvira,
alá polo s. IV, como o punto de partida da renuncia á práctica sexual por
parte dos eclesiásticos. Se ben isto é moi discutido e existen normas
contrarias en concilios posteriores 5, o que está claro é que o seu
incumprimento foi xeneralizado ata os tempos da Reforma Gregoriana (que
tiveron no freo destas prácticas, e da simonía, os obxectivos fundamentais).
Así cando sae á luz o Decreto de Graciano, que imporá claramente a opción
célibe e casta para os eclesiásticos, as abondosas mencións deste tema e o
xeito de utilizar a lexislación da que se nutre, fálanos de que está a afianzar
este modelo eclesiástico oficial en contraposición a unhas prácticas e uns
valores (outro modelo) que outros cregos viven, por iso que incida tanto
para establecer estas ideas6. E sabemos que para Galicia, así como para o
conxunto da península, non se producirán avances significativos nesta liña
ata, polo menos lexislativamente, o reinado dos Reis Católicos, non sendo
importantes ata chegado Trento e incluso posteriormente, xa ben metidos
na época moderna. É tremendamente significativo que cando no reinado
dos Reis Católicos se promova unha fonda reforma eclesiástica, os tres
prelados das dioceses máis importantes (Toledo, Sevilla e Santiago), tiñan
fillos. É relevante porque os encargados de promover este modelo
eclesiástico seguen outro diferente, e entre estes temos o noso Fonseca, fillo
de arcebispo, home letrado e culto, inserido no espírito renacentista,
promotor da Universidade de Santiago, que á marxe da súa actividade
episcopal nunca esquecerá a súa condición de pai, asegurando un bo futuro
ó seu fillo e velando polo seu destino ata despois de morto, como se ve a
través do seu testamento.
Mais volvamos á carta da Congregación para o Clero. Preséntase dun
xeito claro e conciso a opción sexual dos eclesiásticos: “(...) A chamada a
Así ocorre no sínodo de Nicea (325), ou no de Granga (340/341), onde se defende ós sacerdotes
casados. Incluso nos chamados cánones apostólicos (ca. 380) se indica que se excomunguen os
bispos que repudien as mulleres por piedade relixiosa. En U. Ranke-Heinemann, Eunucos por el
reino de los cielos, Madrid, paxs. 94-95.
5

6
J. Gaudemet. “Gratien et le celibat ecclesiastique”, en La société ecclésiastique dans l’Occident
médiéval, Londres, 1980, paxs. IV. 341-369.
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ser hostia con Xesús está tamén na base da coherencia do compromiso
celibatario co ministerio sacerdotal en beneficio da Igrexa (...)”, “(...) o
celibato sacerdotal é un don de si mesmo en e con Cristo á súa Igrexa e
expresa o servicio do sacerdote á Igrexa en e co Señor (...)”7. É algo tan
obvio, está tan asentado o modelo baseado na castidade e no celibato que
se menciona simplemente, sen deixar de resaltar a súa importancia
fundamental. Mais todos coñecemos o fondo debate sobre esta cuestión,
que aínda que desde a curia ou desde grande parte da xerarquía se enfoque
como un tema fechado e superado, non deixa de inspirar movementos,
xornadas e todo tipo de traballos. Se só nos achegasemos a esta realidade
a través da documentación oficial, o enfoque desta ocultaría os valores e as
prácticas de todos aqueles que non estando de acordo co modelo oficial
postulan outro ou simplemente se amosan abertos a que convivan varios.
Estamos ante un presente onde se obvian determinadas realidades, co
obxectivo de encamiñarnos por un futuro único, o que nos fai reformular
os silencios da lexislación medieval, mais sobre todo a importancia, como
observaba Gaudemet, da insistencia en determinadas normas pola lexislación
que hoxe se considera inamovible.
Un clero elegante
Na posta a punto que desde a Curia vaticana se debuxa para os
sacerdotes, nesta especie de I.T.V preparatoria para o s. XXI, proponse a un
home sempre vestido correctamente, “(...) seguindo a disciplina referida ó
traxe eclesiástico (...)”8, sobrio na mesa e sinxelo nos costumes. A súa casa
deberá ser sempre un exemplo de austeridade e sinxeleza. E aquí é cando
debemos insistir, de novo, que non se están a propor unicamente uns
posibles costumes saudables, unhas prácticas boas, senón que se está a
encadrar ós eclesiásticos nun modelo concreto que abrangue todos os
aspectos da súa vida. Non estamos só, coma publicaba o ABC o 17/7/99,
ante unha Igrexa que quere uns sacerdotes “elegantes, sobrios e amables”.
Desde o Lateranense IV ata Trento, quer dicir, durante toda a baixa
Idade Media, multiplicáronse as normas sobre a vestimenta e a fasquía dos
eclesiásticos. Hoxe o documento da Congregación para o Clero pide vestir
con corrección, nese tempo solicitábase facelo honradamente, o que se
7

El presbítero..., c.4. 2.

Ibid., c. 4.3, ou cando indica, xa nas conclusións o bon exemplo que proporcionan ós fieis “(...)
cando o ven vestido con orde o seu hábito (...)”.
8
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concretaba, na práctica, na busca da austeridade, evitando cores demasiado
rechamantes e determinados tipos de teas, ou aténdose á lonxitude e formas
dos vestidos. O negro, referente para o vestiario do s. XXI, non xurdiría nin
se importa ata moi ben entrado o s. XVI. E por que este interese polo
aspecto exterior dos eclesiásticos? Porque, segundo indica a Congregación
para o Clero, o sacerdote é un referente social, que pode ser observado en
calquera sitio, polo que debe posuír un “estilo” que inspire confianza e
transmita credibilidade.
A vestimenta, na Idade Media era fundamental para situar a unha
persoa no seu grupo social e no oficio que desempeñaba. O afán por fixar
o vestiario eclesiástico irá unido inexorablemente ó desexo por situar e
consolidar os eclesiásticos como un grupo social independente, aspecto que
non se conseguirá totalmente ata a Idade Contemporánea9. Porque os
vínculos dos cregos eran moito máis fondos en sentido horizontal, co grupo
social do que proviñan (e no que se situaban), posto que a vinculación ás
súas familias era moi forte (independentemente de que eles criasen outra,
aínda que isto o acentuaría), dependendo en grande medida o seu sustento
destes lazos, fronte ós que se poderían crear en sentido vertical, cunha
estructura eclesial aínda feble. A insistencia na obriga de “vestir coma
eclesiásticos” acentuouse sobre todo durante o reinado dos Reis Católicos,
e respondeu a problemas xurisdiccionais, de choque de competencia entre
institucións, na busca por parte do Estado de controlar os cregos minoristas
(aqueles que sendo cregos, non accederan ás ordes maiores), e da Igrexa
por reforzar o seu control interior, impedindo dese xeito o intrusismo
doutros poderes, como era o do Estado, na solución dos conflictos que eles
entendían propios do ámbito exclusivo da súa competencia. Unha reacción,
un reforzamento da estructura eclesial fronte a este poder emerxente,
reservándose un sitio no novo equilibrio de poderes, algo que non é
exclusivo da Península Ibérica, senón que tamén se deu en Francia, aínda
que aquí con anterioridade10. Unha actuación normativa que veu acompañada
dunha xustificación teolóxica, que permite a un crego expresar nun
suplemento dun diario español, a necesidade de manter a negra vestimenta
J. M. Barreiro Fernández. “Edad Contemporánea, los hombres del altar (aproximación al clero
secular como grupo social)”, en Las religiones en la historia de Galicia, Santiago, 1996, paxs. 181232.
9

V. Tabbagah., “Croyances et comportaments du clergé paroissal en France du Nord à la fin du
Moyen Age”, en Le clergé delinquant (XIIIe-XVIIIe siècle), Dijon, 1995, paxs. 11-64; e Ibid.,
“Effectifs et recrutment du clergé séculier français à la fin du Moyen Age”, en Le clergé seculier,
Paris, 1993, paxs. 181-190.
10
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eclesiástica, atacando a todos os que así non o fan, porque é de feito o
espello das virtudes do seu interior.
A vestimenta, posible espello do noso interior, mais utilizada deste
xeito como mostra inequívoca de que nos situamos nun grupo social, tanto
hoxe coma na Idade Media. Porque detrás dun clergyman poderemos, ou
non, atopar a un home de costumes sobrios e sinxelos, mais ante o que de
seguro estamos é fronte a unha institución que busca desempeñar un papel
concreto e non é outro que ser referente social, inspirando confianza e
credibilidade. Apóstase por un determinado modelo eclesiástico, que
lexislativamente se foi construíndo durante a Idade Media, mais que non se
instaurou ata a Contemporánea. Un modelo eclesiástico que responde a
unha visión da sociedade, a unha eclesioloxía clara, onde o corpo dos
cregos se sitúa á marxe, ou se preferimos “xuntos pero non revoltos”, co
resto de grupos sociais. Interpretación que non se circunscribe á Idade
Media, xa que a explicación ás recomendacións estéticas aparecen neste
documento: “(...) Tamén é importante por iso a súa inserción amigable e
fraterna na comunidade. E neste contexto comprendese a importancia
pastoral da disciplina referida ó traxe eclesiástico (...)”11. E responde a un
tipo de Igrexa concreto, pois non debemos obviar que na época medieval,
xunto á configuración deste modelo, é o momento cando se producirá o
cambio entre Igrexa entendida coma verdadeiro corpo de Cristo, corpus
Christi verum, a vista como corpo místico de Cristo, corpus Christi
mysticum, identificándose o sacerdote presbiteral coa potestade espiritual
(spiritualis potestas) de consagrar a Eucaristía, instaurándose como práctica
única as ordenacións absolutas, co que esa potestade devén en persoal,
independentemente da función ministerial que se desempeñase, rachando
coa tradición que provén do Antigo Testamento onde esta potestade estaba
ligada ó ministerio que se exercese, e que ten mostras inequívocas na Idade
Media, coma no Concilio de Calcedonia (451): “(...) Ninguén debe ser
ordenado dun xeito absoluto, nin un sacerdote, nin un diácono (...) se el non
está asignado dun xeito preciso a unha igrexa urbana, unha igrexa rural,
un martiryum ou a un mosteiro. Os que fosen ordenados dun xeito absoluto,
o santo concilio decidiu que a súa ordenación será nula (...) que eles non
poderán exercer en ningunha parte as súas funcións (...)”12. Quer dicir, que

Falando da súa relación cos membros da comunidade parroquial é cando máis se insiste na
conveniencia no uso da vestimenta eclesiástica. El presbítero..., C. 4.3.
11“

12
E.B Nilsen, Le ministère ordonné dans la tradition catholique et luthèrienne, Paris, 1987, paxs.
55-58.
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non nos atopamos simplemente con recomendacións estéticas sobre o
vestiario, senón que están en relación coa fixación dun modelo eclesiástico,
que se insire nun programa máis amplo de reforma da Igrexa, onde se
aposta, no fondo, por primar o reforzamento máximo da estructura
institucional da Igrexa, que será desde ese momento a encargada única de
xestionar as vocacións e os ministerios, que por preocuparse por vincular
o sacerdote coa súa comunidade. Iníciase un camiño que pasa de non
entender a un sacerdote sen a súa comunidade a ordenar presbíteros
independentemente de que existan ou non estas13.
Dun clero comunicador a un clero apolítico
A Congregación para o Clero busca a un hábil comunicador que, alén
da homilía, o sexa full time, utilizando “(...) unha linguaxe correcta e
elegante (...)”14. Para poder ser referente ten que ter a capacidade de poder
transmitir, xa non só con xestos senón tamén con palabras. Mais claro,
indica, que non se amose contradictorio, que non teña un comportamento
morno no que se refire a unha parte da doutrina moral da Igrexa (aborto,
divorcio, contracepción, etc.), “(...) para despois entremeterse en cuestións
temporais, coma a orde socio-política, deixadas por Deus á libre disposición
dos homes (...)”. E todo sen esquecer que hai que manter un certo prestixio
social ante as autoridades civís e os fieis, que “(...) debe ser vivido
humildemente e utilizado correctamente para a salvación das almas (...)”.
Buscase, entón, un sacerdote apolítico? Ou quérese a un eclesiástico de
centro, de centro reformista?
A separación dos eclesiásticos dos laicos, o frear a intromisión dos
laicos nos asuntos e cousas da Igrexa e a chamada laicización desta, foi un
dos principais obxectivos que se pode seguir ó longo de toda a lexislación
medieval. A renuncia sexual por parte dos eclesiásticos, o xeito de vestir,
amosan ese interese por criar barreiras nítidas que diferenciasen claramente
os cregos do conxunto dos laicos. No terreo político preséntasenos como o
Estas ideas subxacen no conxunto do documento, e non só implicitamente condicionan o resto das
recomendacións, senón que explicitamente se sinalan para promover diferentes comportamentos:
refórzase o vínculo bispo-sacerdote como executores da autoridade, saliéntase que o cura só é un
administrador dese ben, a parroquia, entregado polo bispo, polo que ten que estar sempre a
disposción para ser trasladado a outra ocupación, parroquia ou país; á vez que se reitera, talvez polo
incumprido, a necesidade de que os sacerdotes se axuden uns a outros, tanto material como
espiritualmente, remarcando os seus vínculos como grupo, a onde se teñen sempre que remitir.

13

14
El presbítero..., c. 2.2. E escolle como exemplos a imitar os grandes comunicadores dos mass
media, que poden axudar a apresentar a mensaxe dun xeito postivo, atractivo e incluso eficaz.
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principal problema supuña a intromisión dos señores laicos, que a través da
encomenda, usurparan á altura da baixa Idade Media as propiedades e
rendas máis importantes das institucións da Igrexa (mosteiros, catedrais,
parroquias, etc.). Isto agravábase se os cregos eran homes, ou polo menos
estaban fortemente vinculados, a estes señores laicos usurpadores que
atentaban contra as propiedades da Igrexa. Por iso, a intención da xerarquía,
presente en toda a lexislación eclesiástica baixomedieval, foi afastar a estes
cregos dos seus señores, reforzar a estructura eclesial, na que o bispo
estivese no punto máis alto, e conseguir que a Igrexa actuase como unha
fronte ós outros poderes. Unha tarefa moi ardua que non puido cristalizar
durante a época medieval, mais que veu favorecida polo acción reformadora
dos Reis Católicos, que entenderon que reforzando a estructura e o poder
da Igrexa, sobre todo no caso galego, terían outro punto de apoio para
implantar o poder da Coroa e para acabar con esa nobreza guerreira,
hexemónica na Galicia, dificilmente controlable.
Para reforzar a estructura da Igrexa, o poder da Institución ou das
institucións, xunto a todas as medidas prácticas foise desenvolvendo un
aparato ideolóxico en que se sustentasen. Neste apartado situaríase a crítica
á continuamente destacada “laicización” da Igrexa, xa denunciada por quen
promoveron a Reforma Gregoriana (outro proceso na busca de conseguir
ese fortalecemento), e no que se insistiu no Lateranense IV e posteriormente
en Trento. Queremos facer constar que estas críticas á laicización hai que
situalas no contexto da separación dos eclesiásticos dos laicos, polo que
todos os aspectos negativos se cargaron sobre o funcionamento Alaico”,
reclamando para si unha independencia e unha xestión diferenciada que
garantise o labor pastoral. Mais ese fundamento pastoral convertese en
escusa, cando vemos que nada se di sobre a decisiva intromisión laica,
como a dos Reis Católicos, que actuaron na Igrexa para reforzar o seu
poder, sen consideracións pastorais, ou sobre o impresionante papel de
Carlos I e Filipe II, valedores de Trento e fundamentais para entender os
temas que se debateron e a súa posterior execución, a chamada ContraReforma. A acción dos laicos na Igrexa hai que retomala na súa globalidade
e non atendendo ós desmandos e usurpacións que realizaron moitos señores
laicos durante a Idade Media. Cómpre analizar o compoñente ideolóxico
sobre o que se dictaron as normas e sobre todo revisar, posiblemente máis
acentuado no caso dos eclesiásticos, a nosa visión sobre o papel de laicos
e cregos na actualidade e non cargar nin focalizar cos nosos prexuízos ás
interpretacións do pasado. Estereotipos que se manteñen e difunden, como
fai a Congregación para o Clero, esta vez á hora de falar do funcionamento
intraparroquial: o presbítero “(...) evitará introducir no seu ministerio
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pastoral tanto formas de autoritarismo extemporáneo como modalidades
de xestión democratizadora alleas á realidade máis profunda do ministerio,
que conducen como consecuencia á secularización do sacerdote e á
clericalización dos laicos (...)”15. Disociar e enfrontar o laico e o pastoral,
ou só entender laico como obxecto pastoral, un remanente que continua
pese ó Vaticano II e que tivo e ten moito peso na visión sobre o pasado.
Construíuse, durante a Idade Media, un modelo eclesiástico oficial
onde os cregos se tiñan que afastar dos laicos (e das cuestións dos laicos),
para centrarse no seu labor pastoral (cada vez máis reducido ó litúrxicosacramental). Un modelo, unha impregnación ideolóxica, que como vemos
subsiste na carta da Congregación para o Clero: non hai que entremeterse
en cuestións temporais, como a orde socio-política, xa que non só é unha
tarefa para os laicos, senón que Deus llas deixou á súa libre disposición.
Perfectamente definido por onde van os laicos e por onde os eclesiásticos,
cal é a función dos laicos e cal a dos eclesiásticos. Un modelo eclesiástico
claro para unha eclesioloxía concreta. Mais non o único. Onde situariamos
a todos aqueles que apostan polas diferentes teoloxías contextuais? Non
pensan moitos que detrás deste modelo eclesiástico e de Igrexa se atopa un
determinado promovido polos sectores máis conservadores? O que é
fundamental, e válenos para o estudio do pasado, é que se alguén que non
coñecese nada destes temas e que se achegase a eles a través só do que se
di desde estes documentos oficiais, podería chegar á conclusión de que este
é o único xeito para un eclesiástico de vivir a mensaxe de Xesús, cando
vemos que non só por comportamentos específicos, senón polo modelo en
conxunto, existen outros diferentes ó oficial, que moitos non só cren válidos
para anunciar a Boa Nova, senón que responden máis ó que Xesús
anunciou16. E isto, de novo, dinos moito á hora de volver a analizar a
construcción do modelo oficial na Idade Media.
Analicemos un aspecto concreto para comprobar a dificultade, xa por
simples razóns terminolóxicas, de estudiar os diferentes modelos
eclesiásticos. Diciamos, ó comezo deste artigo, que os modelos se compoñen
de valores e da conducta, que se atopan interrelacionados. Así, aínda que
hai valores ou unha conducta exclusiva dun modelo, que se contrapón co
de outro, a maioría son comúns, mais non por iso deixan de ser modelos
diferentes. En concreto podemos traer a colación o valor da opción polos
15

El presbítero..., c. 4.3.

Por suposto, son apreciacións de cada quen. Mais a realidade é que existen modelos diferenciados
por muito que desde a oficialidade se presenten coma un único.
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pobres, ou a opción preferencial polos pobres. Ninguén nos discutirá que
este valor é unha das bandeiras da teoloxía da liberación, de todos aqueles,
eclesiásticos ou non, que traballan nesa liña. Mais tampouco se pode negar
que este valor está asumido pola Igrexa, ocupando un lugar preferente na
Doutrina Social da Igrexa, e podemos escoitar en moitas parroquias a un
grande número de cregos, de moi diferentes liñas, falar deste valor para
fundamentar algunha das súas homilías. É máis, se moitas veces non
tivesemos a oportunidade de contrastalo con outros aspectos das súas vidas
(valores que viven e predican, conducta que seguen), e nos quedasemos só
nas palabras, na escrita (como ás veces, debido á limitación das fontes
documentais, ocorre para a Idade Media), podería parecer que se sitúan
dentro do mesmo modelo eclesiástico, mais sabemos que non é así. Porque
existe, hoxe por hoxe, un grupo de persoas que entende que optando polos
pobres, a Igrexa, os eclesiásticos, non se debe meter en política, o que
implica un papel para estes na sociedade moi determinado, rozando case
que a limitación ó cultual-sacramental ou ó simplemente asistencial, mais
por outra banda, coñecemos que para grande parte dos que postulan un
compromiso, unha opción polos pobres, a Igrexa e os eclesiásticos non
poden separarse nin obviar a sociedade, as estructuras socio-políticoeconómicas que xeran esa situación de pobreza, co que os eclesiásticos non
só non deben non intervir, senón que teñen que facer un esforzo por
entender esas estructuras para contribuír a erradicalas.
Un prestixio para o s. XXI
Desde a Congregación para o Clero apostase por un sacerdote que,
mantendo intacto o seu prestixio, o utilice correctamente e sexa un
referente para o resto da sociedade. No modelo eclesiástico oficial que
partía do Lateranense IV, arredor do valor da honradez (honradez para
vestir, nos costumes, para relacionarse coas outras persoas, en canto á
propia sexualidade), asentábase ó clero para que puidese ser ese referente,
ese espello de virtudes, dos outros grupos sociais. Unha idea que nos
devolve ó que agora se propón, había que conservar o prestixio para poder
ser escoitados, ter aceptación social e ser referentes.
A do modelo eclesiástico oficial é unha liña que partiu do Laterano
mais que non cristalizou ata a Idade Contemporánea. Mentres, non nos
atopamos con cregos que incumprisen con este modelo, que si os habería,
senón con moitos outros que non aceptaron os valores sobre os que este se
sustentaba, polo que a súa conducta non se ativo ó que promulgaba o
modelo oficial. Para quen non se separaron das súas comunidades, tiveron
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unha maior vinculación cos seus grupos sociais que coa feble estructura da
Igrexa, para aqueles que formaron ou non unha familia, viviron a súa
condición de eclesiástico sentíndose coma bos cristiáns, seguindo un
modelo diferente ó que se establecía como oficial.
A carta da Congregación para o Clero preséntanos un modelo
eclesiástico concreto para o século XXI. Ten unha longa historia, mais unha
análise histórica amósanos que non foi o único. A reflexión teolóxica, do
seguimento ou non da mensaxe de Xesús, xa non depende dos historiadores,
mais a aproximación histórica permítenos relacionar a consolidación da
Igrexa institución coa fixación do modelo oficial. Congar analizaba nun
libro rigoroso e de inestimable valor17 a acción do Espírito sobre a Igrexa
que comportaba todos eses movementos reformadores que se sucederon
nos séculos, e nos que ocupa un lugar salientable o Lateranense IV e
Trento. Reformándose para achegarse cada vez máis ó Espírito, ó seguimento
de Xesús, á construcción do Reino. Algo no que non está de acordo José
María Castillo, que se ben recoñece a importancia desta obra, cre que á
construcción do Reino non se pode chegar a través deste proceso de
reformas, senón que hai que propor unha alternativa, que se fundamente en
valores diferentes ós que se nos vende socialmente, e un deles é o do
prestixio18. Un debate aberto e necesario para os teólogos, máis perigoso e
erróneo, polo desenfocado, para os historiadores, cuxa misión consiste en
comprender e saber expor estructuradamente como funcionaron as
sociedades no pasado, a acción das xentes e todo aquilo que fixeron,
achegándonos ó material e ó mundo das mentalidades. Mais non entrar no
plano ético, se aquilo foi bo ou malo, correcto e incorrecto, o cal non é nin
o noso suxeito nin obxecto de traballo, e que parcializa, condiciona e enche
de preconceptos, claramente evitables (ou controlados desde o coñecemento
da nosa consubstancial ollada subxectiva), o noso achegamento ó pasado.
Unha luz das xentes
Atendemos á repercusión social que ten a aposta por un modelo
eclesiástico determinado, e como este responde a un modelo de Igrexa, a
unha eclesioloxía concreta, que non só vai ter consecuencias no ámbito
extraeclesial, senón sobre todo no funcionamento interno da Igrexa.
17

Y. Congar, Falsas y verdaderas reformas en la Iglesia, 3 vol, Madrid, 1996.

18

J. M. Castillo, La alternativa cristiana. Hacia una iglesia del pueblo, Salamanca, 1981.
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O documento centrábase nas orientacións para quen consideraba os
principais axentes encargados da Nova Evanxelización, os sacerdotes.
Enfocaba esta evanxelización en tres campos fundamentalmente (a
predicación da Palabra, o ministerio sacramental e a guía dos fieis),
remarcando, no inicio da explicación de cada un, a incuestionable posición
ascendente do sacerdote sobre o conxunto dos fieis.
Queda lonxe un Vaticano II onde a Igrexa se presentaba coma Lumen
Gentium. É paradoxal que se aposte máis por uns presbíteros luz de luces,
que por unha Igrexa luz. Responde, claramente, a unha eclesioloxia
medieval que criamos superada, e que se exemplifica nas normas que se lle
impuñan ós cregos nun sínodo que tivo lugar no Tui do 1528: “(...) y la
obligacion quel estado de la Yglesia tenemos de saber para enseñar y ser
luz y enxemplo y justos juezes de las animas (...)”. Luz, mais tamén xuíces,
como subliña o propio documento da Congregación, ó amosar como
oportunas as palabras de Gregorio Magno: “(...) polo seu celo pola xustiza,
sexa inflexible contra os vicios dos pecadores (...)”19. Unha visión do papel
do laico (obxecto), do modelo de eclesiástico e da Igrexa pola que se
aposta, que volve a lembrarnos a importancia de abordar estas propostas
desde a perspectiva da historia.
¿E que se pode dicir desde a historia? Que o modelo eclesiástico oficial
que se construíu na Idade Media buscou separar os eclesiásticos do resto
dos grupos sociais, dotalos dun prestixio social, a través de representar e
vivir, case que monopolisticamente, uns valores e unha conducta valorizada
socialmente, e así poder xogar un papel concreto na sociedade, o ser
referente social, para o que se creu necesario un reforzamento da estructura
e do poder da institución eclesial. A asunción obrigatoria de determinados
comportamentos por parte dos cregos só se pode entender aténdonos a este
marco máis amplo, collen un sentido pleno no modelo eclesiástico e no
modelo de Igrexa que se insiren. Mais, durante a Idade Media, este modelo
oficial non tivo unha concreción na práctica, non só, cremos, porque se
saltasen algunha conducta determinada (especialmente no plano sexual), ou
tivesen dificultades para aceptar algún dos valores que se propuñan, senón
porque funcionou outro modelo, tal como sucede na actualidade, e que
teñen como unha das diferencias fundamentais, a respecto do oficial, que
os cregos se atopen máis inseridos nas comunidades nas que vivían e nas
que desenvolveron durante moito tempo o seu quefacer como sacerdotes e
eclesiásticos, rachando a pretendida construcción dun grupo eclesial
19

El presbítero..., c. 1.2.
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diferenciado e a súa función de referente social. Unha diversidade de
modelos no pasado, que se entende mellor desde a multiplicidade do
presente20 e que explica e é explicada pola pretendida unicidade que se nos
vende para o futuro. Unha Igrexa de prestixio, nos parámetros actuais, só
pode ser “apolítica”, mentres unha Igrexa que cuestione as estructuras de
poder e de opresión que xeran a pobreza, deixará de ser prestixiada para ser
perseguida. E non falamos desde o campo da elucubración, senón desde a
reflexión histórica que nos amosa a variabilidade de modelos de Igrexa e
de modelos eclesiásticos.
José António MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

Propónsenos, finalmente, un modelo eclesiástico e de Igrexa para esta nosa Europa da Nova
Evanxelización, que de ningún xeito poden ser extrapolados ás denominadas Igrexas novas ou no
actuar da misión ad Gentes, mais que nen sequera está aceptado por moitos eclesiásticos nos países
ós que vai dirixido. Entra máis dentro do que entenderían como desexable que da ratificación e
aclaración dunha hipotética liña maioritaria da nosa Igrexa.

20
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A pastoral xuvenil.
Retos e esperanzas
Por Luís SEOANE ARES

Hai un proverbio que di: “fai máis ruído unha árbore que cae ca un
cento que medran” e gozan, vivos, no paso das estacións.
Xeneralizar un feito ou ser reduccionistas nunha análise da realidade,
empobrécenos e provoca lamentacións inútiles, así como moitos prexuízos
e sospeitas, que nos incapacitan para ver.
Recordando a E. Mounier poderiamos dicir que “o acontecemento é o
mestre interior que orienta as lecturas que facemos da realidade e as
respostas que procuramos artellar as persoas e na sociedade”.
1. E vós..., ¿quen dicides que son eu?
A pregunta de Xesús ós seus discípulos está, en tódolos tempos, de
actualidade. E pode ser, tamén, a que nos faga o mundo dos xoves, coa
esperanza de que non os maltratemos, coma irmáns nosos que son e fillos
do mesmo Pai. Os adultos tendemos máis a falar dos xoves que a falar con
eles. Non estaría de máis que os escoitasemos, porque teñen algo que
dicirnos e tamén o dereito, que Deus lles regalou, de ver a realidade de
forma distinta a como a vemos nós.
1.1 Algúns riscos do ‘planeta mozo’
Non se senten moi favorecidos cando expresamos o noso sentir e
valoracións cara a eles. Teñen unha aguda autosuficiencia de ser diferentes.
Ás veces exercemos neles un inxusto “pater/maternalismo”.
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Viven e móvense en contextos sociais moi amplos. Proxectamos sobre
eles as nosas ilusións pero tamén as nosas sombras. Ofrécennos un reflexo
excepcional da sociedade actual, coas súas complexidades, pluralismos e
dinámicas, tanto nos seus valores coma nos seus contravalores.
¿Será a sociedade de hoxe e de mañá, o que sexan os mozos?
¿Podemos cuestionar por qué e como somos tan cómplices do salvaxe
capitalismo industrial e superburocratizado, estando os seus servidores,
mozos ou adultos, tan predispostos para competir, ser eficaces, consumir o
soldo aínda non gañado, vivindo alienados?
Os mozos, incluso os rebeldes, deixan de selo –mozos e rebeldes– en
canto son incorporados, aínda que sexa en minorías privilexiadas, ós
intereses institucionalizados. É unha conclusión fácil de obter, se temos en
conta os cambios sociais nas últimas décadas.
Por outra banda, temos que considerar que non hai mocidade, como
unidade social colectiva, senón persoas e grupos diferentes, con perspectivas
e situacións diversas. As persoas ou grupos que se converten en noticia, que
dan o ton á súa xeración, son, case sempre, minorías (no positivo e no
negativo). A mocidade é a carne sensible das nosas conquistas e deficiencias,
persoais e sociais.
Son unha xeración privada de traballo, nunha sociedade que nos
identifica e valora máis polo ter e facer, que polo ser. Ser mozo é unha
situación con límites de idade cada vez máis imprecisos. A súa posición
social non é nada privilexiada. A metade dos desempregados son mozos
(menores de 29 anos). Ser mozo equivale a apuntarse na lista de espera
dunha problemática inserción social.
Presentan unha demanda moi urxente de felicidade inmediata, unha
decidida inclinación polos valores expresivos e unha identidade construída
como producto dun impacto da cultura de masas. Foron socializados dende
o consumismo, incitados pola publicidade; chamados á participación, nun
réxime democrático, pero excluídos socialmente das tomas de decisión que
lles afectan. ¿Por que o que pensamos deles e para eles non o facemos un
pouco máis con eles? Como Igrexa, e sociedade, en tantos tempos e
espacios, educadora da xuventude, ¿somos capaces de ofrecer sentido e
esperanza a unhas vidas, con horizontes moitas veces pechados?
1.2 Novo contexto social e cultural
A finais do 99 escribía Ernesto Sábato –Antes do Fin– cousas tan
dramáticas coma estas: “O humanismo occidental rompeuse e o fin de
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século sorpréndenos incapaces de preguntarnos pola vida e pola persoa”.
“Non é estraño, pois, que os mozos xa non queiran ter fillos. Non cabe
escepticismo maior. Así, coma os animais en cativerio, as xeracións novas
non se arriscan a ser pais. Tal é o estado do mundo que lles estamos
entregando”.
Mamaron os valores posmodernos e neoliberais: o consumismo de
usar e tirar; a rebeldía das pequenas utopías; son prisioneiros do presente,
(“o futuro está aquí”), leais na amizade, tolerantes e solidarios con causas
seleccionadas, independentes, narcisistas, individualistas, con pouco sentido
do esforzo, queren resultados inmediatos, seguen con facilidade as marcasusos-personaxes. A comunicación é selectiva e sen implicación, de relacións
curtas e intensas pero sen compromiso, coa expresividade marcada en
xestos e signos externos. Importa o emocional-vital, amantes da noite,
cunha liturxia propia. Viven a estética urbana nunha vertixinosa sucesión
de experiencias, na mobilidade, celeridade e cambios, acostumados ó plural
e novidoso, están a gusto no anonimato e nun gregarismo que non
comprometa. A familia, aínda que é punto de residencia, deixou de ser
punto de referencia.
As catro grandes tendencias son: 1) utópicos (20%): o mellor, no
futuro; 2) posmodernos (20%): o futuro, aquí; 3) fundamentalistas (10%):
o mellor, no pasado e 4) neoconservadores (50%): o mellor, no presente;
máis e mellor do mesmo.
1.3 ¿Primeira xeración non cristiá?
No último estudio sobre a xente nova, da fundación Santa María, J.
Elzo recolle estas conclusións: “é a primeira xeración que non foi socializada
relixiosamente, e non só non saben nada, ou case nada, da fe e da cultura
relixiosa, senón que tampouco senten necesidade de achegarse a ela”.
Mesturan o Deus cristián cun deus-enerxía-mente universal. Só o 3%
afirma que a Igrexa inflúe na súa vida. Só o 10%, dos que se presentan
como católicos, afirman que atoparon en cregos e outras persoas, nas
parroquias, luz e orientación para os seus problemas existenciais. No
mundo xuvenil estamos en “terra de misión”, di J. Elzo. ¿E no resto, non?
¿Que lles pasou ás xeracións anteriores? No cambio xeracional, ¿onde
quedou, en moitos casos, unha transmisión axeitada da fe?
O mozo ten un agudo sentido da complexidade social e unha certa
curiosidade aventureira, que non o comprometa demasiado.
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Aínda que falemos dunha minoría, hai unha nova forma de entender a
Cristo, a Igrexa, as expresións da fe. A historia, no intento de cada época
por entender e anunciar a Cristo, estivo marcada por diversas sensibilidades,
imaxes e expresións; algunhas moi discutidas, polo risco de falsear ou
fragmentar a verdade, pero todas dignas de ser xustamente valoradas. Dar
un nome, unha imaxe, usar unha linguaxe..., non equivale a reducir o
misterio a categorías culturais; trátase, máis ben, de redescubrir as
dimensións ricas e profundas da Encarnación. ¿Recoñecémoslles ós novos
o dereito que teñen ás súas lecturas e expresións propias?
1.4 Pero non son arrelixiosos
Como riscos xerais podemos dicir: non personalizaron o Deus no que
cren e no que se bautizaron. A relixiosidade é “porosa e flotante”, sen
raíces, desconectada da Tradición. O ceo son eles. O feito relixioso interesa
se enche o emocional-sentimental, vivido en pequenos grupos estufa. É un
asunto privado, sen relevancia social. A relixiosidade á carta é sempre moi
superficial. Non se loita contra a institución; simplemente se prescinde. Os
compromisos definitivos, de por vida, séntense e enténdense como “hipotecar
a miña liberdade”. En canto ós que se presentan como practicantes:
presumen de ser libres e orixinais pero están moi presos de clixés, marcas
e formas estereotipadas de vivir; falan de apertura, pero non saen moitas
veces dos mesmos currunchos, pequenos e rutineiros; queren coñecer á
Cristo e a súa mensaxe, pero sen cambiar de vida; critican á Igrexainstitución, pero dende fóra.
Buscan, baixo novas formas do sagrado, un suplemento de sentido
para a vida. Sería necesario estar atentos, na educación, para facilitarlles o
encontro que máis precisan; e, ó mesmo tempo, para prever formas larvadas
de narcisismo relixioso. Narciso, aínda que camiñe con aires de peregrino,
esgótase en si mesmo (“eu”, “para min...”); en cambio, o seguidor de Xesús
coida a interioridade, para saír de si mesmo e ‘compartirse’ nunha misión.
Din que a Igrexa non os toma en serio, que non sabe comunicarse con
eles nin transmitirlles a Boa Nova, que non atopan comunidades nin
movementos que os acollan, que faltan mestres-líderes, que a catequese
(Confirmación) e as celebracións son aburridas, que non hai ofertas de
pastoral xuvenil rechamantes.
Teremos que escoitar e reflexionar as achegas que se nos fan dende
diversos vieiros, sen poñernos á defensiva, e tomando boa nota de que toda
achega poida axudarnos. E non perder endexamais a mirada positiva e
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serena, que nos comprometerá máis, porque “aínda que a Igrexa non acerta,
moitas veces, a estar preto dos mozos, Deus si que está...”
2. ¿Por que lles atrae tanto o New Age?
Se hai uns anos se falaba de transformación e compromiso social,
cambio de estructuras..., hoxe fálase de conciencia superior, meditación
transcendental, enerxía positiva, actuar en planetario, calidade de vida,
nova orde mundial e globalización..., que bota raíces entre a xente do
primeiro mundo, co bandullo cheo e, en moitos casos, coa cabeza e o
corazón... ¿baleiros? A realidade aparece difícil de analizar. Neste polbo
¿onde están os ollos?
O New Age preséntase como alternativa á frialdade e dogmatismo
dunha lectura tradicionalista das relixións, que non foron capaces de
resolver os problemas sociais, que confundiron a experiencia do divino coa
ética e moral e que non deixaron medrar a persoa (moral demasiado
heterónoma, dependente). Tenlle alerxia a todo o conceptual e institucional.
E as novas sensibilidades son: a divindade dentro e non fora de nós; unha
espiritualidade de pequenos grupos e acolledora; ecoloxismo universal; a
necesidade de atención a problemas persoais de angustia, medos, sentido da
vida; atracción polo novidoso...; espiritualidade para todo o cotián.
Polas informacións variadas que reciben e a identidade fragmentada na
que viven, precisan unha familia-escola-parroquia-grupos..., que transmitan
Boa Noticia e favorezan unha personalización da mesma, que os vaia
capacitando para seren os primeiros evanxelizadores da súa xeración.
3. ¿Globalización? Mundialización.
“Cando se esquece o senso último, non só enferma a terra. Está
enferma a persoa que a habita. Deus, persoa e terra, non poden separarse.
O seu destino e historia, camiñan xuntos”(R. Berzosa).
Hoxe son moitas as badaladas que soan neste tema, que afecta a tódalas
xeracións. “O mundo como aldea global” (McLuhan), “o amplo mundo é
a miña parroquia”(J. Wesley), “o porvir de cadaquén fabrícase a escala
mundial”(J.A. Chaves)... xa marcan demasiada exclusión nun sistema que
ten moitos “puntos negros” escandalosos, a sociedade en tres tercios:
integrados, vulnerables, excluídos. A situación dos xoves non é allea a toda
esta problemática. Destaca a chamada “solidariedade positiva teórica”,
diante das demandas máis sangrantes, fronte a unha débil “solidariedade de
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oferta”. Instalados nunha “cultura da satisfacción”, importa só o noso e os
seus arredores, sen descoidar a aparencia e a simulación. Precisamos
cuestionar os principios sobre os que edificamos os nosos estilos de vida,
para construír unha nova “cultura da solidariedade”, como hábito do
corazón (“entrañas de misericordia”), que nos capacita para ver moita dor
e inxustiza, compañeiras de vida de tantas persoas.
Os movementos solidarios entre os pobos prefiren falar de
mundialización, traducido en cooperación, respecto e igualdade de
oportunidades para todos. Pedro Casaldáliga e outros apostan por unha
“mundialización da solidariedade e da esperanza”, porque nunca o mundo
foi tan desigual e pobre; pasamos dos pobres ós empobrecidos, ós excluídos,
ós sobrantes. A nova desorde mundial está baseada na filosofía do egoísmo
dos ricos e dos seus cómplices.
“A globalización regulada pode ser beneficiosa; cos actuais criterios
neoliberais, moi perigosa. Unha especie de tren sen freos, que arrola con
canto atopa ó seu paso” (H. Küng).
Unha proposta de calidade, para mozos e adultos: “Recorda a cara da
persoa máis pobre que teñas visto e pregúntate se a medida que pensas
tomar vai ter algunha utilidade para ela. ¿Devolveralle o control para a súa
vida e destino? ¿Servirá para que os millóns de famentos e espiritualmente
empobrecidos consigan a confianza en si mesmos? (Gandhi).
4. Algúns retos na pastoral xuvenil.
a) Neste sector da poboación (dos 17 ós 29 anos), ¿que recursos
humanos e materiais investimos?
b) Paro xuvenil, que os converte en ‘nenos dependentes’, socialmente
falando, sen poder emanciparse; ¿que promocións sociais facemos?
c) Crise das grandes ideoloxías e sistemas. ¿Atopan nas nosas
comunidades, grupos de referencia e de valores?
d) Búscase a eficacia, resultados rápidos, compromisos a curto prazo,
vivencia do presentismo. ¿Que alternativas sólidas e gratificantes lles
ofertamos?
e) Sensibilizados co terceiro mundo, e con novos valores como o
ecoloxismo, a tolerancia, o pacifismo, o 0,7... etc. ¿Sabemos acompañalos
dende estes valores?
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f) Pouca confianza na Igrexa, á que ven, incluso, como impedimento
para descubrir e vivir o seguimento de Xesús. ¿Qué experiencias de Igrexa
ofertamos?
g) Privatización da fe, divorcio entre a fe e a vida. ¿Como axudamos
a integrar a fe coa vida, incluíndo as dimensións de contidos, celebracións
e aplicación cotiá?
h) Busca afectiva de comunidades acolledoras. ¿Como unir esa
necesidade afectiva cunha necesaria educación para a madurez, a
responsabilidade e a liberdade persoal?
i) Créanse novos lugares de vida, tempo libre, diversión... ¿Estamos
presentes, e de que xeito, cunha pastoral de misión e sectorial?
j) Valoran o xenuíno e auténtico. ¿Como son as nosas vidas, as nosas
celebracións e a nosa pedagoxía oracional e catequética?
5. ¿Resposta? Actitudes e talante misioneiro.
a) Precisamos persoas cristiás e comunidades de referencia que
confirmen coa súa vida o que anuncian; tamén, xuntar esforzos nunha
pastoral de talante misioneiro e de inspiración catecumenal.
b) ¿Onde podemos atopar as testemuñas? ¿Non intentamos, moitas
veces, “evanxelizar sen vivir o Evanxeo”? Os xoves, especialmente, sofren
ante o ficticio, a falsidade, a falla de verdade e transparencia.
c) Os perigos teñen nome: a rutina, o funcionariado, andar por libre,
ser francotiradores, querer encadrar todo, complicar demasiado as cousas,
matar a espontaneidade da vida, pretender cubrir urxentes obxectivos e
accións programadas, sen atender ó necesario.
d) Faise necesario superar algunhas tentacións: desencantos, nostalxias,
enfrontamentos, resentimentos, acusacións, sospeitas, desconfianzas,
complexos, críticas destructivas.
e) É máis importante o que vivimos có que facemos, as persoas
concretas cás actividades, as relacións cás axendas.
f) Falan máis os ambientes e as formas de vivir que as mensaxes
verbais. “O home contemporáneo escoita con máis gusto ós que dan
testemuña que ós que ensinan; e se escoita ós que ensinan é porque dan
testemuña” (Paulo VI- EN 41).
g) En expresión de J. B. Metz, precisamos a “mística dos ollos
abertos”: ollos limpos e abertos para mirar, con amor, a realidade e
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admirarse do que encerra, escoitando os sons de vida que latexan en cada
acontecemento, nas ledicias e berros das persoas. Deterse ante o “visto e
oído”, ser “samaritanos”, non pasar de longo, detectar as pegadas da
presencia de Deus nos novos “signos dos tempos”, buscar respostas
verdadeiras.
h) Unhas leis pastorais sempre actuais: máis que métodos ou técnicas
(que son necesarios) precisamos un espírito de comuñón na misión, unha
“fidelidade creativa”, sen medo ós camiños novos de “encontro,
solidariedade e expresión”, porque tamén son linguaxes do reino.
Gratuidade, gradualidade, contando coas contradiccións e sabéndonos
servidores, e non donos, co estilo vivo do “Servo”: “Non discutirá nin
berrará, ninguén oirá a súa voz polos rueiros. Non crebará a canivela
cascada, nin apagará a torcida que fumega ata que faga triunfa-lo dereito.
El será a esperanza das nacións” (Mt 12, 19-21; Is 42,1-4).
i) Redescubrirlle á sociedade as súas necesidades e as respostas vivas
e actuais de Xesús: sentido vital fronte ó baleiro do fragmentario; o de balde
fronte ó deus diñeiro; reconciliación fronte á división, violencia e destrucción
ecolóxica; liberación e responsabilidade fronte a falsas inocencias,
estructuras do mal e ciencia sen conciencia; esperanza fronte a experiencia
da dor, frustración e morte.
j) Pedagoxía de Xesús e das Primeiras Comunidades (NT): Buscar o
pequeno, contaxiar fraternidade, unir acción e contemplación, acompañar
dende a autenticidade, a oración e a espera; saír a “buscar o que estaba
perdido”, dialogar e propoñer, sen impoñer; axudar a descubrir a sede
profunda de sentido, acompañar con paciencia, porque “o que non se ama,
non se redime”.
k) Facer memoria e vida da experiencia do Camiño de Emaús: poñerse
en camiño, saír ó encontro, achegarse ó descoñecido, escoitar os problemas
reais, axudar a afondar e discernir, dialogar con apertura e sinceridade,
deixarse invitar, tomar a iniciativa, saber desaparecer, potenciar a misión.
l) Vivir as Benaventuranzas, porque “o Evanxeo sempre é novo;
¿sodes vós os vellos?” (Bernanos).
6. Conclusión
Ante os grandes retos xuvenís, o evanxelizador pódese sentir,
socialmente desvalido, á intemperie; culturalmente, irrelevante, marxinado
e con baixa autoestima; doutrinalmente, perdido, e sen que lle sirva o de
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antes pero sen orientación no de agora; pastoralmente, desaxustado entre
a oferta pastoral e a demanda, coma un viaxante malo que non consegue
colocar a súa mercancía; espiritualmente, ameazado por certo stress,
espiritualismo e espiritualidade, sen linguaxe propia. As suxestións, que
non fórmulas máxicas, pasan por desenvolver unha espiritualidade e
pastoral da esperanza e confianza, non do optimismo; da fidelidade, non do
éxito; do servir, non de esperar recoñecementos; do ‘ser e facer’ sosegado,
non do activismo; do desexo e experiencia de Deus, non do funcionariado;
de artellar en comuñón, non do francotirador.
A pouco que nos paremos a pensar, dámonos conta de que son moitas
as noticias que nos inundan, bloquean a nosa capacidade de pensar e
manipulan os nosos sentimentos. Como perspectiva de acción pódese dicir
que en tódolos riscos característicos da mentalidade e relixiosidade xuvenil
aniñan elementos positivos, posibles puntos de apoio para a misión
educativa-evanxelizadora. ¿Non haberá que facilitar experiencias atraentes,
significativas, convincentes, dun xeito novo de ser cristián, en comunidade?
Algunhas experiencias, recollidas nesta publicación, son unha mostra que
demostra que é posible. Queremos confiar, co alento do Espírito, que somos
capaces de testemuña-la Boa Nova de Xesús e podemos apostar por nadar
nesta corrente cada vez máis caudalosa.
“O mundo actual –que busca con angustia e con esperanza– precisa da
Boa Nova, non a través de evanxelizadores tristeiros e desalentados,
impacientes ou ansiosos, senón a través de servidores do Evanxeo, que
transparentan a ledicia recibida de Xesucristo, na misión do reino.” (E.N.
80).
Luís SEOANE ARES
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Xermolos de esperanza na mocidade
da Igrexa galega
Introducción
Nas seguintes páxinas da revista figura unha pequena escolma das
moitas actividades e movementos xuvenís cristiáns que se están a
desenvolver, hoxe en día, en Galicia. Esta selección non é exhaustiva. Non
recolle polo miúdo todas e cada unha destas actividades e movementos de
Galicia. Por exemplo, das dioceses de Tui-Vigo, Lugo e Ourense non se
recolle ningunha experiencia. Non foi a nosa intención realizar ningún tipo
de exclusión. Simplemente se tratou dunha cuestión de operatividade:
sempre é máis doado contar con aquelas persoas que se coñecen
directamente. Por isto mesmo, convidamos a quen participe noutro tipo de
actividades, que aquí non aparecen reflectidas, a que acheguen as súas
experiencias para seren publicadas posteriormente e, así, completar esta
visión da mocidade cristiá galega.
¿Botella medio chea ou medio baleira?
Á hora de enfrontarnos ó tema da relación entre mocidade e relixión
podemos detectar un par de actitudes globais: os que ven a botella medio
chea ou os que ven a botella medio baleira. Traducido, os que adoptan unha
actitude máis negativa e pesimista, e os que adoptan unha actitude máis
positiva e optimista. Así de sinxelo. A realidade é a mesma, o que troca é
a interpretación que se fai dela.
Polo xeral, as enquisas sociolóxicas amosan unha serie de valoracións
tremendistas: moito alcohol, moita violencia, pouca cultura xeral, poucas
habilidades expresivas... ou ben unhas valoracións contradictorias coas
anteriores, coma a do suposto aumento da solidariedade. Contradictorio,
¿non si? Como os rapaces e rapazas que acompañamos.
Nestes intres, estásenos a bombardear coa imaxe dunha mocidade
agresiva, violenta, case analfabeta... Pero nós pensamos que as páxinas que
seguen amosan que moitas das análises sociolóxicas e das informacións
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dos medios de comunicación están enfermas de cronocentrismo (por
exemplo, as referidas ás eivas dos alumnos da ESO; canto sabiamos nós
antes, e que burriños son agora) e do defecto da negativización (destácase
o negativo sobre o positivo). Mais hai esperanza. Non todo o mar é peixe.
As experiencias que se publican neste número revelan unha nova vitalidade
na nosa mocidade cristiá galega. Son pequenos xermolos que dan froito
abondo, porque nacen, nos mais dos casos, da iniciativa dos máis novos.
Eles son os que se organizan, os que traballan, os que se marcan obxectivos...
e isto sen necesidade de tutelas nin pastoreos de ningún tipo. A Igrexa
somos todas e todos, e nesta nova Igrexa, que queremos construír,
reclamamos o noso dereito a expresar a nosa voz e a dar a nosa opinión,
dicindo o que nos gusta e o que non nos gusta. A nosa perspectiva tamén
é válida, porque, ó ser nova, non fica tan atada e enferruxada polos
prexuízos e inercias de outrora. Hai vitalidade e hai esperanza, pero temos
que abrir ben os ollos para albiscala. Para iso, cómpre saír dos castelos, das
torres, dos pazos, dos muros das nosas igrexas, e ir ó encontro da xente
nova e non agardar a que ela veña a nós e que, por riba, se adapte e se
amolde ó “mundo adulto”, sen este facer ningún esforzo para acceder ó
“mundo de experiencia” dos mozos e mozas. Non nos gusta ser colonizados:
gústanos experimentar a ledicia da vida, porque somos optimistas e vemos
a botella medio chea.
Cabemos nun autobús
A moitos estrañaralles esta expresión. Pero revela unha realidade.
Pois, si, somos poucos pero pensamos que “bos e xenerosos”, estando
dispostos a sacar o mellor de nós se se nos fala con claridade.
Hai moita xente angustiada porque as igrexas non se enchen de xente
nova, porque os confesionarios non teñen ringleiras de mozos e mozas á
espera... ¿Alguén se preguntou polo motivo? Durante moito tempo viviuse
de rendas, sen facer esforzos, todo viña dado gracias á disciplina e á
tradición. Mais os tempos, gracias a Deus, mudan a súa faciana, e o
problema que, supostamente, se ten coa mocidade, resulta ser un máis,
engadido á incapacidade da Igrexa de adaptarse á nova realidade que lle
toca vivir. E con isto non só nos referimos ós “funcionarios”, senón a todos
e todas aquelas persoas que somos e facemos Igrexa. Hai un problema de
comunicación. Como di o noso himno: “non nos entenden, non”. Non se
poden seguir a empregar linguaxes anquilosadas e fosilizadas nin palabras
que hoxe son inintelixibles, difíciles de entender e facer entender ós
rapaces e rapazas incluso polos máis preparados de nós. E hai que traducir,
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e hai que apropiarse do seu mundo de experiencia, sendo este ocasión para
a educación e o acompañamento, e hai que empregar máis a imaxe...
As experiencias que recollemos parten da premisa de non buscar ser
movementos de masas. Non importa tanto a cantidade como a calidade.
Somos conscientes de sermos poucos e poucas, mais valoramos moito a
calidade dos encontros, a autenticidade das mensaxes e do compromiso, o
traballo do día a día... porque sospeitamos que moitas veces, os encontros
multitudinarios son pouco eficaces neste senso.
Si, cabemos nun autobús. Si, somos poucos. Pero unha esperanza nos
anima: como nos di Xesús nunha canción: “quisieramos ser cien o al menos
treinta y tres, pero el Señor nos dijo con solo dos o tres. Quisieramos tener
la gente a nuestros pies, pero el Señor nos dijo con solo dos o tres”.
Deixámosvos, xa, coas experiencias contadas polos seus protagonistas,
que son homes e mulleres, xoves, crentes e galegas que tentar facer da súa
vida e plasmar no seu traballo unha vivencia común: seguir a Xesús. E isto
dende a música, dende o mundo da ensinanza, da investigación na natureza,
do traballo con nenos e nenas na catequese ou na confirmación, da
celebración da Resurrección, dende a solidariedade e o comercio xusto,
dende o tempo libre, dende o contacto coa natureza... Todas estas vivencias,
que poderían realizarse dun xeito normal, rutineiro e monótono, cobran un
novo senso cando se viven dende a fermosa experiencia do amor de Xesús.
Para concluír, lembrar unha frase que sintetiza moi ben estas ideas que
temos expresado ata aquí. Esta frase, dicía algo así: xente pequena, facendo
cousas pequenas, en lugares pequenos, chegará a cambiar o mundo.
Agardemos que así sexa.
Sandra RODRÍGUEZ COUSO
sandracouso@mixmail.com
Xosé L. PASTORIZA ROZAS
toleo@mixmail.com
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¡XAIRE! (ALÉDATE)
Por Sandra GONZÁLEZ CASTRO

O Señor chamoume dende o ventre da miña nai
Cando o mestre convocou ós seus discípulos para instruílos no seu
labor misioneiro, eu non estaba alí. Non era un deses doce apóstolos
seguidores de Xesús ós que el enviou a espallar a súa mensaxe, a súa Boa
Nova. Sen embargo, e dende a miña pequeneza, eu síntome tamén chamada
a seguir as súas pegadas. Pegadas coas que foi trazando o camiño ó Pai.
Porque o chamamento de Deus, non é un chamamento que caducase co
tempo, nin ía dirixido tan só a uns cantos. Moi ó contrario, a proposta que
Xesús fixo hai 2000 anos ós seus discípulos para que se convertesen en
sementadores de amor e constructores do reino de Deus, segue vixente
hoxe, para cada un de nós.
Deus chama de maneira persoal a cada home (Is 49,1). El é o que dá
o primeiro paso para ese achegamento. E cómpre que nós respondamos á
chamada.
-Ti, ¿xa sabes o que lle vas contestar?
-Nós ¡témolo moi claro!
Xa ves que agora emprego o plural. Porque non quero falarche só de
min, senón tamén de Lorena, Laura, Álvaro, Alberto, Miguel, Patricia,
Ramón, Víctor, Sandra, Natalia, Manuel, Carlos, J. Manuel, Rocío, Alejandro
e Daniel. Todos xuntos formamos ¡XAIRE! (Alédate), un grupo de pastoral
xuvenil que naceu hai dous anos na parroquia de San Martiño de Noia.
O nome que escollemos para designar o grupo, di moito da nosa
realidade grupal ou polo menos do que pretendemos ser. ¡XAIRE! (Alédate),
é unha invitación á ledicia, á esperanza, á felicidade, ó optimismo. Unha
proposta de amor e de vida. Porque o Pai creounos para que sexamos
felices. Queremos ser unha resposta afirmativa a esa invitación que Xesús
nos fai para que sexamos membros dese corpo do que el é a cabeza. (1 Cor
12,27).
Os nosos corazóns están cheos do amor de Deus. Podémolo palpar na
nosa vida cotiá. Deus faise presente.
Pero ese amor non se nos deu para deixalo aí, engaiolado no noso peito,
queremos ceibalo porque só ó compartilo poderá medrar.
Cada un de nós chega a este convencido compromiso con Cristo, dende
moi diversos vieiros, porque cadaquén camiña cara a Deus dende a súa
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propia experiencia. Así e todo, o obxectivo témo-lo claro, facer deste
mundo o reino de Deus.
Estamos convencidos de que o papel dos leigos na Igrexa é fundamental
para poñer en marcha o proxecto do Pai. Xesús pídenos as nosas mans para
realizar as súas obras de amor, a nosa lingua para que non deixemos de
transmitir a súa palabra, o noso ser en xeral para que poida seguir vivo en
nós. E nós, decímoslle que ¡Si!. Alto e forte, con vitalidade e confianza,
convencidos e cheos de ledicia e esperanza.
Comprendemos que Deus non está nos templos, que temos que buscalo
nos demais, no noso día a día, aí fóra; por iso, estamos aprendendo a
recoñecelo no enfermo que visitamos, na viúva que acompañamos, no
drogadicto ó que lle tendemos a nosa man, no ancián que coidamos, no
inmigrante que non discriminamos...
Estamos convencidos de que só deste xeito poderemos cambiar esta
sociedade tan deshumanizada, tan egoísta, tan inxusta e individualista. Por
iso, queremos unha Igrexa nova, que poña os cimentos dunha nova
humanidade. Queremos contaxiar o mundo coa nosa esperanza. Prender no
corazón do irmán esa luz que nos alumea, encher a terra de ilusión.
Teimamos facer un mundo novo, con homes e mulleres espidos de todo
o que nos frea para ser mellores (máis preto do noso modelo Xesús).
Espidos de egoísmos, de odios, de inxustizas e vaidades. Nós imos mudar
as nosas roupas, mudar as nosas vidas para que sexan testemuña para
aqueles que se queren achegar a Cristo Xesús. Ímonos vestir coas mellores
galas, ataviados de ledicia, de frescura, de sinxeleza, de caridade e
esperanza, de xustiza e solidariedade.
Que o noso xermolo de Igrexa moza non deixe de medrar. Temos que
ser o sal que dea sabor a tanta vida que se perde por insípida. Ser a luz que
neste mundo decadente alumee o camiño que leva ó Pai.
Decatámonos de que a Fe non a podemos vivir individualmente;
necesitamos berrar ós catro ventos o noso grande descubrimento. Porque
esta confianza que naceu en nós é necesario comunica-la. Non pode haber
unha relixiosidade privada se ó mesmo tempo non vai unida a unha
relixiosidade vivida en comunidade; doutro xeito non tería sentido.
¿Serviría de algo que sinxelamente admiremos á persoa de Cristo?.
Non, sen dúbida.
A comuñón con Xesús supón unha vida activa, de entrega ós demais,
cunha mentalidade transformadora. Somos nós os que temos que cambiar
as cousas, pois senón: ¿Quen?
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A ESCOLA

DE

TEMPO LIBRE

E A FORMACIÓN DO

VOLUNTARIADO XUVENIL NAS PARROQUIAS

Por Xesús XOÁN CASAL TABOADA
e Elías SILVA MORUJA

A Escola de Tempo Libre de Cáritas naceu pola necesidade de dar
formación ós monitores e monitoras voluntarios que asisten ás Colonias de
verán de Cáritas Interparroquial de Santiago, desenvolvidas en Arnela,
Porto do Son.
Estas Colonias teñen como participantes a rapaces e rapazas das
parroquias de Santiago e da súa bisbarra, de aí que a xente voluntaria, que
vai traballar con eles, estea vencellada, dalgún xeito, coas distintas
parroquias da cidade ou co programa de Infancia e Xuventude da Cáritas
Interparroquial.
Nun momento dado, viuse a necesidade de ter unha formación máis
completa para os voluntarios e voluntarias que asistían como monitores e
monitoras a estas Colonias e pensouse na creación dunha Escola de Tempo
Libre que dotase de instrumentos válidos a estas persoas para desenvolver
o seu traballo, tanto nas Colonias como noutras actividades de tempo libre,
que tamén realizaban en ámbitos parroquiais, de grupos, catequese...
Entendendo que esta función de formación no tempo libre debería
supera-lo ámbito da Interparroquial creuse que era máis conveniente que a
Escola estivese incluída nos programas da Cáritas Diocesana, de modo que
se constituíu como “Escola de Cáritas Diocesana de Tempo Libre” no ano
1981. Posteriormente, coa primeira lei que regulou a creación de Escolas
de Tempo Libre foi das primeiras escolas de ámbito autonómico en ser
rexistrada.
Polo seu carácter de escola oficial, os cursos xa non se dan só en
Santiago senón tamén en calquera ámbito da comunidade eclesiástica ou
civil. Así, os alumnos e alumnas asistentes deixan de ser unicamente
voluntarios de Cáritas ou de parroquias, podendo participar persoas sen
ningún tipo de vinculación co voluntariado proposto por Cáritas. De todos
modos, a participación maioritaria segue sendo de persoas procedentes de
parroquias ou de programas ou departamentos de Cáritas. Ademais, tamén
continua a ter unha colaboración estreita co departamento de Colonias de
Cáritas Interparroquial, ofertando estas como lugar de realización da parte
práctica que deben cumprir, xunto coa proposta de que despois sexan
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voluntarios e voluntarias nos diferentes departamentos de Infancia e
Xuventude que ten Cáritas.
Un dos criterios que a Escola establece para a elección dos cursos que
se lle propoñen fóra de Santiago sempre está en que proceda de ámbitos
parroquiais ou relacionados cos diferentes organismos xuvenís da diocese.
Tamén colaboramos con outras dioceses galegas onde xa impartimos
cursos de formación, como a Cáritas diocesana de Tui-Vigo.
Para a Escola tamén é importante que a xente que se forma nela
desenvolva despois un traballo de voluntariado en parroquias ou asociacións
xuvenís nadas no contorno parroquial. A Escola anima ó alumnado a que
se integre na vida parroquial para levar a cabo programas infantís e xuvenís
de tempo libre, sendo ademais esta circunstancia unha das razóns
fundamentais para seleccionar os lugares onde impartir cursos entre as
distintas demandas que temos ó longo do ano. Así, se o curso vai destinado
fundamentalmente a formar mozos e mozas colaboradores coas parroquias,
ten preferencia para nós.
A formación que ofrece a Escola é máis ampla do que se pode entender
normalmente como un animador xuvenil parroquial (cancións, xogos ou
pequenas dinámicas para desenvolve-la catequese). O programa está
establecido a nivel oficial e intenta capacitar o alumnado para que entenda
o seu traballo, fundamentalmente, como educador que emprega o tempo
libre como espacio privilexiado para conseguir esta educación. Debido a
isto, consideramos que a formación que ofrece a Escola pode ser moi
positiva para aquelas persoas novas que deciden traballar como voluntarias
nas parroquias, porque a formación que levan é moi ampla e iso repercutirá
no feito de que poden programar actividades distintas das que normalmente
se ofrecen nas parroquias. É dicir, cremos que lles proporcionamos unha
serie de instrumentos necesarios para levar a cabo o seu traballo dun xeito
creativo, innovador e con seriedade cara ás persoas que lles son confiadas.
Entre as diferentes áreas que hai que impartir poderiamos destacar
como moi adecuadas para o traballo dun voluntario en parroquia as
seguintes:
• Formación psicopedagóxica: que o capacita para coñecer á persoa coa que
traballa.
• Formación en valores humanos e da fe: que tan necesarios son en toda
educación.
• Formación en programación e metodoloxía básica para desenvolver un proxecto.
• Formación en educación ambiental, en educación para a saúde, en prevención
de drogodependencias..., temas vixentes na xuventude e nos que se buscan
respostas.
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• Formación en dinámicas grupais que lles poden ser moi útiles no seu labor
parroquial.
• Formación lúdica e festiva cun gran número de distintas ofertas en xogos,
veladas, cancións...
• Formación en expresión corporal, musical, audiovisual e plástica entre outras,
que lle permiten dispoñer dun gran abano de obradoiros, festas, convivencias...

En conclusión, cremos que desde a Escola de Tempo Libre se ofrece
unha formación completa e axeitada para todos aqueles voluntarios e
voluntarias que teñan interese en integrarse nas diferentes actividades que
lle son ofertadas pola parroquia, ou naqueloutras alternativas diferentes,
que eles e elas mesmos poden crear, e que poidan servir para o seu traballo
como voluntarios e voluntarias. Se a Escola consegue isto nos cursos que
imparte a súa semente cara a formación do voluntariado no campo infantil
e xuvenil estará xermolando.
Se queres poñerte en contacto con nós estamos na rúa Hospitaliño, 2,
Santiago de Compostela, 15704. Tel 981 552 140.

ASOCIACIÓN

DE

COMERCIO XUSTO

E

SOLIDARIO PANXEA

Por Andrés SOTO VARELA

A Asociación para o Comercio Xusto e Solidario Panxea é unha
asociación sen ánimo de lucro nada en Santiago a mediados dos anos
noventa e que tenta modificar, paseniño, as estructuras que xeran e
manteñen a inxustiza entre os pobos do Norte e do Sur do planeta. Xurdiu
dun grupo de mozos vinculados a organizacións solidarias da Igrexa (de
feito, aínda hoxe, témolas nosas reunións no local de Mans Unidas en
Santiago) que descubriu o Comercio Xusto como un xeito diferente e
ilusionante de traballar pola xustiza e a igualdade.
O Comercio Xusto naceu en Holanda a finais dos anos 50 e busca
establecer un novo modelo de relacións comerciais entre os países do Norte
e do Sur. Estas relacións basearíanse en manter un intercambio xusto, que
permita o desenvolvemento das propias comunidades do Sur e a creación
de estructuras de producción participativas, democráticas e que respecten
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o medio ambiente e a cultura. Garda tamén o Comercio Xusto unha íntima
relación co consumo responsable nos cidadáns do Norte, e a este só se
chegará a través da información e a educación.
Os principios do Comercio Xusto poden resumirse nos seguintes:
• salarios e condicións de traballo dignos (para os productores do Sur e para os
traballadores do Norte)..
• que non haxa explotación infantil.
• igualdade laboral e salarial entre mulleres e homes.
• funcionamento democrático dos grupos productores (cooperativas, empresas
familiares,...).
• que se estableza unha relación comercial a longo prazo (o que lle proporciona
estabilidade ós productores).
• o pago dunha parte do prezo por adiantado.
• que os productores/as destinen parte dos seus beneficios ás necesidades básicas
das súas comunidades.
• a elaboración dos productos debe ser respectuosa co medio ambiente e coa
cultura da zona.
• os productos deben ser de calidade.
• a venda debe ir sempre acompañada de información ó consumidor sobre o
Comercio Xusto e as características de elaboración do producto.

Para traballar nesta liña, dispoñemos dunha tenda en Santiago (que se
chama PANXEA, no nº 4 da rúa das Hortas). A tenda sérvenos tanto de
posto de venda e información, como de plataforma para podernos achegar
a outros espacios onde poder realiza-lo labor de información e
sensibilización (colexios, institutos, parroquias, asociacións de veciños,...).
A nosa é unha asociación pequena (formamos parte dela na actualidade
doce mozas e mozos). Dado o noso tamaño reducido, a penas temos polo
momento posibilidade de ter contacto directo con algúns productores. De
feito, a meirande parte dos productos dos que dispomos chegan a través
doutras importadoras que funcionan en España. Sen embargo, si temos
relación coas outras tendas e asociacións de Comercio Xusto que existen en
Galicia (A Cova da Terra, en Lugo; A Factoría do Sur, en Pontevedra,
Intermón, na Coruña; e Solidariedade Internacional, sen tenda estable). De
feito, estase a constituír unha Rede Galega de Tendas de Comercio Xusto,
co fin de poder facer traballo conxunto entre todos e chegar así con máis
forza e recursos á poboación galega. De feito, hai uns meses se editou un
libro sobre a historia das tendas galegas (O Comercio Xusto en Galicia),
que se pode atopar en calquera destas tendas mencionadas.
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Como se ve, pretendemos ser un pequeno xermolo de transformación
da sociedade. Baixo o noso punto de vista, o novidoso desta iniciativa está
en que vai máis aló da denuncia e das solucións parciais ou de emerxencia
(por outra banda, imprescindibles) nas relacións Norte-Sur. O Comercio
Xusto tenta construír unha alternativa viable e xusta a unha situación (o
comercio mundial) que agora mesmo é inxusta de seu. Fronte a unha
“estructura de pecado” (en palabras de Xoán Paulo II), nós pretendemos
senta-las bases dunha “estructura de virtude”. Desexamos así responder,
dende a ilusión e o esforzo, á chamada evanxélica para estar a carón dos
empobrecidos da terra e tamén para construír realidades de xustiza e de
fraternidade; ou, dito doutro xeito, construír o Reino xa aquí, entre nós e
agora.
Se queredes coñecernos e botar unha man, podédesvos achegar pola
tenda (Rúa Hortas, 4; Santiago), chamar ó teléfono 630467617, visitarnos
en Internet (www.panxea.org) ou escribir ó seguinte enderezo:
panxea@panxea.org.

CARA

A UNHA CONVIVENCIA RESPECTUOSA COA NATUREZA

Por Roberto X. HERMIDA LORENZO
Cada xeración ha de te-lo valor de
tomar conciencia do mundo no que vive.
José Sols Lucia

Se algo foi elaborado paciente e amorosamente neste mundo, foi (e é)
o propio mundo. Varios miles de millóns de anos leva ó lume o pote da
creación, tempo no que a vida xurdiu, evolucionou, e se diversificou en
milleiros de formas complexas e cambiantes. O que agora coñecemos do
noso mundo é un instante desa vasta historia, diferente do que coñeceron
os nosos antergos e diferente do que coñecerán os que veñan detrás, pois
a creación recréase a si mesma, reinvéntase a cada instante.
Os seres vivos levamos dentro a semente do cambio, a capacidade de
adaptarnos a novos ambientes e responder ás súas transformacións coas
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nosas propias. E a semente do cambio repousa na variabilidade individual,
no feito de que non existan dous seres exactamente iguais, de xeito que
podemos afirmar, como frei Guillermo de Baskerville, que “a beleza do
cosmos procede, non só da unidade na variedade, senón tamén da variedade
na unidade”.
Esta variedade é o que coñecemos como biodiversidade. A diversidade
de formas de vida responde á disparidade de ambientes, de condicións
ambientais, das propias comunidades bióticas; todas elas cambiantes no
tempo e no espacio, o que xerou a enorme variedade de formas de vida que
habitaron e que hoxe habitámo-la terra.
Non minguar esta diversidade é un reto e unha responsabilidade da
nosa sociedade. O ritmo de vida que levamos está a ter unha forte
repercusión sobre o medio natural, alterando os ciclos dos elementos, as
relacións entre as especies, e rompendo, en definitiva, o delicado equilibrio
da natureza. Acadamos un poder de transformación tal que nos convertemos
en frankesteins da terra, destruíndo sen pretendelo, afogando coas nosas
apertas.
Sobran motivos polos que embarcarse na nada sinxela tarefa de tentar
dar un xiro á dirección que leva o noso progreso para encamiñarse cara
unha convivencia respectuosa coa natureza. Moitos son de propio e obvio
interese, en canto ós beneficios derivados de vivir nun ambiente equilibrado
e diverso, nun ambiente saudable, seguindo unha alimentación sa... Está
ademais o potencial médico, alimenticio, etc., de moitas especies que
quizais nin sequera coñecemos aínda. Por non falar das vantaxes das
enerxías renovables e pouco contaminantes alternativas ós combustibles
fósiles.
Pero, sen perder de vista os beneficios que nós mesmos, como seres
vivos que somos, obtemos dunha convivencia respectuosa co medio natural,
temos que ver máis aló, e ser agora capaces de face-lo camiño inverso, de
ir da diversidade á unidade, do que nos fai diferentes ó que compartimos,
e ver cal é a profunda relación que existe entre nós e a multiplicidade de
seres cos que compartimos esta fermosa Terra.
Porque todos temos unha orixe común e existimos por unha mesma
vontade amorosa, e quixo Deus que todos (a mosca, o carballo, o cabalo,
a píntega, o cogomelo, o home) compartamos unha mesma vida, unha
mesma materia, respirémo-lo mesmo aire e precisemos da mesma auga.
Con sermos nós especiais ós ollos de Deus (“ollade para os corvos: nin
sementan, nin seituran, nin tampouco teñen tullas e, mesmo así, Deus
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mantenos.¡Pois, canto máis valedes vós cós paxaros!” Lc 12, 24), quixo
que, xunto con nós existisen moitas outras formas de vida. E logo,
¿podemos castigar, instigar e mesmo condenar á extinción a quen Deus
chamou á vida? ¿Non deberemos, pola contra, amar e respectar ás criaturas
como irmáns que somos en Deus? ¿Acaso a beleza e a bondade da creación
non son sacramento do amor Deus?
Velaí o verdadeiro reto do cristián: descubrir na natureza a presencia
de Deus e a irmandade das criaturas. Que o respecto polos seres vivos naza
do amor, máis aló de beneficios e intereses; e que ese amor e respecto se
fagan conscientes e críticos no mundo que vivimos. Porque a conservación
da natureza non é só un concepto global referido a problemáticas planetarias
como o quecemento da atmosfera ou a deforestación; e tamén unha actitude
concreta que nos afecta a todos e que nos obriga a reconsiderar o noso día
a día: que productos merco (a súa producción prexudica á natureza, en que
condicións viven os animais que os producen, quen se queda co beneficio
que xeran), cantos residuos produzo, que cantidade de enerxía demando...
Convivir implica renunciar, e na convivencia respectuosa co medio
natural tócanos a nós renunciar a moito do que usurpamos, para que outros
podan vivir. Exactamente igual que sucede nas relacións humanas. Esto é
ineludible, xa que os recursos son limitados: sabia trampa de Deus para
obrigarnos a experimenta-lo gozo do compartir.

AQUELES

ALUMNOS NON SE DECATARON DE NADA

Por Xoán GUILLÉN VÁZQUEZ

Pertenzo a esa profesión que bate índices de baixas laborais por
depresión. Pertenzo ó colectivo de profesores de ESO. A idade dos meus
alumnos e alumnas está entre os trece e dezasete anos e o máis frecuente
que escoito cando falo da miña profesión son os típicos comentarios: pois
si que tes mérito, que idade máis difícil, o mellor do teu traballo son as
vacacións... Sen embargo, penso que é hora de que coñezades un pouco
máis acerca de cómo se desenvolve un día da miña profesión.
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Poñamos, por exemplo, un luns soporífero coma tódolos luns. Comezo
ás nove da mañá tentando presentar certas cuestións gramaticais: oracións
subordinadas substantivas, adxectivas, pronomes de relativo... ós grupos de
4º de ESO. Despois, volvo por eses mesmos grupos para facelos partícipes
da miña admiración persoal polos nosos autores da xeración Nós e para
tentar que eles aprendan algo destes autores dos que cren que non teñen
nada que ver coa súa vida. Pola tarde tento facerlles chegar ós grupos de
3º de ESO a colocación dos pronomes átonos facendo uns exercicios que
se repiten ata o aburrimento.
Moitas veces chego á conclusión, e corro a tentación de dicir o mesmo
que os meus alumnos e alumnas, ¿e isto a min para que me serve? Eu cando
me fan esta pregunta totalmente capciosa, e que tan só pretende que eu
perda unha hora de clase dando un discursiño, respóndolles: isto a min
dáme de comer. Pero se tivese que botar un discursiño diría a verdade: as
oración subordinadas, coñece-la xeración Nós e saber coloca-los
dificilísimos pronomes átonos vanvos facer homes e mulleres máis libres.
Non hai peor escravitude cá escravitude da incultura. A posibilidade de
ler e escribir é a única posibilidade que temos de sermos críticos e de que
non che coman o coco, como os meus alumnos e alumnas din. A posibilidade
de ler é a posibilidade de ser libre.
A posibilidade de poder expresarme e, incluso, de poder escribir esta
colaboración, sen ningunha dúbida débollela a tódolos profesores que
tiveron extraordinaria paciencia á hora de ensinarme dende ás primeiras
letras ata aqueles que me fixeron poder ser feliz na miña profesión.
Seguramente, todos eles se preguntarían algunha vez de que servía a súa
profesión pero, como sei de boa tinta que se cadra algún le este artigo, tan
só lles tería que dicir: gracias.
Sen embargo, creo que non me debería ir polas pólas. A miña
experiencia dime que tódolos días me atopo cunha serie de facianas. Son
as facianas de preto de cen alumnos cada un deles coa súa historia persoal.
Cada un coa súa vivencia, cos seus intereses. E non podo evitar recoñecer
que me sinto parte do seu pensamento. As caras que eu vexo dende a miña
figurada cátedra son as caras de adolescentes cheos de futuro, cheos de
incertezas, nos cales a nosa sociedade ten postas moitas esperanzas, pero
esa mesma sociedade é incapaz de facer que eles non estean pegados a
todos eses espectáculos televisivos de masas.
Resulta difícil ás veces loitar para non caer en facer do meu labor
educativo unha mercancía, unha mera consecución de obxectivos marcados
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polos grandes educadores de Consellerías e ministerios. Non estar angustiado
polas avaliacións, controles e diferentes probas que se suceden
vertixinosamente é un reto que ás veces non son quen de superar.
Malia todo, non podo deixar de entender o enfado de Xesucristo no
momento de remata-lo seu labor, xusto antes de marchar: Señor, ¿é agora
cando vas restablece-lo Reino de Israel?(Feit. 1,6). Xesús debeu te-lo
mesmo enfado que teño eu despois de explicar mil veces o mesmo
concepto. “Estes alumnos non se decataron de nada”. É isto o que debeu
pensar Xesucristo. Pero o Gran Mestre en ningún momento deixou de selo gran pedagogo, o gran profe. Xesucristo desvelando o máis complexo
misterio teolóxico (Deus é un papaiño e unha mamaiña) utilizou a máis
convincente linguaxe pedagóxica. Falaba de ovellas, de colleitas, de
pescas...
Non dubido que o labor de profesor ou educador non sexa algo duro
ou incluso ingrato pero sempre foi así. É hora de crer que a nosa tarefa é
productiva, que o que sementemos agora dará froito o día de mañá; e o
froito será moito. Aínda son moi novo para sufrir síntomas de profe
queimado. Cando empezo a cheirar a chamusco é o momento de lembrar a
parábola. Saíu o profe a explicar, e espallou a súa mensaxe pola clase e
marchou coa seguridade de que ninguén se decatara de nada. Volveu ó día
seguinte e ninguén se decatara de nada. Así moitos días e o profesor tivo
que deixar a aula convencido de que perdera o tempo. Pero nese campo
comezaron a agromar pequenas plantas que deron froito: uns dez, outros
vinte e outros cen. E a ninguén se lle ocorreu mirar para o mestre para darlle
as gracias. ¿Ninguén?. O Gran Mestre miraba e sorría cando o profe se
desesperaba ó corrixir a mesma falta de ortografía. Señor, ¿é agora cando
vas restablece-lo Reino de Israel? (Feit. 1,6).
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A MÚSICA:

UN XEITO DE VIDA

Por Bea PÉREZ MOSQUERA
“ Si é túa a miña noite
si choran os meu ollos o teu pranto...
...coma un irmáu che falo...”
(Irmáus. Celso Emilio Ferreiro)

Hai moitos anos no Salón Fina Sport (así se chamaba unha especie de
salón que tiñamos en Vilaboa onde íamos a concertos, bailes de entroido...),
escoitei este poema musicado por Fuxan os Ventos. Aquel concerto, ó que
ía da man do meu irmán, para min, era ir ver a aqueles ós que tódolos días
escoitaba na casa: o meu primeiro concerto.
O meu nacemento á música foi sempre dun xeito moi distinto ó que
tiñan os meus amigos naquel momento. Eu na miña casa escoitaba a Víctor
Jara, Quilapayún, a ópera rock de Xesucristo Superstar, Lluis Llach,
casetes censurados de Víctor Manuel e Ana Belén, Serrat... polo que, para
min, a música sempre foi un instrumento de liberación, de denuncia, de
aportar experiencias, de xeito de vida ante a propia vida.
Así, un dos meus primeiros regalos de Reis, con uso de razón, foi unha
guitarra, porque me regalaron dúas bandurras e unha houbo que cambiala,
e o único sitio onde podía ir aprender era no coro da igrexa.
Esta parte da historia soaralle a todo aquel que estea lendo: coro
parroquial, guitarras, festas, casa o que dirixe e vaise, quedamos poucos,
deixámolo, volvemos... e, ó final, sen darnos conta, levamos na nosa
parroquia o coro, cando sentes que tes que facelo, porque se non o fas ti,
non hai ninguén que o faga.
A partir de aquí a cousa cambia. Doume conta de que a miña vida como
persoa cristiá é a música. Pregunteime moitísimas veces ¿que é a música
cristiá?, ¿como podo falar dela?, ¿como podo falar de esperanza na música
cristiá galega de hoxe?
Falar de música cristiá é falar de vida, e polo tanto de esperanza, e de
optimismo... con todo o que a palabra implica. É levar na música a
radicalidade da mensaxe de Xesús. É loitar pola xustiza, pola liberdade,
polos oprimidos, polo amor. É... todo aquilo que sexas como cristiá
comprometido na túa comunidade.
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Cada un ten que asumir o seu compromiso, porque supoño que todos
escolleriamos con liberdade. Por iso é moi importante que nas nosas
parroquias dignifiquemos a música como tal. Non podemos deixar que o
que toca a guitarra sexa o parvo de vez; non podemos deixar de prepararnos
como músicos e compositores porque para a Igrexa todo serve. Tampouco
debemos deixar de madurar na nosa fe e pensar só no vehículo de
transmisión dela, porque se non ¿que tipo de música fariamos? ¿a quen
estariamos enganando? Ó igual que buscamos o disco do último éxito,
deberiamos buscar cancións cristiás, actualizar os nosos cancioneiros, facer
que as nosas celebracións sexan máis participativas, traducir os nosos
cancioneiros á nosa lingua e compoñer en galego. Non serve a desculpa de
que non hai quen compoña, cante... porque o mesmo que atopamos en
internet, por exemplo, outras cousas, atopamos música cristiá.
Cando empezaba escribindo sobre a miña maneira de nacer á música,
escribía dende unha realidade concreta: a miña familia. Os e as que
facemos música nun coro ou doutro xeito, non podemos ser os aparellos de
música onde pos o disco, temos que ser o concerto en directo que día a día
fala da vida e vive coa súa comunidade parroquial.
Todo indica que hai moi pouca xente, cada vez menos que canta ou
compón na súa parroquia. Eu négome a crer que nas nosas comunidades
parroquiais non haxa xente que se dedique á música. Compoñer, por
exemplo, para a que vós escribe, é a súa materia pendente, xa que, moi
poucas veces, compuxo algunha canción. Pode parecer que a persoa que
escribe fai todo isto e moito máis, pero xa sabedes que a perfección é cousa
dun só.
Hai moitos xeitos de entender a música na nosa comunidade, este é un
deles. A diversidade de opinións, de experiencias, de formas de facer
Igrexa nunca debe arredarnos, senón enriquecernos.
Empezaba cunha canción que é para min coma un himno e remato con
outra que ten moito que ver con todo o que expuxen neste artigo
“Si no vivo lo que pienso, para qué pensar
Si no vivo lo que escribo, para qué escribir
Si no vivo lo que siento, para qué sentir
Si no vivo lo que canto, para qué cantar
Si no vivo lo que escribo, lo que canto, lo que siento
Mejor callar, mejor morir....”
(En el alma del cantor, Brotes de Olivo)
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A PASCUA XOVE

DE

AROUSA,

A REALIDADE XUVENIL CON MÁIS

TRADICIÓN

Polo Secretariado da Pascua Xove de Arousa

Se queremos ter un exemplo de constancia e participación da xuventude
que temos nas nosas parroquias ó longo de toda a diocese de Santiago, non
temos máis que darnos unha volta polo Colexio das Filipenses, en Vilagarcía
de Arousa na segunda fin de semana da Pascua (dende o venres pola tarde
ó domingo despois de xantar), e ver como preto de cincocentos mozos e
mozas participan todos xuntos da mesma fe e dan vida a esa resurrección
que cada ano celebramos nas nosas parroquias.
Vimos de celebrar a vinteoito edición da Pascua Xove (P.X.) de
Vilagarcía e mozos e mozas de moitas parroquias da diocese compostelana
deron fe da súa crenza, da súa reflexión e do traballo realizado dende
setembro ata abril nos seus grupos de orixe.
A Pascua Xove naceu coa ilusión de vivir a Resurrección de Xesús
como algo novo e comprometido. E tanto foi así que ano tras ano, sen
descansar, se veu celebrando cada edición cun espírito novo e cunha ilusión
máis afianzada no que se vai vivir con intensidade cada ano.
Moita xente non cría, e segue sen crer, que a Pascua Xove sexa unha
oferta válida e comprometida para a xuventude de dezaseis, dezasete,
dezaoito... anos que vive e participa nas nosas parroquias. Pero hai moita
máis xente que aposta forte e cre de verdade na Pascua Xove como unha
realidade xuvenil que é capaz de conquistar cada ano ós mozos e mozas das
nosas parroquias e de xuntalos a todos para dar vida a súa fe en Xesús
resucitado.
O traballo que se desenvolve ó longo de todo o ano é fundamental para
entender a filosofía que hai na Pascua Xove. Dende setembro se vén
traballando para que todo estea ben preparado nos tres días que dura a
Pascua Xove. E é un traballo que non realizan tres ou catro, senón que
tódalas persoas que participan nela teñen voz e voto para determinar que é
o máis actual e xove para reflexionar, traballar e celebrar todos xuntos. E
estas persoas, que se reúnen unha vez ó mes en Vilagarcía, son os voceiros
dos seis, oito, dez, vinte xoves de cada grupo que despois irán a Vilagarcía
na segunda fin de semana de Pascua.
É unha Pascua Xove porque o realmente importante son os nosos e as
nosas xoves. A eles e a elas van dirixidas as reflexións, oracións, fases,
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música... que durante estes tres días traballaremos e viviremos todos
xuntos. Non hai diferencias, non hai privilexios; todos e todas temos
acollida na Pascua Xove. O esforzo que se fai para levar a cabo cada
edición non cae en mala terra; todo o contrario, a semente cae e nace en
terra boa e fai xermola-lo froito necesario para que a xuventude das nosas
parroquias sigan vivindo a fe en Deus como algo novo e actual.
Porque na Pascua todo é novo: as fases que traballar durante o ano, as
oracións, as reflexións, o lema de cada ano, a música e a participación dos
alí reunidos.
A Pascua non quere suplantar as realidades xuvenís que hai en cada
parroquia. O seu carácter é de integración e de participación de tódolos
grupos xuvenís que poidan nacer e traballar nunha parroquia.
A madurez coa que conta a Pascua Xove está sempre renovada pola
xuventude que a ela asiste cada ano e non debemos deixar que este froito
xuvenil morra.
Este ano, como xa dixen ó principio, vimos de celebrar a vinteoito
edición da Pascua Xove, que baixo o lema: Novos Valores @ s. XXI, reuniu
en Vilagarcía a cerca de catrocentos mozos da nosa diocese.
Arredor de corenta grupos estiveron dende setembro reflexionando e
madurando as súas opinións sobre o ecoloxismo, a sexualidade como factor
integral da persoa, a muller na Igrexa e a inmigración. Temas que os mozos
de cada grupo propuxeron traballar para darlle un certo desenvolvemento
durante todo ano e así reflexionar dunha maneira máis madura nos tres días
que durou a Pascua Xove. E este traballo en Vilagarcía estivo moi ben
preparado e traballado por cada grupo que se encargou dos diferentes
momentos co que conta a Pascua Xove.
Momentos de festa, coa animación e presentación dos grupos, e
momentos de canción e baile gracias a un grupo de persoas que procuran
facer da música cristiá unha música xove, nova e atraente para a xuventude
aí congregada. Este é o pulmón da Pascua Xove. Sen a música seguro que
non sería o mesmo.
Momentos de reflexión, que son os pés e as mans da Pascua, xa que
neles compartimos todo o traballado no longo curso pascueiro.
Momentos de oración. ¿Quen dixo que a xuventude non sabe orar ó
Pai? A oración é o sangue que corre por cada pascueiro e pascueira.
Oración no Pregón, nas mañás e nas noites, nos momentos de compartir o
xantar.
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Os momentos de asemblea, como verdadeira voz da Pascua onde
cadaquén fala libremente do que pensa, vive e celebra. E dende o testemuño
da xente convidada que nos abren os ollos e nos dan esperanza para
traballar polo Reino.
Pero o verdadeiro corazón, o centro da Pascua Xove está no sábado á
noite. A Celebración Penitencial, o Camiño de Emaús e a Eucaristía, esta
última na Igrexa da Xunqueira, fan que todo o que estamos a vivir o
celebremos e o anunciemos sen medo e con verdade. Son os momentos
máis fortes de toda a Pascua. Ningún momento tería sentido se non
celebraramos estes tres.
E non todo debe quedar nuns días bonitos e diferentes senón que cada
grupo busca comprometerse na súa realidade e vivir a fe aquí atopada ou
renovada en cada comunidade de orixe.
Compromiso que se plasma nun manifesto de compromiso serio e real
polo home e a muller, pola vida e polo Reino, e dando gracias para que se
celebre a vintenove edición da Pascua Xove, que xa en setembro comenzará
a madurecer e a dar pé para que a xuventude coa que traballamos na nosa
diocese teña o seu foro de reflexión e de diálogo e que nos axude, ós que
xa somos bastante veteranos nesta realidade da Pascua. Xove, a celebrala
coa mesma forza e ilusión que cando participamos por primeira vez e
apostamos por ela como algo que na nosa vida de crentes non debemos
deixar de celebrar.
Por isto todo, gracias a tódolos pascueiros e pascueiras da Pascua
Xove de Vilagarcía de Arousa. Se queres pórte en contacto con nós chama
á parroquia da Nosa Señora da Xunqueira, en Vilagarcía de Arousa, Tel
981 502 296.

A PASCUA XOVE

DE

MONDOÑEDO-FERROL

Polo Secretariado da Pascua Xove de Ferrol

A Pascua Xove de Mondoñedo nace no ano 1990, da man do rector do
Seminario Maior da diocese de Mondoñedo-Ferrol e do grupo de
seminaristas. O seu obxectivo era vivir a Pascua de Xesús en comunidade
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coa presencia doutros mozos da diocese. Aquela iniciativa callou, e cada
ano, desde aquela primeira convivencia, vénse celebrando a Pascua no
Seminario de Mondoñedo.
Respecto do encontro, hai que dicir que transcorre do Xoves Santo ó
Domingo de Resurrección, e que xunto coas celebracións propias dos
distintos días, existiu desde moi cedo a oferta de varias actividades:
obradoiros de Oración, Estudio do Evanxeo, Revisión de vida, Orientación
Vocacional, Compromiso social, Familia cristiá...; ademais de mesas
redondas, videoforums e representacións teatrais. Mesmo, durante varios
anos, colaborouse na celebración da Pascua en parroquias da diocese como
Castro ou Muimenta.
Neste ano 2001 optouse por reducir a oferta de actividades coa
finalidade de achegarnos, a través de reunións de grupos nos que se
mesturasen rapaces e rapazas que asistían por primeira vez cos máis
“vellos” e “vellas”, ó senso de cada un dos días desde diferentes perspectivas,
fomentando o encontro e o diálogo, desde o presuposto da plena vixencia
e necesidade nos nosos días dos valores que se atopan detrás de cada un dos
momentos da Pascua: o amor fraterno, a entrega, a solidariedade, o
compromiso, a felicidade.
Un dos obxectivos, despois de máis de dez anos, segue a ser basicamente
o mesmo daqueles tempos do comezo: ofrecer un marco de participación e
celebración para vivir os días centrais da nosa fe dun xeito distinto, dun
xeito mozo, feito por e para mozos. Neste senso, é posible que un dos riscos
máis significativos do movemento da Pascua Xove é que, na súa preparación,
participamos mozos segrares, asumindo en grande medida a responsabilidade
da organización.
O outro grande obxectivo, quizais o máis importante, é que a Pascua
non fique aparcada no seminario de Mondoñedo cando os e as participantes
volven as súas casas. A celebración da Resurrección de Xesús estará
incompleta se non se consegue que o vivido neses días nos faga tomar en
serio a nosa fe e comprometernos na vida das nosas parroquias e da nosa
diocese, pese a tódalas dificultades que poidamos atopar (moitas veces
incluso por parte das parroquias e da diocese). A Pascua Xove acada o seu
verdadeiro senso se consegue que os mozos e mozas demanden á Igrexa
canles de participación e compromiso. Deste xeito, a Pascua de Mondoñedo
pretende ser un punto de saída a partir do que os mozos e mozas adquiran
conciencia da importancia e da necesidade do seu compromiso coa Igrexa.
Isto ten unha particular relevancia posto que, unha ampla maioría dos
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participantes, sobre todo dos que chegan por primeira vez, atópase no
proceso de preparación para a Confirmación.
Queda pouco máis que dicir. Posiblemente se boten de menos neste
escrito as cifras, o número de participantes. Desde o seu comezo, pola
Pascua pasaron arredor de 1000 mozos. Sen embargo cremos que as cifras
non son o máis importante, e que quizais nos últimos tempos desde a Igrexa,
sobre todo desde a Pastoral Xuvenil, lle esteamos dando unha importancia
desmesurada o número, e xulguemos as xuntanzas de xoves en función de
se teñen ou non unha afluencia masiva, cando os números non esgotan a
realidade dos nosos encontros. Na Pascua interésanos máis cousas das que
xa falamos antes: se conseguimos crear un marco de encontro aberto e
dinámico, e se queda algo da Resurrección de Xesús cando volvemos á nosa
vida diaria. Son estas dúas cousas nas que sempre se pode mellorar e nas
que queda moito por facer.
Queda moito por facer e, afastándonos tanto de optimismos ilusorios
como de pesimismos infundados, poderiamos rematar cunha conclusión tan
evidente como irrenunciable: que a Igrexa ten que seguir contando cos
mozos e coas mozas para que eles e elas conten coa Igrexa. Se queres pórte
en contacto con nós chama ó Seminario Menor Santa Catalina de
Mondoñedo. Tel. 982 521 000.

DUMIO
Por Secretariado de Organización de Dumio

Neste verán Dumio cumpre catro anos. Aínda que xa pasou o tempo
non é doado explicar o que Dumio é ou intenta ser.
En Compostela, no outono do 97, un pequeno grupo de estudiantes da
diocese de Mondoñedo-Ferrol comezamos a darlle voltas a iso que queriamos
que fose Dumio. Aquel foi un tempo de abrir portas a novos proxectos na
nosa diocese, de botar a andar ideas e inquedanzas que levaban tempo
latexando. Facer unha escola diocesana de verán foi un primeiro esbozo;
como aprender é sempre encontrar algo novo decidimos converter a idea da
escola en encontro.
A palabra dá a vida ó dar o nome. O encontro tiña que ter nome propio.
San Martiño de Dumio, da orde dos dumienses, foi o fundador da nosa
diocese. Dumio significa para nós o vencello coas raíces da diocese.
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As artes ocuparon desde o comezo un lugar importante en Dumio pois
supoñían para nós unha importante vía de apertura, unha ferramenta para
a comunicación, a busca, a sensibilización e a diversión. A idea de utilizar
un espacio que levaba anos practicamente en desuso pareceunos moi boa:
o encontro tería lugar no mosteiro de San Salvador en Vilanova de
Lourenzá.
Dumio xa comezaba a ter corpo: seminarios, obradoiros, debates,
charlas, actuacións, xogos… configuraban un horario que creamos con
tanta emoción que o primeiro ano fíxose un pouquiño apertado de máis.
Pouco a pouco fomos concretando diferentes aspectos da proposta a través
de exposicións (en Dumio 98 estivo presente a exposición Terra de
Sebastiao Salgado organizada en colaboración con Cosal) e diversos
seminarios e obradoiros a escoller polos asistentes, dos que podemos citar
por exemplo: astronomía, xardinería, cantería, teatro, danza creativa, voz e
canto, análise crítica da publicidade, cinefórum, linguaxe de signos, xoguetes
con materiais de refugallo, contacontos, literaturas africanas, fe e teoloxías
no Terceiro Mundo, economía alternativa, bailes de salón, reciclaxe e
ornitoloxía.
Ademais de obradoiros e seminarios tamén había tempo para actuacións,
e deste xeito puidemos ver e escoitar música cantos e bailes tradicionais da
man do Colectivo María Castaña de Lugo, música folk bretona da vila de
Lesneven ou música rock da man de Anawim, tamén participaron cantautoras
como Paloma Suanzes, Elia Fleta, Jesús Piñeiro e Tono Alonso, e contadores
como Paula Carballeira, José Campanari e Vento e Juja, houbo animacións
teatrais na rúa e obras de teatro como “Os petos de Ludovico” da compañía
Berrobambán Teatro, estivo presente a danza contemporánea con Vicky
Hernández, a música vocal con Enclave e mesmo actuacións practicamente
improvisadas de xente de Vilanova de Lourenzá e tamén de participantes
no encontro...; como non, houbo tempo para disfrutar do café-tertulia nas
sobremesas, da piscina (do concello), dos bailes de salón no claustro, das
pinturas murais coas mans, os pés…
Xunto a isto, no ano 99 quixemos artellar un fío conductor de todo o
encontro a partir da obra O Principiño de Antoine de Saint-Exupèry,
empregando textos seus para oracións e para debates.
O pasado ano, buscamos que Dumio non ficase só nunha semana de
encontro durante o verán no mosteiro de San Salvador de Lourenzá. Nesta
terceira etapa decidimos “saír ao encontro” e montar, en colaboración co
Centro Artístico Soma, a exposición Arte e Dereitos Humanos de Siro
López en Ferrol, en As Pontes, en Vilanova de Lourenzá e en Burela,
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durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro; acompañándoa de
actividades paralelas como conferencias, contacontos, merendas solidarias
con productos do comercio xusto, cinefórum... todas elas relacionadas co
tema dos dereitos da persoa. Precisamente os dereitos humanos foron o fío
conductor deste Dumio, que tivo lugar do 30 de xullo ó 6 de agosto.
Un dos retos máis importantes de Dumio para o 2001 é a edición de Sen
Amo; unha publicación periódica que reflicta, entre outras cousas, as
actividades que desenvolvemos, cun espacio máis amplo para a análise e a
reflexión que polo xeral as charlas ou coloquios non permiten.
Para o verán, os dereitos humanos continuarán sendo o núcleo do
encontro, agora centrando o tema na cuestión da inmigración. Os
movementos migratorios, as causas, os problemas e as barreiras ás que se
enfrontan na actualidade serán analizados e debatidos no encontro que se
celebrará entre o 29 de xullo e o 6 de agosto. Como todos os anos
contaremos con obradoiros, seminarios, charlas, actuacións e tempo para o
lecer. Unha das constantes que Dumio ven mantendo desde os seus inicios
é a colaboración coas tendas de comercio xusto: Panxea (Santiago) e A
Cova da Terra (Lugo) voverán a estar presentes cos seus postos.
Neste cuarto ano de vida Dumio mantén algunhas cousas e modifica
outras (os que comezamos sendo un grupo de estudiantes agora somos un
pouco estudiantes, un pouco traballadores, un pouco pluriempregados e un
pouco pluriparados). O que non cambia é o espírito de tentar facer entre
todas e todos un lugar para o encontro, para a solidariedade e para a
comunidade. Para contactar con Dumio pódeste dirixir a Ap. 547 Santiago
de Compostela.

SCOUTS CATÓLICOS

EN

GALICIA

Por José María SANTOS RODRÍGUEZ

O Escutismo Católico en Galicia nace no 1973, a raíz dunha escisión
de Scouts en España, para dar resposta a un sector da asociación que ten
como meta acadar unha nova concepción que, empregando o método Scout,
51/267

Xermolos de esperanza na mocidade da Igrexa galega

fose quen de servir como instrumento á Igrexa nun sector moi concreto: o
traballo coa mocidade no tempo de lecer.
Na actualidade, Scouts de Galicia - Escutismo Católico Galego (os
seus estatutos foron aprobados recentemente polo Pleno da Conferencia
Episcopal Española), é a federación que engloba as Asociacións Diocesanas
de Escutismo, as cales aglutinan dezaseis grupos Scouts nas localidades da
Coruña, etc, estando presente ademais nas dioceses de Ourense, Tui-Vigo,
Mondoñedo-Ferrol e Santiago.
Pero, á marxe destes datos e a súa utilidade para situármonos, para
facérmonos unha idea da nosa presencia en Galicia, estarédesvos a preguntar:
“Vale, ben, pero... ¿que fan os Scouts Católicos en Galicia?”.
O Escutismo é un movemento educativo que, mediante o contacto coa
natureza e a vida en pequenos grupos, persegue formar homes e mulleres
libres, críticos, abertos e solidarios, así como comprometidos coa sociedade
na que lles tocou vivir, transformadores da realidade á luz do Evanxeo.
Como ferramenta principal de traballo teñen o método Scout, do cal son
piares fundamentais:
•
•
•
•
•

A creación dun compromiso persoal cun código de vida: a lei e a promesa
Aprendizaxe a través da acción
Traballo en pequenos grupos
Programas estimulantes e progresivos
Contar co marco da natureza

Os Scouts Católicos en Galicia nestes momentos estamos implicados,
coa axuda dos nosos educadores voluntarios e os nosos Rotas (scouts de 18
a 21 anos), en proxectos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saúde infantil
Prevención da drogadicción
Tecnoloxía sostible
Educación para a paz
Loita contra o maltrato infantil
Integración de discapacitados
Defensa dos dereitos dos nenos
Reforestación
Medioambiente
Plataformas civís
Traballos de ONGs
Centros xuvenís e dinamización de parroquias
Campos de traballo
Intercambios internacionais
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Para a rapazada, o escutismo é sempre un gran xogo, pero para a
mocidade e os adultos que participamos nel, supón o xeito de expresar no
noso tempo de lecer que podemos mellorar a nosa sociedade e que a Igrexa
se transforma, levándonos con isto a un enriquecemento espiritual.
Esquecede para sempre esa imaxe de película ianqui: “Os Scouts son
un feixe de adultos vestidos de rapaces, seguidos doutro feixe de rapaces
vestidos de parvos”. Cando vos topedes connosco, parádevos, preguntádenos
e coñeceremosnos, ou escribide a: Rúa Pasadizo de Pernas, 13-1º, 15005,
A Coruña.

Dumio
IV encontro de verán
Do 29 de xullo ó 6 de agosto
Mosteiro de Vilanova de Lourenzá
Por cuarto ano Dumio volve abrir as súas portas para ofrecerche mil e
máis cousas que compartiremos entre todas e todos os que nos atrevamos
a participar.
Quen pode vir: calquera mozo ou moza de toda Galicia maior de 18
anos.
Prezo: 1000 pts/día. Todo o encontro 7000 pts (hai bolsas para diminuir
a contribución de quen o necesite).
Como inscribirse: escribindo ó Apdo. 547 de Santiago de Compostela
ou chamando ó 626 967 950 (pola tarde ou pola noite).
Prazo de inscripción: ata o 15 de xullo.
Seminarios e obradoiros
Entre outros, porque son moitos, teremos: ioga, reflexoterapia,
astronomía, teatro, cinefórum, Deus a través do humor gráfico, bailes
de salón, fotografía, voluntariado, natureza, animación de grupos,
literaturas africanas...
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Laín Entralgo:
a esperanza e a saudade1
Por Andrés TORRES QUEIRUGA

Temo que vou resultar tópico. Pero tamén para min Laín –entón un
grande e afastado Don Pedro Laín Entralgo– foi antes de nada un libro: A
espera e a esperanza. No que creo que xa non o resultarei tanto é na
conexión, xa dende o primeiro momento establecida, entre ese libro e o
tema da saudade.
Para os de lonxe a saudade ten seguramente un aire neboento, acaso
como resto tardío de certa especie romántica a extinguir nun mundo máis
moderno, científico e racional. Pero para min a saudade era –e segue
séndoo– evocación entrañable: eco de afastadas glorias con aura de amores
medievais e música de cantar de amigo. Era, sobre todo, voz e presencia de
Rosalía de Castro. Dunha das Rosalías: aquela que, esquecendo a pícara e
exultante alegría dos seus Cantares e deixando de lado os altos berros de
amor rebelde pola súa terra, se internaba –tal vez como ninguén no seu
tempo e no seu país– nas abisais fonduras do misterio humano.
Dende Portugal, Teixeira de Pascoaes proclamáraa “Nossa Senhora da
Saudade”. Ó revés da visión tópica –que, como sempre, nunca se decata do
esencial–, el sabía que en Rosalía convivían a angustia e a éxtase, a negra
sombra e o sorriso do Pórtico, a soidade sen fondo e o lóstrego divino ante
a imaxe de santa Escolástica. Pero, con todo, o perigo era insidioso: quedar
unicamente coa sombra rosaliana, e identifica-la saudade coa angustia.
Persoalmente, permitídeme dicilo, foi outro poeta, Cabanillas, quen me
alertou do perigo e me espertou do sono. Na calma monacal dun retiro en
Samos, soubo ve-lo outro lado e entregóunolo en versos luminosos:
Este texto foi lido no decurso dunha homenaxe que a Don Pedro Laín se lle fixo en Madrid co gallo
do seu 90 aniversario.
1
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Pro, ansia do porvir e relembranza
do que o tempo levou, a Saudade,
rachando a fusca e triste escuridade,
prende lume ó luceiro da Esperanza2.
Esperanza. Aí estaba a palabra clave e por aí se abría a porta que
levaba á filosofía de Laín. É certo que en Portugal o movemento saudosista
puxera o acento na luz e a esperanza. Pero, polo menos para nós, todo
chegaba tocado por un sebastianismo etéreo, de rei perdido e soñado, entre
o mito e a historia, desaparecido misteriosamente para quizais un día volver
dende as calorosas areas de África. E ademais fronte a iso estaba o
ambiente existencialista co seu ennui e o seu desespero.
Estaba, sobre todo, Heidegger, coa súa nada e a súa angustia. García
Sabell e Rof Carballo, Piñeiro e Celestino Fernández de la Vega discutiron
o problema, buscando precisa-las coincidencias e medi-las distancias. Pero
a sombra de Sein und Zeit era longa e poderosa; como forte era, a pesar das
precisións ulteriores, o tirón negativo suxerido polo “nada”, pola “angustia”
e polo “estar arroxado” (no fondo, contra iso, se levantaba a “religación”
de Zubiri) 3.
Laín era outra cousa. Igual que Heidegger, pertencía ó tempo real e
buscaba o rigor do concepto; pero, a diferencia del, situábase noutras
ribeiras máis positivas e habitables, para falar ante todo e sobre todo de
esperanza. Dunha esperanza lúcida, que rastrexaba as súas pegadas na
historia, convocando os autores do pasado e os pensadores do presente; que
se encarnaba no corpo, aproveitando os vellos saberes médicos e os novos
datos antropolóxicos; que, como unha espada de luz, traspasaba mesmo os
dinamismos do cosmos, evocando a un tempo a expectación paulina e a
utopía teilhardiana. “Nunca o tema da esperanza me foi alleo”, dixo hai ben
pouco, xulgando cara a atrás a rica parábola da súa vida e da súa obra4.
Dese modo Laín Entralgo ofrecía novas posibilidades para mete-lo
escalpelo analítico no corpo delicado e sutil da saudade, introducindo
2

Samos, en Obras Completas (Buenos Aires 1959) 518.

Cf. o meu traballo Religación e saudade. A saudade desde a filosofía de Zubiri: Grial n. 100 (1988)
138-152; máis tarde foi publicado un texto de Zubiri, onde esta oposición aparece con toda
claridade: Las fuentes espirituales de la angustia y de la esperanza, en Sobre el sentimiento y la
volición, Madrid 1992, 393-405; Laín coméntao en La esperanza en Zubiri, en Esperanza en tiempo
de crisis, Barcelona 1993, 193-214.
3

4

Creer, esperar, amar, Madrid 1993, 148.
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claridade na súa fecunda pero ambigua evocación poética e ofrecendo
instrumentos que permitisen sonda-lo calado metafísico da súa radicación
antropolóxica. Tres son principalmente os aspectos que o seu pensamento
achegaba ós esforzos por lograr unha nova comprensión do fenómeno
saudoso.
O primeiro, a súa distinción entre a espera e a esperanza; é dicir, entre
o dinamismo radical e a súa realización concreta; entre a apertura irrestricta
como proxecto pletórico de latencias e posibilidades, e a espera definida
que se concreta en proxecto real e define un estilo de vida.
O segundo consistía no recoñecemento da indeterminación radical, na
profunda ambigüidade que morde a entraña de toda opción concreta neste
campo; de sorte que en toda esperanza hai sempre un fío de angustia, como
unha inextinguible veta de angustia quebra sempre o limpo cristal da
esperanza.
En terceiro lugar está, a pesar de todo, a opción inquebrantable de Laín
pola primacía da esperanza. A través das ambigüidades e malia indubidables
tempos de escurecemento histórico, a esperanza é a que en definitiva decide
o último e máis radical dinamismo do ser humano. Que “Sísifo pode ser
feliz” é algo co que nunca Laín poderá estar de acordo, por moito que o diga
o nobilísimo e admirado Camus.
Eses tres puntos forman unha especie de triángulo hermenéutico, onde
por afinidade espontánea se inscriben os mellores esforzos para unha
comprensión filosófica da saudade. Esta sempre correu o risco de
empantanarse nun psicoloxismo doado, fascinada polo profuso encanto das
efusións líricas. A lírica saudosa aparece, en efecto, rica en valencias
variadas e contrapostas: alegría e tristura, ausencia e presencia, luz e
sombra, esperanza e angustia, que expresan a súa riqueza, pero tenden a
oculta-la súa esencia. Presas nela, estricadas entre un ou outro extremo, as
teorías multiplícanse e as visións contradinse.
De aí que só distinguindo niveis, como para a esperanza soubo facer
Laín, resulte posible a claridade. Debaixo das esperanzas el atopou a
espera. Debaixo das saudades era tamén preciso atopa-la saudade: tal foi,
en Galicia, o impulso pioneiro de Ramón Piñeiro, ó abandona-las teorías
inmediatistas para busca-la raíz metafísica, que el situou na radical
singularización ontolóxica que caracteriza o ser humano. E dende aí, igual
que a espera, a saudade situábase no chan nutricio dos “temperos de ánimo”
radicais, enlazando coa meditación heideggeriana acerca das Stimmungen.
E aí podía, por fin, mostra-la súa fecundidade. Non só porque, ó
obrigala a confrontarse cun dos máis fondos descubrimentos da analítica
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existencial, subtraíaa a calquera veleidade de perderse en entusiasmos
folclóricos ou estreitezas nacionais, senón sobre todo porque se lle ofrecía
a ocasión de libera-la súa enorme suxestión interna. Deste modo, en efecto,
a saudade aparecía nunha nova luz. O seu carácter de aspiración indefinida
e sen obxecto, de apertura inqueda e insaciable, de busca sen valo nin
contorno, podía ser agora recoñecida como un nome do humano. Acaso
como o seu nome máis radical.
Xustamente o segundo aspecto subliñado por Laín permite
comprendelo. El díxonos que non existe angustia sen toque de esperanza,
nin esperanza sen aguillón de angustia. E é que ámbalas dúas están inscritas
na emerxente realidade humana como o seu núcleo, como a aposta mesma
que fai posible a súa posibilidade. Pero por iso mesmo ningunha das dúas
pode caracterizar sen máis a Stimmung radical do ser humano. Non pode
facelo a angustia, porque excluiría a esperanza: esa é tal vez a máis secreta
razón que, encirrada por críticas como as de Bollnow e Biswanger, levou
a que Heidegger se vise obrigado a aclarar de mil maneiras, contra toda
evidencia etimolóxica e semántica, que a “angustia” non era só angustia, é
dicir, estreiteza e pesadume, senón tamén serenidade e alegría. A esperanza
mesma, aínda que con matiz distinto, ten que recoñecer tamén o seu
correctivo; e o mestre Laín soubo dicirnos que tamén, para aspirar a ese
posto, ha de facer un oco no seu seo para a escura sombra da angustia.
A saudade, en cambio, expresa, sen necesidade de corrección, a
esencia mesma do humano en canto posibilidade pura, en canto prístino e
aínda non contaminado emerxer cara á liberdade e a realización, cara á
posible plenitude. Iso explica a variedade das súas formas e a riqueza das
súas expresións. Pode selo todo, porque aínda non é nin define nada:
saudade, soidade, singularidade…, isto é, nin aínda angustia nin aínda
esperanza, senón aberta posibilidade de ámbalas dúas.
Persoalmente, e con expresa referencia ó pensamento de Laín, tratei de
comprendelo así dende a miña primeira aproximación filosófica a este tema
fascinante:
Dito dun modo imaxinativo: sucede coma se na saudade o ser humano,
levado pola orixinaria e fontal ansia de plenitude, chegase ás extremas
ribeiras do seu ser: dende alí sente, simultánea ou alternativamente, o
terror do posible abismo que se abre ós seus pés e a exultación da plenitude
que se ergue ante el. Por iso a saudade está constitutivamente aberta, é
impulso orixinario en transo de concreción. Segundo prevaleza a presencia
sobre a ausencia –a promesa de plenitude sobre a ameaza da nada–,
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convértese en esperanza. Ou ó contrario, convértese en angustia, se
prevalecen a ausencia e a ameaza5.
E non se trata dun artificio hermenéutico para logra-lo equilibrio dos
extremos. Dende os primeiros intentos de reflexión acerca dela aparece esta
tensión polar, esta contradicción íntima que caracteriza as expresións
concretas da saudade: “É un mal de que se gosta, e un ben que se padece”,
dicía en 1676 Don Francisco Manuel de Melo. E cando alcanza a súa
madureza lírica, a tensión paradoxal ábrese na máxima distensión, difractada
entre dous versos que o resumen todo: “Ah, saudade minha, luz divina!”,
do místico portugués, frei Agostinho da Cruz e a “negra sombra que
m’asombras”, da nosa Rosalía de Castro.
Por outra banda, hoxe podemos comprender máis doadamente a súa
posibilidade de principio. A Fenomenoloxía, en efecto, puxo de relevo o
peculiar estatuto do pre-ontolóxico; ese mesmo que Amor Ruibal traduciu
como a dialéctica noción-concepto que caracteriza ó ser e os transcendentais,
en canto nocións que non existen nunca en estado puro, senón xa sempre
traducidos na forma concreta dos conceptos que os diferencian e
singularizan. De modo paralelo, non existe xamais a saudade en estado
puro, senón sempre xa decidida cara a un ou outro lado –cara á angustia ou
a esperanza, cara a frei Agostinho ou Rosalía– pola biografía da persoa,
pola sensibilidade do poeta ou pola circunstancia cultural da época.
Pero esta polaridade irreductible fai nace-la pregunta final: ¿son entón
equivalentes ámbalas dúas valencias e simétricas ámbalas dúas
posibilidades?
Aquí fai a súa aparición o terceiro aspecto sobre o que Laín chamaba
a atención. El ensinounos, con cautela intelectual e con temor e tremor
vitais, pero sen voltas nin fisuras, que é posible optar de xeito responsable
e fundado pola primacía da esperanza.
Sabe das múltiples tentacións que a asexan, analizou con impar
agudeza as súas mesturas, amálgamas e contaminacións, sabe que a
inestañable marca da nosa finitude fai imposible eliminar todo resto de
angustia e defianza. Pero, ó cabo e a pesar de todo, segue afirmando como
primeira a esperanza. Digámolo con palabras súas: “A fianza da espera
pide ser confianza, aínda que esta, suxeita á temporeidade e á continxencia,
non poida deixar de ser defiante. A nosa espera vital tende, naturalmente,
5
Nova aproximación a unha filosofía da saudade, Vigo 1981, 42 (reproducida en A. Botelho/A.
Braz Teixeira (eds), Filosofía da saudade, ed. Imprensa Nacional, Lisboa 1986, pp.570-639).
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a ser esperanza, confiado camiñar cara á plena posesión de si mesmo que
o tempo e a materia impiden”6.
Isto vale igualmente para a saudade: aberta á luz e á sombra, á angustia
e á esperanza, mostra, con todo, unha connaturalidade co positivo do noso
ser, proclama unha irrompible complicidade coas nosas ansias de plenitude.
Como pegada dunha ausencia, nunca pode ser totalmente satisfeita; pero,
por iso mesmo, móstrase ante todo e sobre todo como promesa de presencia.
O eros platónico e a ansia mística, tan afíns, terían moito que dicir e
confirmar ó respecto. Pero iso debe quedar xa en suxestión e acaso en
convite a estudio ulterior.
Agora é preciso concluír. Habería, como é obvio, moitas outras cousas
que comentar, porque é moito o que Laín nos ensinou. A súa obra
preséntasenos inmensa, como unha árbore frondosa e sempre acolledora,
onde ó longo dos anos foron atopando acubillo case tódolos paxaros da
cultura.
Aí está a súa inesgotable erudición médica e a súa tenaz reflexión
política. Para min están sobre todo os seus libros sobre o outro e sobre a
amizade, as súas últimas reflexións antropolóxicas, os seus estudios sobre
o misterio da inmortalidade (a discusión dos cales me supuxo a inmensa
fortuna do encontro persoal, despois de longos anos de admiración lectora).
Está, en definitiva, a súa exemplar e incansable preocupación por todo o
autenticamente humano. Unha preocupación que, conforme a un desexo
seu expresado hai xa bastantes anos, permanecerá sempre –diso pode estar
seguro Don Pedro– no corazón de “todos aqueles para os que a realidade
do home segue sendo terra de promisión”7.
Con todo, deixádeme volver ó principio. Repito que para min Don
Pedro Laín Entralgo é e será sempre ante todo o autor de A espera e a
esperanza. Iso obedece sen dúbida a unha desas fatalidades cordiais que un
xa non pode corrixir. Pero a verdade é tampouco quero facelo. Porque estou
convencido de que, nun “tempo necesitado” como o noso, tan traballado
pola angustia e tan necesitado de alimento para a súa “coraxe de existir”,
nunca agradeceremos bastante unha obra como a súa, limpamente entregada
a manter acendido o fráxil e tenaz facho da esperanza.
Por iso, para rematar, quero facelo coas palabras finais dun libro seu,
o dedicado á xeración do 98, que naquela saudosa Comillas de antes
6
7

La espera y la esperanza, Madrid 31962, 570.
Teoría y realidad del otro I, Madrid 1961, 9.
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ampliaba xa os nosos horizontes de xuventude estudiosa. Son acaso, e sen
que seguramente el mesmo o pretendera, o seu mellor autorretrato: “No
medio da noite, envolvida por ela, álzase, insomne e inerme, esta neonata
e testana esperanza miña”8.
Andrés TORRES QUEIRUGA

URCA 2001
do 19 ó 22 de xullo
Colexio Cluny - Santiago de Compostela.
Dirixido a : mozos e mozas maiores de 16 anos.
Máis información: tel 629 667 947 (Bea) ou
beamosquera@ctv.es

Talleres: de danza, de mimo...
Seminarios: Análise crítico da publicidade; Educar en valores; Cáritas:
a teoría feita práctica; Ecoloxía.
Mesas redondas: As novas xeracións de artistas cristiáns; A debate: o
exercicio da liberdade; Camiño da terra prometida: inmigrantes; De que
falan os xoves: distintas linguaxes.
Exposicións: Quique de Sobrado, Fran Buide de Santiago, Amparo de
A Guarda.
Actuacións: de mimo por Aprendices del vacío e de David Montesinos
(pallaso).
Concertos: Anawin, Luis Guitarra, Xacobe Louzán, YoiEl...
Oración
Celebración da palabra pola comunidade de Augasantas.
Urcafe con Alicia Alonso e Alberto Mwndi
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Conclusións da XVIII Semana galega
de filosofía: filosofía e tecnoloxía
Por Eduardo GARCÍA PARADA

1. Introducción
Ano tras ano, e van xa dezaoito, chega este momento agridoce, mestura
de tristura e ledicia. Tristura pola Semana que termina, por deixar este lugar
de encontro e retornar; tristura tal vez por non atopar todas as respostas que
nos gustaría ter para tantas preguntas, algunhas que xa traiamos, outras que
nos foron xurdindo na exposición dos relatorios, nos debates, nas lecturas
e nas conversas que tivemos con vellos e novos amigos. Ledicia por levar
con nós unha chea de novos coñecementos, reflexións e materiais que nos
permitirán seguir a manter unha opinión e unha actitude crítica baseada no
saber das cousas que se están a falar. Sabemos que a filosofía é trebello que,
en símil tecnolóxico, nos permite dominar o contorno do pensamento, do
coñecemento. Ledicia tamén por estarmos neste lugar de encontro,
mergullados nesta cidade acubilladora e amable, que acreditan neste foro
de debate e compromiso e valora a vosa presencia.
Son as institucións que figuran no programa e no cartel as que valoran
con crecente entusiasmo o protagonismo cultural que adquire Pontevedra
durante esta Semana que, desculpando a inmodestia, é xa senlleira no noso
país. Estas institucións, nomeadamente as máis centradas na nosa cidade,
son as que fan posible este acontecemento.
Agradecer ós participantes a súa presencia, incluíndo nesta a
colaboración, esforzo e paciencia. Os asistentes á Semana son os que lle
dan sentido de seu. Ós comunicantes, agradecerlles a súa contribución con
comunicacións que nos permiten levar preocupacións e estudios feitos
dende o noso país, materiais que paga a pena ler de vagar. Ós relatores e
relatoras, agradecerlles o esforzo e agardar que a súa estadía no noso país
62/278

Conclusións da XVIII Semana galega de filosofía: filosofía e tecnoloxía

pagara a pena e lles permitira un coñecemento da nosa realidade para
aqueles que a descoñecían.
A Semana Galega de Filosofía non pretende nin quere ser un
espectáculo, un culto á imaxe. Non se fai o programa para que venda máis,
senón para que sirva para a reflexión, tentando conseguir unha cohesión e
coherencia ó redor do tema elixido. Quere ser un lugar para o pensamento
e o debate, un lugar de compromiso co noso país.
2. ¿Por que filosofía e tecnoloxía?
Estamos asistindo a un cambio social provocado pola vertixe das novas
tecnoloxías que irrompen nas nosas vidas, nas nosas formas de actuar e de
relacionarnos. Non podemos ficar á marxe. Non debemos. Técnicas de
reproducción asistida, alimentos transxénicos, o diagnóstico xénico, o
consumo e a producción de enerxía, os problemas ecolóxicos, a informática,
o control da información, as novas formas de comunicación, todos os días
nos surxen interrogantes, dúbidas e reflexións que debemos ser quen de
abordar dende a perspectiva crítica, o pensamento reflexivo e sereno.
Cando na edición anterior concluïamos que a realidade é imperialista,
que a “globalización”, alén das súas enormes posibilidades integradoras e
universalizadoras, se estaba a converter en instrumento de opresión, de
uniformización cultural e reafirmación das diferencias económicas entre
ricos e pobres, entendíase que eran as novas tecnoloxías, nomeadamente as
tecnoloxías da información e da comunicación, as que estaban a ser
“vehículo” da nova orde mundial de corte neoliberal que se está a
conformar. Xurdían entón dúbidas (de novo) sobre a tecnoloxía.
Dunha banda, o principio tecnolóxico: “funciona logo é eficaz” parece
estendido ós eidos social e económico, sen quereren ser tidos en conta
outros aspectos da realidade. Non son necesarios os valores. Como
recentemente indicaba nun artigo xornalístico sobre a globalización o
anterior ministro de sanidade do estado, o mercado debe marcar a pauta das
nacións e dos estados, di o que vale e o que non vale, incluíndo persoas,
culturas, linguas, formas de vida...
Doutra banda, son os grandes poderes económicos, multinacionais e
transnacionais, os que intentan domear e controlar as novas tecnoloxías,
pois de contado se decataron do seu poder para controlar e alongar as súas
gadoupas de ambición e destrucción.
As posibilidades da tecnoloxía para un desenvolvemento sostido, para
a eliminación da pobreza e o achegamento entre os pobos incluíanse nos
obxectivos desta XVIII Semana:
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- mellora nas condicións de traballo
- contribución á construcción de formas satisfactorias de vida social
- eliminación do risco
- eliminación das desigualdades sociais
- achegamento e adaptación das tecnoloxías ás diferentes identidades
Os beneficios da tecnoloxía semellan evidentes na medida que consigan
os obxectivos indicados anteriormente.
3. Transición da sociedade industrial á sociedade posindustrial
A chegada da máquina de vapor dende finais do século XVIII significou
unha profunda transformación na sociedade europea e norteamericana:
cambios na súa tradicional e artesá maneira de traballar, nas relacións
laborais, a consolidación da burguesía, a toma de consciencia da clase
obreira... A tecnoloxía entendíase, dentro dunha tradición ilustrada e
liberal, como o camiño da modernización, da prosperidade material do tipo
da Europa e América do Norte, modelos de sociedade tecnolóxica que
debían ser a meta de todas as sociedades que queiran progresar e así
incorporarse á unha mellor posición de benestar posible.
Asentado nesta cultura tecnofílica, o século XX foi testemuña de dous
crecementos exponenciais espectaculares (superexponenciais): o do
consumo enerxético e o da poboación humana. O primeiro case exclusivo
das sociedades máis industrializadas, ás que, sen embargo, a penas pertencen
unha quinta parte da humanidade. Aínda recoñecendo o consumo excesivo
de recursos naturais, os optimistas tecnolóxicos defenden que sempre
haberá unha solución tecnolóxica que resolva o problema.
Nos anos setenta princípiase un proceso de cambio na imaxe da ciencia
e da tecnoloxía, alimentado por catástrofes relacionadas coa tecnoloxía
(accidentes nucleares, envelenamentos farmacéuticos, efusións de petróleo,
etc) e coa crítica ó industrialismo e ó estado tecnocrático. Movementos
sociais de tendencias ecoloxista, marxista ou feminista comezaron a
cuestionar a lóxica do proceso linear da ciencia e da tecnoloxía, atendendo
a outros axentes ata entón alleos ó proceso de construcción da ciencia e da
tecnoloxía. Neste novo paradigma, non son estas actividades autónomas,
senón que son productos ou procesos inherentemente sociais onde elementos
non técnicos como por exemplo intereses profesionais, presións económicas,
valores morais ou decisións políticas están a xogar un papel decisivo na súa
construcción.
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Se valoramos os elementos negativos (visión tecnofóbica), recollendo
a tese da megamáquina de Lewis Mumford, podemos imaxinar un
xigante tecnolóxico (síndrome de Frankenstein: ciencia sen control), moi
destructivo, que tende a absorber a enerxía humana cara ó militarismo,
consumismo baleiro e a unha manifesta sensación de insatisfacción e
infelicidade.
Tanto dende unha formulación como dende a outra enténdese que a
tecnoloxía é unha forza lineal e unívoca que evoluciona e faise presente
dunha forma inevitable. Cando a tecnoloxía cambia, o mundo cambia
tamén. En palabras de Langdon Winner “aparece diante nosa como unha
forza irresistible, un dinamismo alterador do mundo que transformará os
nosos traballos, revolucionará as nosas familias e educará os nosos fillos e
fillas”.
Neste inicio de milenio achámonos inmersos no nacemento dunha
nova sociedade que ten como piares tecnolóxicos as tecnoloxías da
información e das comunicacións, as biotecnoloxías aplicadas á agricultura
e medicina, e a informática, transversal ademais a todos elas. Isto dá lugar
a unha ampla gamma de definicións para esta sociedade, non todas elas co
mesmo significado: “sociedade tecnolóxica, sociedade da información,
sociedade poscivilizada, sociedade posindustrial, sociedade poscapitalista,
sociedade-rede, sociedade sen fronteiras, e mesmo sociedade do
coñecemento ou sociedade da aprendizaxe”, e non se citan todas.
4. Globalización e tecnoloxía
Sen dúbida foi o exponencial desenvolvemento destas tecnoloxías nos
últimos vinte anos o que contribuíu decisivamente á rápida implantación
dun novo concepto de relación e dominación mundial de corte neoliberal
coñecido co nome de globalización.
O neoliberalismo procura na tecnoloxía –ou tecnociencia- maior
capacidade de globalización: unha maior explotación dos recursos naturais,
maior rapidez na comunicación mundial, coa eliminación das distancias,
maior capacidade de control da información, maior capacidade de
intimidación ós pobos e ós gobernantes, creación de necesidades de
consumo, pensamento único, semellantes formas de vida e necesidades.
Escollamos algúns exemplos:
- Nos países máis industrializados, existe un consumo desaforado e
crecente de enerxía e de recursos naturais, propios e de países do chamado
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terceiro mundo, producindo ademais unha enorme morea de refugallos e
desastres medioambientais.
- As mulleres sofren a tiranía de moitas das tecnoloxías do primeiro
mundo, que ás veces máis que responder a necesidades as crean. Así,
cómpre que a roupa estea tan branca que unha persoa pasa a vida poñendo
lavadoras, pasándolle o ferro e recolléndoa.
- Un alto grao de coñecemento dos procesos biolóxicos abre unhas
enormes posibilidades tecnolóxicas: alimentos transxénicos e seres vivos
alterados xeneticamente; drogas marabillosas e terapias xenéticas que, en
teoría, alongarán a vida das persoas e eliminarán o sufrimento. Pero todo
isto xa está en mans das grandes corporacións, que albiscando o prometedor
futuro de beneficios, non dubidaron en dedicar grandes cantidades de
diñeiro á investigación nas súas empresas e a mercar as patentes e a
propiedade intelectual dos descubrimentos, para poderen controlar ó seu
antollo toda a información e as tecnoloxías ás que dea lugar.
- As tecnoloxías da información e da comunicación están a ampliar as
desigualdades entre ricos e pobres e a producir contidos uniformizadores
no canto de permitir unha maior comunicación entre as persoas e os pobos.
Internet, por exemplo, presentada como a promesa de democratización para
o futuro, ata hoxe ten aumentado aínda máis a desigualdade: o 20% máis
rico da poboación da Terra dispón do 93% do uso total de Internet. As
persoas marxinadas e pobres non teñen posibilidades de acceso ós
equipamentos e ademais o seu uso require a necesaria alfabetización. Os
medios de comunicación global propagan unha vasta monocultura de novas
globais e de americanización do lecer, potenciando aínda máis os procesos
de minorización lingüística e cultural dos pobos menos poderosos,
converténdose nunha sorte de colonización tamén cultural. En palabras de
Eduardo Galeano: “Este mundo, que nunca foi tan desigual economicamente,
nunca foi tan igualador, en troques, en relación coas ideas e a moral. Hai
unha uniformidade obrigatoria hostil á diversidade cultural do planeta”.
- Ademais, o mercado tecnolóxico é tremendamente inestable, ó non
ter un crecemento sostido: antonte anunciouse a crise dos sectores de alta
complexidade tecnolóxica a nivel mundial, cunha previsión de perda de
150.000 postos de traballo en empresas punteiras e insignia no sector:
Cisco, Philips, Ericsson, Texas Instruments, ...
5. Galicia
Mostráronnos nas sesións de tarde que a nosa nación periférica é tamén
periférica na súa capacidade de producción de novas tecnoloxías e na súa
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implantación no noso tecido industrial. O esforzo que debemos facer para
alcanzar á sociedade do coñecemento é importante se pensamos que a
anterior revolución tecnolóxica chegou a Galiza moi de vagar e incluso é
cuestionable que chegara.
Por desgracia, aquí aínda dan fortes coletazos políticas industriais e
medioambientais propias da sociedade industrial e dun pais colonizado:
- Existen industrias de enclave altamente contaminantes como Ence.
- Contaminación e falta de estratexia para a defensa e explotación
sostible das nosas rías.
- Encoros como o do Umia que destrozan as riquezas e potencialidades
dos nosos ríos e vales.
- Obsoleta política de tratamento de residuos como a incineradora de
Sogama en Cerceda.
- Explotación de materias primas, que non son procesadas logo no noso
país.
- Exportación de enerxía, mentres o noso subministro eléctrico é
desastroso e as liñas de alta tensión irrompen nas casas.
A respecto das tecnoloxías da información e das comunicacións, non
abonda con pequenas pinceladas cara a galería. Cómpre un programa
estratéxico transversal, integrador e cun amplo consenso social.
Un programa que estenda a infraestructura tecnolóxica a todo o
territorio galego e que posibilite o acceso da totalidade da poboación ás
redes avanzadas de comunicación, coa axeitada formación para poder
utilizar con competencia esas redes.
Un programa que aproveite as nosas propias capacidades e desenvolva
un espacio propio de comunicación que nos proxecte ó mundo dende a
identidade de noso, pois se importantes son as redes de comunicación, máis
importantes son os contidos que circulan por elas e a presencia da nosa
lingua.
Na medida en que non vertebremos un espacio propio, que non
utilicemos a nosa lingua como valor engadido, que non haxa masa crítica
que demande productos e servicios en galego, o proceso de ocupación por
parte do castelán ha ser imparable; cómpre crearmos un espacio de
oportunidade para o noso idioma, que é crear un espacio de recoñecemento
para todos nós; compre, xa que logo, unha verdadeira política lingüística
para a sociedade da información.
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6. Cara unha sociedade do coñecemento
Os efectos perniciosos e destructores da globalización que se está a
impoñer dende o neoliberalismo poden ser mitigados por un axeitado uso
da tecnociencia que permita unha globalización que entenda o planeta non
como un gran mercado senón como conxunto de seres vivos e natureza que
deben vivir en harmonía; procurando que para todos os habitantes do
planeta a tecnoloxía signifique unha mellora na súa calidade de vida e no
benestar social do seu pobo. A conservación do medio natural, o equilibrio
no desenvolvemento económico e máis a estabilidade democrática dos
sistemas políticos son algunhas das cousas que dependen da axeitada
xestión sociopolítica da tecnociencia fronte ós intereses puramente
económicos das megaempresas.
Tamén a investigación debe ter suficiente autonomía para se
desenvolver en liberdade. Pero se a tecnociencia funciona como caixa
negra a través dun suposto pacto dos investigadores e investigadoras coa
sociedade que deposita neles a súa confianza cega, pérdese o control sobre
ela e sobre as súas consecuencias. Podería dedicar os seus esforzos
exclusivamente en liñas investigadoras moi afastadas dos problemas sociais
cotiás. Ou podería estar en mans exclusivamente do capital, que dirixiría a
investigación só no seu propio interese, no mellor dos casos cara tecnoloxías
que procuren o beneficio de contado e ó servicio dos ricos ou dos gobernos
poderosos.
Parece necesaria a participación pública en política científica e
tecnolóxica, cómpre regulación social. Se a participación da sociedade nas
decisións e na utilización do coñecemento tecnocientífico reside soamente
no poder político, este é cada vez máis dependente de expertos non elixidos,
quen poderían dirixir na sombra os procesos de toma de decisións, ou
poderían ser utilizados como tapadeira para lexitimar decisións tomadas
por outros motivos.
A participación directa da sociedade nesta toma de decisións –que
parece o procedemento máis democrático– precisaría dun alto grao de
cultura tecnocientífica por parte da cidadanía, ou, cando menos, dun alto
grao de concienciación e capacidade crítica.
Deben – tal vez– coexistir estas dúas últimas formas de participación.
Por un lado, cómpre unha revisión contextual das teorías para descubrir
nesgos sociais que os científicos non observan na súa practica. Cómpre
mesmamente poñer en valor a opinión de grupos con criterios non
exclusivamente economicistas, de grupos que procuran a igualdade e a
harmonía coa natureza. Doutra banda cómpre tentar non excluír do que se
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considera coñecemento científico ó coñecemento que emprega a xente na
súa vida cotiá.
Castells di que nesta chamada sociedade da información, “o factor
central de desenvolvemento, productividade e poder é a información, a súa
xeración, procesamento e transmisión”. A competitividade de empresas,
rexións e nacións depende da súa capacidade para xerar, procesar e aplicar
con eficiencia a información e convertela en coñecemento. Velaí a palabra
clave: coñecemento. Se ata hai ben pouco non era doado ter a información,
hoxe témola en exceso. Hai demasiado ruído. Cómpre aprender a peneirar
a información. A nosa sociedade debe camiñar cara a sociedade do
coñecemento, pois só así seremos quen de manter e valorar a nosa
identidade colectiva e de comprender e compartir con outros pobos as
riquezas culturais e naturais que todos posuímos.
7. Remate
Se algo se pretendía a Aula Castelao de Filosofía nesta XVIII Semana
era suscitar o debate ó redor do sentido político da tecnoloxía e a súa
relación coa orde social.
Non negamos o potencial positivo da tecnoloxía, pero cómpre estar
alerta. A perspectiva tecnofílica e a perspectiva tecnofóbica amosan os
camiños máis distanciados que ten oportunidade de percorrer unha sociedade
en proceso de transformación. Non hai que escoller unha das dúas, hai que
poñer os medios para que a sociedade elixa o camiño axeitado. Trátase de
non ficar parados, de actuar. De termos claves para valorar e opinar. Se o
momento é importante, máis aínda no noso país. Temos a capacidade
humana e podemos ter os recursos. Desta volta cómpre non ficar á beira
recollendo os refugallos. Cómpre subir e coller as rendas, pois a tecnoloxía
é para nós.
Agardamos que estas xornadas vos deran algunhas claves para descifrar
o mundo tecnolóxico que habitamos.
A Aula Castelao desexa despedir esta XVIII Semana iniciando xa o
camiño da XIX, unha nova aventura, un novo desafío enfiado pola cordella
da nosa liberdade e independencia, e da vosa imprescindible presencia e
apoio.
Eduardo GARCÍA PARADA
Aula Castelao de Filosofía
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XI Encontro de mulleres e teoloxía.
E vós, mulleres ¿quen dicides
que son eu?
Por Marisa VIDAL
Os pasados 27, 28 e 29 de abril celebramos en Santiago, organizado
polo grupo Mulleres Cristiás Galegas, o XI encontro Mulleres e Teoloxía.
Fixémonos presentes máis de 260 mulleres chegadas de tódolos recunchos
do Estado Español, así como do noso veciño Portugal. O tema das xornadas
foi reflexionar a Cristoloxía en clave de xénero, para o cal contamos coa
presencia da teóloga e psicóloga Mercedes Navarro.
O encontro artellouse en tres momentos: no seu relatorio, Mercedes
Navarro trazounos as claves para interpretar a identidade de Xesús en
relación coa identidade das mulleres, abrindo a cuestión da teoloxía
feminista. Nos obradoiros traballouse en grupos a relación entre Xesús e
oito mulleres do seu tempo, analizando nunha posterior mesa redonda os
novos horizontes que se nos abren como mulleres crentes. Nas conclusións,
colectivas e de grupo, vimos como levar adiante o reto de anunciar hoxe a
Cristo dende a nosa perspectiva de mulleres crentes. Rematámo-lo encontro
cunha celebración na que fixemos presentes as nosas experiencias de
mulleres que buscamos a Xesús, que o coñecemos na profundidade de nós
mesmas, dende as nosas vidas de mulleres, e o anunciamos ó mundo, igual
que fixo a Magdalena a mañá da resurrección.
Facer presente todo o traballo das xornadas neste pequeno espacio
convértese nunha empresa imposible, pero si quixera facer chegar algúns
retallos clarificadores que nos podan dar unhas claves de achegamento á
cristoloxía feminista:
1. Vai sendo hora de revisa-los presupostos que estamos a usar cando
facemos cristoloxía, pois parece que moitas veces se nos ten forzado a
perspectiva para ver segundo qué cousas. Por exemplo: ¿porque se establecen
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diferencias entre o seguimento que os homes e as mulleres facían de
Xesús?. Xa dende os comezos do cristianismo nos traizoan os arquetipos de
xénero ó imaxina-las relacións entre Xesús e as mulleres e Xesús e os
homes. Os datos son escasos e suplímolos por supostos: o propio dunha
muller e amar a un home, e o propio dun home é comprometerse cunha
persoa atendendo máis á súa tarefa. Supoñemos así que nas mulleres
predomina o afecto, o amor, sobre o traballo, e nos homes viceversa. Se
aplicámo-lo esquema á Magdalena e ós apóstolos, deducimos que María de
Magdala seguía a Xesús porque se sentía atraída fisicamente por el, e
pensamos que Pedro, Xoán ou Santiago o seguían porque os atraía a tarefa
que lles propuña. Pero cambiémolo esquema presuposto, e volvamos a ler
o Evanxeo; descubriremos como Pedro e os demais seguen a Xesús
fascinados pola súa persoa (da tarefa aínda non saben nada). Mesmo vemos
como, ó longo do camiño, pelexan por cuestións propias do mundo dos
afectos (celos, envexas,...) Con respecto á Magdalena (e non son poucos os
que novelan sobre o seu hipotético namoramento de Xesús), os supostos
feitos sobre o arquetipo feminino non nos teñen permitido calibra-la
importancia da súa tarefa de apóstola, mesmo nas escenas da resurrección,
lesionando seriamente a teoloxía pascual.
2. Non podemos reducir a Xesús á clasificación de títulos que a
cristoloxía sistemática, occidental e masculinizada, nos impón (Mesías,
Cristo, Señor, Sumo Sacerdote, Logos, Fillo de Deus, Rei,...) Xesús
desborda calquera intento de etiqueta pola condición narrativa que os
Evanxeos fan da súa figura. Estes títulos, por outro lado, afástanse moito
da perspectiva da muller, e achéganse perigosamente ás dinámicas das
estructuras de poder, convertendo a cristoloxía en Kyrioloxía. Distorsionala masculinidade de Xesús pódenos levar a pensa-la masculinidade como
característica esencial do ser divino, pola súa semellanza corporal natural,
saltando o feito da creación a imaxe e semellanza de Deus (Xén 1, 27) ou
a teoloxía do bautismo pola que todo bautizado é incorporado a Cristo
(Rom 6, 5; Gal 3, 28; ...). E ademais, poñendo en perigo a salvación das
mulleres, porque para o cristianismo Deus salva dende dentro. (“Todo o
que non se asume non se salva”, dinos a Patroloxía). Por outra parte, como
contrapunto a esta reflexión, as mulleres de entrada sospeitamos moito de
tódalas definicións que, dende fora, se fan da nosa identidade.
3. Fronte ás cristoloxías “clásicas” (narrativa e sistemática), a cristoloxía
crítica feminista toma como piar fundamental a experiencia das mulleres.
Temos que recoñecer que a identidade de Xesús ten os seus comezos na
experiencia dunhas mulleres, e sobre elas nós podemos seguir dicindo hoxe
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quen é para nós Xesús, e anuncialo a quen nos queira escoitar. Este apoio
na experiencia non é nada do outro mundo, pois a propia Revelación
xudeocristiá está baseada na experiencia de Deus que un pobo ten no
decurso da súa historia.
4. As mulleres temos percorrido un longo camiño ata asumi-la nosa
autonomía. Xa non aceptamos que ninguén asuma por nós o que é noso e
nos corresponde, tanto de xeito individual coma colectivo, mesmo os nosos
erros. Isto lévanos a percibir de xeito contradictorio as fórmulas cristolóxicas
do sentido da morte de Xesús segundo as cales el asume por nós, e sen o
noso consentimento, a responsabilidade dos nosos erros e pecados. Non
podemos aceptar que asuma a nosa responsabilidade, que nos salve a pesar
de nós mesmas. A morte de Xesús, coherente coa súa vida e liberdade,
recupera a coherencia das nosas vidas cos principios libremente elixidos, e
cando Deus o acolle e ratifica a totalidade da vida de Xesús, vencedor da
morte, cremos que Deus acollerá e ratificará as nosas, de xeito que a vida
siga vencendo a morte. Esta premisa obriga a reformula-la identidade de
Xesús, tanto en perspectiva persoal coma comunitaria, política e social. Nin
que dicir ten que esta toma de conciencia responsable tamén toca, e moito,
a perspectiva institucional actual da nosa Igrexa.
5. Analizando mulleres concretas do Evanxeo, temos un exemplo no
capítulo 5 de Marcos, nas historias entrecruzadas da filla de Xairo e a
muller con hemorraxias. O narrador presenta a Xairo e non precisa
explicita-lo xénero; cando presenta á muller si o fai, de xeito que nin
sabémo-lo seu nome. Pero este cambio de orientación que fai o narrador
non o fai Xesús. El relacionase cos dous a partir dun elemento común, a súa
fe, que é a medida e a diferencia entre ámbalas dúas personaxes, e non o
xénero, a posición social ou o prestixio de cada cal. Xesús pasa a segundo
plano a categoría de xénero, e trae como figura a fe dos individuos. Esto
podémolo aplicar a tódolos relatos nos que, dun xeito ou outro, aparecen
mulleres, polo que podemos concluír que non hai en Xesús ningunha clase
de discriminación de xénero, a pesar de que a había, e moita, na sociedade
xudía do século I.
6. Os Evanxeos mostran o corpo de Xesús baixo as atribucións de
proximidade, compaixón e capacidade curadora, dentro dun marco cultural
onde abundan os magos, curandeiros e médicos, cun concepto de saúdeenfermidade bastante diferente do europeo occidental actual. A nosa
tradición histórica tennos ocultado as mulleres curandeiras, polarizando en
función do xénero a capacidade curadora. Así, os homes quedan como os
que xestionan e ofrecen o recompoñe-la saúde, e as mulleres como as
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enfermas e necesitadas dela. Certamente que nos Evanxeos non se fala da
tradición sanadora das mulleres, primando así a figura de Xesús, pero
tamén é certo que non son as mulleres, nin moito menos, a maioría dos
curados por Xesús. O Evanxeo de Xoán nin sequera as propón como
necesitadas de saúde. É por iso que non temos base para podermos facer
divisións e xerarquías con respecto á saúde corporal, nin tampouco podemos
mante-la proposición de que sexan as mulleres as máis fráxiles e necesitadas
dela, fronte ós homes como capacitados para outorgala. ¿A que ven toda
esta disertación sanitaria, dirase? Pois a que as curacións de Xesús
aparecen sempre como símbolo da presencia de Deus entre a Humanidade,
así que se asumímo-lo esquema de mulleres-corpos conflictivos e homescorpos dadores de saúde seguiremos dando autoridade e capacidade de
xestión ós homes sobre o corpo das mulleres. E non só iso, senón que o
esquema se fai, se cabe, máis marxinador para a muller se asumimos Xesúsvarón-curador e facémo-la equivalencia de que, en virtude deste principios,
só os homes poden chegar a ter capacidade para facer signos que sexan
presencia de Deus na Humanidade. ¿Vese onde quero chegar? ¿Non
estaremos apoiando neste esquema a relación distinta que teñen os homes
e as mulleres respecto dos sacramentos, uns como capacitados para
outorgalos de xeito activo, e outras só capacitadas para recibilos de xeito
pasivo?
Como se pode ver, tocáronse moitos temas dos que eu só achego unha
pequena mostra. Nos obradoiros o traballo volveuse máis interesante, pois,
apoiadas en María de Nazaret, Marta e María, a muller con hemorraxias, a
adúltera, a samaritana, a cananea, a dobrada e María de Magdala fixemos
práctico o discurso, buscando na nosa experiencia de mulleres a pegada
daquelas primeiras ás que Xesús de Nazaret lles saíu ó encontro. Deste
xeito, o noso converteuse nun encontro festivo onde celebrémo-la nosa
sororidade e nos comprometemos no anuncio da resurrección, recuperando
en nós a ledicia das primeiras mulleres que experimentaron o gozo da
Resurrección. O Monte do Gozo foi testemuña do noso ser mulleres cristiás
no mundo. Da xuntanza e o compartir sacamos a forza para poder anunciar
a quen nos queira escoitar que Xesús, o noso irmán, resucitou para todas e
para todos.
Marisa VIDAL
Mulleres Cristiás Galegas
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Andrés Simón Lorda (1968-2001)
Por Pablo SIMÓN LORDA

O día 8 de xuño, nun terrible accidente de automóbil, morría
Andrés Simón Lorda; quedaban gravemente feridos a súa muller
Soedade e o seu filliño Camilo, que tamén morreu ó día seguinte, cando
ía chegar ós dous aniños; só a nena Alexandra, de 4 anos, resultou
practicamente ilesa. Encrucillada, conmovida aínda pola inmensa
perda dun home bo e dun colaborador xeneroso, quere unirse á dor da
familia e á homenaxe de tódolos amigos. Pareceunos que a mellor
maneira de o facer era reproducir aquí as palabras –cheas de amor,
lucidez e esperanza cristiá– que o seu irmán Pablo pronunciou na
Eucaristía do seu funeral.

“Só cando o home atopou en si mesmo a paz, pode ir buscala no
mundo”. Con esta cita de Martin Buber acababa Andrés o texto da que foi
a súa primeira conferencia pública e que versaba sobre este pensador
xudeu, personalista, socialista, e un dos creadores da chamada filosofía
dialóxica, coa que el se identificaba de forma tan radical e profunda.
Creo de corazón que era o nome de Martin Buber o que tiña que
invocar aquí hoxe, porque creo que foi co vello hassidim barbudo dos kibutz
con quen máis se identificou intelectual e filosoficamente na súa vida. Hai,
sen dúbida, moitos outros nomes importantes na historia de Andrés. Tamén
quero pronuncialos porque, aínda que posiblemente para moitos de vós non
signifiquen nada, para el eran vitalmente decisivos, e gustaríalle que hoxe
aquí os dixesemos. Así, hai que facer presentes a Mounier, Levinas,
Husserl, Scheler, Ebner, Marcel, Landsberg, Rosenzweig, Zubiri...
Pero é esa apaixonada mestura de filosofía e praxe, de procura radical
da Verdade do mundo e no mundo, ou sexa, no outro concreto, no pobre,
no caído que nos remite ó totalmente Outro, a Deus, e de compromiso total
na transformación da cruel inxustiza do mundo, o que tanto uniu a Andrés
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con Martin Buber. Este tipo de actitude integral, que une pensamento e
militancia, reflexión e compromiso, non é frecuente no mundo dos filósofos,
aínda que tamén o estaba en Mounier, outro dos grandes referentes da
vidapensamento do meu irmán.
Tedes que me desculpar aqueles que non tedes nada que ver co mundo
da filosofía, pero é que se non dixese estas palabras, o que estamos a facer
aquí agora carecería de autenticidade. E é que Andrés foi un intelectual.
Esta é unha palabra que ás veces se pronuncia con certo desprezo, porque
é identificada coa elucubración, coa leria va e desencarnada, co discurso
gratuíto e inútil. Pero os que fan iso, que os hai, son falsos intelectuais, son
pallasos grotescos.
Andrés, ó contrario, foi un grande intelectual, porque foi un enorme
buscador da Verdade con maiúsculas e un contundente inimigo da
trivialidade. Toda a súa vida que agora temos ante nós foi un continuo,
sistemático, minucioso e tenro camiñar en pos da maneira de comprender
que é, como é a realidade e, sobre todo, como transformar as cousas do
mundo para que nel aflorase a bondade radical e primixenia da realidade,
que tamén chamamos Deus.
E todo iso cunha liberdade asombrosa que o fixo afastarse dos
cenáculos, capelas varias e sectas de todo tipo –filosóficas, políticas e
relixiosas– que pretenden erixirse en monopolio da comprensión do mundo.
É seguro que esta liberdade espiritual nacía en boa medida da súa profunda
afectación –no sentido etimolóxico e zubiriano– ante a cuestión do Mal no
mundo. Andrés pensou e sufriu ata a encarnadura todos os Holocaustos que
a nosa Historia xerou, e estaba convencido de que só desde a categoría da
memoria das víctimas, e desde o seu perdón, era posible reconstruír un
discurso intelixible, e non banal, sobre Deus.
O máis asombroso é que Andrés fixese todo ese camiño cunha inmensa
paz. É que só por iso, como dicía Buber, era capaz de percorrelo. A súa
inmensa bondade, a súa inmensa paz é o maior regalo que nos deu.
Pero dicir de Andrés que foi un intelectual rigoroso, comprometido,
bondadoso e pacífico é dicir pouco. Hai máis cousas, moitas máis cousas.
Andrés non foi un intelectual a secas, foi un intelectual crente. Deus
non era para el unha hipótese light, tan ó uso, senón o alento profundo do
mundo, o berro que insiste en facerse presente na Historia humana a través
deses mesmos homes e mulleres que crean, e padecen, a Historia día a día.
Porque el cría que só podemos achegarnos á realidade de Deus a través da
cara do outro. Pero o Deus de Andrés non era un deus calquera, feito a
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medida, era o Deus de Abraham, o Deus de Isaac, o Deus de Xacob, e o
Deus de Xesús de Nazaré.
Isto último é importante, porque nos abre a outra dimensión de Andrés,
que é crucial para o entendermos: foi un cristián católico e amou a Igrexa.
Dicir isto en voz alta, como Andrés o dicía, era fácil hai uns anos. Hoxe é
asumir algo que non está de moda e que é intelectual e vitalmente arriscado
por levar latente, aparentemente, unha certa contradicción. Pero el cría en
Xesús de Nazaré como no Cristo que introduce na Historia humana a
posibilidade de romper definitivamente co Mal do mundo. E cría que, a
pesar de todo, das súas traizóns e infidelidades evidentes, a Igrexa era por
agora o mellor lugar para proseguir ese camiño.
Hai persoas que cren que a Igrexa está tan corrompida que xa é unha
simple cova de ladróns; hai outros que consideran que segue sendo o lugar
dos puros, dos que sempre teñen a razón, e que nada pode ou debe criticarse
ou cuestionarse desde dentro. Andrés non era nin dos uns nin dos outros.
Simplemente pensaba que, a pesar de toda a mediocridade que abunda
dentro da Igrexa –e que el sufría de forma horrible–, existían e existen aínda
suficientes puntos de luz como para seguir camiñando cara adiante con
liberdade e caridade, co Evanxeo na man.
Pero o que eu quero pór agora ante vós, por diante do que ata agora
dixen, é que Andrés foi, sobre todo, fillo, irmán, esposo e pai. É dicir, amou,
amounos, cunha intensidade enorme, ancha como as súas enormes e cálidas
apertas, a todos os que pertencemos á súa familia máis inmediata. Soubo
recoñecernos e tratarnos a cada un desde a nosa propia identidade, para así
facernos sentir valorados e queridos de maneira incondicional.
Hoxe, aquí, sobre todo é para nós pai. Aí o tedes, con Camilo. Alá están
os dous xogando e rindo nalgún sitio que non coñecemos, nin comprendemos,
máis alá de todo tempo e lugar, pero á vez presentes neste tempo e lugar,
con nós, só un pouco preocupados polas nosas bágoas, na infinita
Misericordia do Pai que a todos nos abraza neste intre.
Aquí están eles, con nós, mortos pero vivos. Por iso agora, despois de
todo, como di o cura rural de Bernanos segundos antes de morrer: “¡Que
máis dá, todo é xa Gracia!”.
Pablo SIMÓN LORDA
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Catro meses en tensión
Por Agustín DÍAZ

Despois de tantos meses de tensión na escena política española,
coa presión primeiro de reclamar eleccións no País Vasco e logo co
clima de enfrontamento que supuxo a longa campaña, agora é Galicia
quen está baixo o foco da actualidade. Felizmente a ausencia do
terrorismo feroz que sacode Euscadi fai que a nosa situación sexa
absolutamente diferente para a poboación en xeral. Pero algún sector
da clase política vive desde hai algúns meses completamente fóra de si.
Moitos funcionarios autonómicos, sobre todo aqueles que están nun
posto dalgunha responsabilidade, veñen comentando desde hai algún
tempo o clima especial que están vivindo: a campaña para eles xa
empezou hai algún tempo.

Os políticos galegos mantiveron, en xeral, unha prudente
distancia con respecto ó acontecer
electoral de Euscadi. A crispación
alí reinante non era propicia para
que desde o BNG ninguén pedise o
apoio dos emigrantes á coalición
nacionalista. Houbo, si, algunha
colaboración socialista cos compañeiros de aló, con escasos resultados,
polo que se ve. Mentres o PP contou
con todo o alento do presidente da
Xunta, pero as súas palabras sobre o
éuscaro non deberon precisamente
arrastrar moitos votos para Mayor
Oreja. Tódolos partidos puxeran a
venda antes da ferida, por descon78/294

fiaren dos resultados destes
comicios. E por iso tampouco houbo
grandes reaccións perante os
resultados, por máis que o BNG non
puidese menos de expresa-la
satisfacción polo fracaso da campaña
de acoso contra o nacionalismo. Nin
podía este partido atribuírse ese
éxito, nin tiñan os populares e
socialistas galegos que sentirse
responsables do fracaso dos seus
compañeiros. Todos dixeron que as
eleccións de outubro serían algo
distinto: o feito xa citado de estarmos
libres da lacra terrorista facilita
moito as cousas, para uns e para
outros.
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Chegan os ministros
Desde logo o Partido Popular
sempre proclamou un cariño
particular por Galicia e polo seu
actual presidente. E, partindo do xa
dito, que isto é moi diferente de
Euscadi, onde fracasou como
candidato o ministro máis querido
fóra, están dispostos a que nos visiten
todos, en grupos ou individualmente.
E mesmo anuncian varias viaxes do
presidente Aznar, a primeira delas
para moi pronto, con motivo da
colocación da primeira travesa da
nova liña de tren rápido, nas
proximidades de Santiago. Ás
constantes e naturais visitas do
vicepresidente Mariano Rajoy, de
fin de semana, houbo que engadir en
datas recentes as dos ministros de
Facenda, Administracións Públicas,
Ciencia e Tecnoloxía, Educación,
Fomento, Defensa, Agricultura e
Pesca (e seguro que esquezo algún).
Por outra parte cada poucas
semanas anúncianse grandiosos
investimentos, sobre todo en
infraestructuras, que impresionan na
prensa de Madrid, pero que aquí xa
nos soan case todos a vello: é a
única vantaxe dos proxectos
atrasados, que se poden prometer en
dúas ou tres convocatorias electorais,
aínda que vaian perdendo eficacia
esas promesas e a algúns lles causen
arrepío. Nesta ocasión seguramente
a gran bandeira electoral será o tren
rápido, que xa non ten unha
velocidade tan alta, pero polo menos
conta con proxectos, algún deles xa

adxudicado. O malo é que os que
viaxan pola Autovía do Noroeste
aínda teñen que saír dela para pasa-la meirande parte do Porto de
Pedrafita. E as autoestradas
Santiago-Lalín, Fene-Ferrol e VigoValença no mellor dos casos só
causan as naturais molestias das
obras en curso.
Convencións e viaxes
Nos trámites previos á
precampaña, os partidos engraxaron
a maquinaria, coas consabidas
convencións de debate sobre o
programa, de mobilización de cadros
e cargos electos. Agora entramos na
dura fase da elaboración das listas,
coa difícil dialéctica entre
continuidade e renovación; algo máis
doado de resolver cando as
perspectivas favorables poden
permitir garantir premios de
consolación, pero coa permanente
preocupación dun posible fracaso.
Nestes trámites previos, os principais
líderes sometéronse á proba xa ritual
da viaxe por países de emigración,
particularmente por aqueles da
América Latina que reúnen a maioría
deses 250.000 electores censados.
Manuel Fraga, iniciador destas
rotas, rexeita radicalmente as
acusacións de manipulación do voto,
atribuíndoas á incapacidade dos seus
rivais para facerse escoitar polos
emigrantes. Desde os grupos da
oposición censuran, fundamentalmente, dúas cousas: que no censo
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existe unha gran proporción de
electores xa falecidos (que chegan a
cifrar nun dez por cento do total) e
que o sistema de votación vixente
para estes chamados residentes
ausentes carece das garantías de
liberdade e secreto do que goza o
resto dos cidadáns. As xuntas
electorais envían as papeletas de
oficio a cada elector e logo non
existe un procedemento de control
de se é esa persoa a que vota (ou é
outra no seu lugar) e se o fai en
liberdade. Sen entrar xa a analizar
ata que punto esas persoas están
informadas sobre as diversas
candidaturas e programas.
Folga xeral
As primeiras páxinas dos
xornais víronse estes días invadidos
polos ecos da folga xeral convocada
polos sindicatos UGT e CIG. Debe
se-la primeira acción realmente
importante emprendida conxuntamente por estas dúas organizacións,
sen a colaboración de CCOO, vello
e tradicional aliado da UGT. Valorar
se a situación social xustifica ou non
unha medida tan grave é algo suxeito
a interpretacións varias e lexítimas,
pero en todo caso sorprende o
entendemento entre as dúas
organizacións que viñan sendo
consideradas a máis radical e maila
máis moderada, por riba da que
mantén posturas intermedias.
O que está fóra de toda dúbida
é que a maioría dos argumentos
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citados en favor da folga son de
peso. Os niveis de paro seguen sendo
moi altos, os índices de cobertura da
xente parada non son precisamente
modélicos e a precariedade nos
postos de traballo é alarmante. Case
ningún mozo, titulado ou non,
consegue un primeiro contrato
estable: todos teñen que pasar polo
aro dun contrato en prácticas, unha
bolsa de investigación, unha
substitución temporal ou mil formas
máis de disimular un posto de
traballo, co consentimento das
autoridades laborais, que en moitos
casos aportan todos ou boa parte dos
fondos para pagar a este persoal.
Máis discutibles son outras razóns
aducidas, como as relativas ó pacto
sobre as pensións ou as reformas da
Seguridade Social Agraria ou o
réxime especial dos traballadores do
mar. Igual que se pode discuti-lo
grao de seguimento da folga e ata
qué punto a decisión de moitos foi
libre ou non.
Catro meses de folga
Falando de folga, unha das máis
nomeadas dos últimos tempos foi a
dos traballadores da empresa de
transportes La Unión, compañía
amplamente
implantada
no
transporte escolar e de viaxeiros en
xeral en Pontevedra e mailo seu
contorno. Catro meses durou o
conflicto, cun grao de dureza poucas
veces visto e dous antagonistas moi
tenaces, como o empresario Raúl
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López e o Sindicato de Transportes
da CIG.
Os tribunais de xustiza
pronunciáronse sobre varios
aspectos da folga, con decisións
contradictorias sobre quen e como
tiña que face-los servicios mínimos
e obrigando ó empresario a respectalo dereito de folga e non contratar
outros traballadores para os postos
que cubrían os folguistas. Varias
ducias deles foron despedidos nun
principio, aínda que no pacto final
se rebaixou esa cantidade e algún
despido xa fora tamén anulado pola
xustiza.
O que quedou, unha vez máis,
claro foi a incapacidade das
autoridades para compaxinar nun
conflicto deste tipo os intereses das
partes enfrontadas cos dos usuarios
do servicio. Escolares e veciños en
xeral padeceron desta folga durante
meses, porque non houbo xeito de
que obreiros e empresa respectasen
en diversos puntos as normas
vixentes: e o conflicto alongouse
excesivamente pola incapacidade
negociadora das partes e a falta de
iniciativa dalgún sector dunha
administración moi dilixente, sen
embargo, á hora de conceder todo
tipo de axudas económicas ó grupo
empresarial en cuestión.
Tren conflictivo
Paralelamente ó citado problema laboral, Pontevedra vive

nestes meses outro conflicto, o dunha
obra empantanada desde principios
de século. Efectivamente, xa se
cumpriron non sei cantos decenios
desde que se proxectou construír
unha vía férrea entre a cidade de
Pontevedra e o seu actual porto, en
Marín. As obras empezaran tamén,
pero nunca foron adiante, ata que
agora lles chegou a hora. De feito
hai moitos decenios que foran
expropiados os terreos para esa obra.
Pero o paso dos anos foi convencendo os veciños de que o proxecto
nunca iría adiante. E así se foi
construíndo ó longo do seu trazado
un importante núcleo urbano, sobre
todo na parroquia de Praceres, nas
proximidades do colexio do mesmo
nome. Por iso agora o trazado da vía
pasa polo medio das casas, pola
praza principal, ó carón da igrexa e
do colexio.
Os veciños claman a súa
indignación e reclaman unha reforma
do proxecto que para eles pasaría,
como mínimo, por facer un túnel na
citada praza. As autoridades, pola
contra, insisten en que o proxecto
está aprobado desde moi antigo, que
outras posibles alternativas son máis
perigosas (unha delas invadiría parte
do citado colexio) e que non se pode
face-lo túnel que reclaman os
veciños. Engaden, ademais, que a
vía non vai ser perigosa, xa que por
ela van pasar poucos trens, que
circularán sempre de noite. E algúns
citan mesmo o exemplo da vía que
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une a estación co Porto de
Vilagarcía.
Calma no sector gandeiro
O sector gandeiro parece
finalmente recupera-la calma. Logo
do balbordo que a principios de ano
axitou a toda a nosa sociedade e
arruinou a carreira política do
conselleiro de Agricultura, coa
aparición das vacas tolas e maila
imposibilidade de desfacerse das
reses mortas de mala maneira, veu a
ameaza do gripo ou febre aftosa.
Coma no caso anterior, a Gran
Bretaña foi a orixe do mal, pero
neste caso os diferentes países
europeos actuaron de xeito máis
rápido e eficaz para corta-la
expansión do mal. De tódolos xeitos,
esas medidas preventivas supuxeron
pecha-las feiras durante dous meses,
o que veu agrava-la situación do
sector gandeiro.
Sen embargo a crise parece ter
tocado fondo e coa reapertura dos
mercados, os prezos do gando
fóronse recuperando, entre outras
cousas pola escaseza de reses
provocada en parte polas vendas
apresuradas cando empezaron a
aparecer vacas tolas. Esperemos que
a situación estea estabilizada e a
crise superada e non vaia moito máis
aló das 21 actualmente rexistradas o
número de vacas tolas galegas (a
metade das do conxunto de España).
Despois de darlle moitas voltas ó
asunto, acudindo a instalacións como
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as de Chantada e Ourense, non
enteiramente legalizadas, a Xunta
decidiu que as partes do gando con
máis perigo de estaren contaminadas
polo mal se van queimar no gran
forno de SOGAMA, en Cerceda.
Por certo, que a Xunta acordou
tamén que os camións que
transportan o gando sexan de
verdade desinfectados. A ver se isto
axuda a poñernos realmente ó día no
tocante á sanidade animal. E a ver se
non volven a aumenta-los casos de
vacas tolas, agora que se acaba o
prazo dado para desfacerse do gando
vello, que se viña matando sen
controlar posibles casos de
enfermidade, aínda que iso supuña
non sacar ningún proveito da súa
carne.
Zara, ra, ra, ra
E no medio de tantas miserias,
unha empresa galega conseguiu as
primeiras páxinas de tódolos
periódicos, incluso de moitos de
ámbito europeo. A Industria de
Deseño Téxtil (INDITEX), máis
coñecida polo nome da súa principal
marca comercial, Zara, fixo unha
entrada triunfal na bolsa madrileña.
O grao de demanda das súas accións
foi tal que en primeira venda
acadaron practicamente o máximo
da forquita ofertada nun principio.
Pero logo, nas primeiras horas de
negociación libre, ese prezo subiu
ata un 25 por cento, quedando ó
remate da primeira semana un 23
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por cento por encima da cotización
inicial. Calquera que sexan as
reservas que a un lle mereza todo o
que rodea o mundo bolsista, onde os
criterios especulativos e de busca do
beneficio priman sobre o interese
verdadeiro da empresa realmente
existente, cabe saúda-lo éxito dunha
iniciativa empresarial galega, creada
desde a nada en 25 anos.
Evidentemente, tal como
faciamos ó comenta-la folga xeral,
un pode cuestionar o tipo de
relacións laborais existentes neste
entramado empresarial, tanto na
parte da fabricación como na parte
comercial: seguramente aquí tamén
atoparemos unha ampla mostra de
precariedade laboral. Pero probablemente non tanta como noutras
empresas do sector téxtil ou noutras
con moi boa imaxe pública, como
poderían ser moitas grandes
superficies ou cadeas comerciais, nas
que, por exemplo, non existen
practicamente máis organizacións
“sindicais” cás promovidas desde a
propia patronal
Alcaldes varios
Volvemos ó eido da política,
neste caso municipal, para aludir a
varios casos que ocuparon as
primeiras páxinas dos xornais. Un
deles, o de Ribadumia, moitos anos
á fronte do seu concello e moi ben
visto polos máximos responsables
do PP. Tivo que deixa-la alcaldía

logo de ser formalmente acusado de
ser un activo contrabandista de
tabaco. Os tribunais dirán no seu día
o que teñan que dicir, pero tal como
saltou a cousa semella que o caso é
grave, máis ca un simple erro, como
dixo o ex alcalde. Por certo, ¿cal foi
o erro, o facer contrabando ou que o
pillasen?
O que resulta cando menos
curioso é que os xefes do PP, en
Pontevedra, Santiago ou Madrid, que
coñecían e frecuentaban a Barral
desde hai moitos anos, declarasen
que eles non sabían nada da súa
vinculación co contrabando do
tabaco. Esa fama, da que a xustiza
terá que avalia-lo fundamento, era
algo comunmente coñecido en toda
a comarca do Salnés, que non lles
podía deixar de soar a xentes como
Mariano Rajoy, Manuel Fraga ou
Louzán (este último compañeiro
como funcionario municipal
primeiro e logo como concelleiro en
Ribadumia).
Outro caso clamoroso é o do
alcalde de Teo, Armando Blanco.
Tódolos veciños do seu concello e
mailos composteláns, clientes ou non
do seu famoso establecemento de
tortillas, levan anos botándose as
mans á cabeza cada vez que circulan
de Santiago cara á Estrada, por
Cacheiras e maila Ramallosa.
Constrúense alí casas a centos, a
cada cal máis próxima á beira da
estrada. O escándalo urbanístico,
reiteradamente denunciado na prensa
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e nos tribunais polos concelleiros do
BNG, acabou por ser repudiado por
unha parte da mesma lista de
concelleiros do PP, que encabeza o
alcalde. Aínda que, curiosamente,
conseguiu un ardente defensor na
persoa do cabeza de lista do PSOE
(agora expulsado do partido), un
experto coñecedor do mercado
inmobiliario.
Finalmente ata o conselleiro de
Política Territorial tivo que ver o
que a gran maioría levaba anos
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vendo. E tivo que intervir para
suspende-la normativa urbanística
vixente en Teo, regulamentación
que, por outra parte, moitos
consideran que tampouco se
aplicaba. Logo de anos de
descontrol, un ten a impresión de
que o caos de Cacheiras (así
chamado pola propia Consellería)
non ten remedio. ¿Poderase salva-lo
resto do concello?
Agustín DÍAZ
tintxu@teleline.es

Rolda da cultura

A precariedade de certas riquezas
Por Xoán BERNÁRDEZ VILAR

Non hai aínda moitos anos
parecía ser case que un axioma
considerar que Galicia era un país
rico en xente pobre. E se ben que as
cousas non mudaron demasiado neste
aspecto parece que ultimamente
somos tamén ricos noutras moitas
cousas, como por exemplo, en ideas,
ademais de en variedade e en
diversidade. Por citar algo, podemos
dicir que, proporcionalmente coa
nosa extensión territorial e o noso
número de habitantes, esta nosa
riqueza é tal que temos máis
conmemoracións, máis festas e
feiras, máis centros universitarios,
máis aeroportos, máis barcos, máis
praias, máis ríos, máis xornalistas,
máis opinións, aínda que moitas
resulten dificilmente conciliables,
máis autores, máis premios literarios,
ou máis editoriais ca ninguén. Ata
contamos cun bilingüismo harmónico, o que supón unha adicional
vantaxe á hora de nos comparar con
calquera outro deses degradados
países que son incapaces de exceder
a categoría de simples monofalantes.

Non tedes máis que botarlle
unha ollada a esta cativa Rolda para
saber de que estamos a falar. E
podémosvos asegurar que temos que
facer auténticos alardes para
condensar nela máis nada que os, ó
noso entender, máis significados
feitos culturais que en Galicia se
producen, ó tempo que facemos
contricción interior para que non se
advirtan demasiado os que nos poden
quedar fóra.
Somos, pois, un país rico, e non
só pola numerosa xente pobre coa
que contamos, senón porque,
ademais de toda a fartura á que
acabamos de nos referir, somos
tamén ricos, inmensamente ricos,
ademais de en curvas nas estradas
ou en accidentes de circulación,
tamén en carencias. E isto é así ata o
punto de que, cando nos detemos en
analizalas, comprobamos que
superan amplamente a impresionante
opulencia que nos parece conferir
esa outra e enganosa prosperidade.
Isto ven a conto do que se tratou
no Galeuzca 2001, o encontro que,
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todos os anos, xunta a escritores e
editores galegos, vascos e cataláns.
Por que nel nos informamos case de
súpeto de que, a pesar de que hai a
penas uns meses que os medios de
comunicación destacaban o excelente momento no que se atopaba o
noso mundo editorial, a realidade é
que o sector vive unha crise case
galopante. Mesmo se afirmou que,
das 349 librarías que hai en Galicia,
nada máis que 115 distribúen o libro
galego, e que as tiradas dos mesmos
comezaron xa a se reducir de xeito
alarmante.
É, ademais, tamén certo, como
alí se dixo, que no mundo hai
culturas que, de xeito bastante
sospeitoso, se pretende facer pasar
por universais, pero que son nada
máis que particularmente exclusivas
–ás veces mesmo excluíntes–, e están
a ser apoiadas a ultranza, mentres
que se demonizan as culturas
periféricas envurullándoas coa
etiqueta de exclusivas e, por suposto,
de excluíntes, aínda que non o sexan.
Naturalmente. Fronte a estes
feitos, propuxéronse solucións.Unha
das que se barallaron foi a da
consecución de axuda institucional,
ou discriminación positiva; algo así
como o que Curros Enríquez chamou
moi graficamente no seu momento
seguir nos brazos de Constantino.
Mais houbo outras, menos
dependentistas, ou, quizais, tal vez
algo máis acertadas, de cara a
establecer unhas auténticas bases de
futuro, como son: editar menos
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títulos, facer economicamente
viables edicións máis reducidas, e,
sobre todo, que as nosas numerosas
editoriais cheguen a pórse de acordo
para crear un Consorcio capaz de
abaratar custes e facilitar tanto a
distribución como a almacenaxe das
súas publicacións.
O Galeuzca 2001 demostrou
que somos coñecedores dunha boa
parte das eivas que nos afectan. E
permitiu que se apuntasen remedios.
Parece tamén que, afortunadamente,
hai xa quen está a traballar nos uns
e nos outros para mudarlle o rumbo
ós acontecementos.
Aplaudimos dende aquí a
iniciativa. Mais engadimos tamén o
noso devezo de que se repare no
feito de que esa outra nosa riqueza,
a da variedade de ideas e puntos de
vista, a proliferación de concursos,
así como a primacía que de momento
se lle está a conferir ás obras de
creación –ficción estaría mellor dito–
sobre as de estudio, consulta, ensaio
ou investigación, parecen estar a
pórlle tamén uns límites reductores
á nosa cultura. Uns eidos estes nos
que, de saída, contamos coa
importante vantaxe que supoñen as
case incribles deficiencias que, no
que a nós se refire, presentan as
publicacións que se fan en castelán
e que as fan autenticamente
impresentables.
Por outra banda, cónstanos
tamén que, neste momento, xa non
se chegan a publicar sequera todas
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as obras de creación premiadas. Algo
no que tamén deberiamos meditar.
Artes Plásticas
O proxecto do tantas veces
galardoado arquitecto pontevedrés,
César Portela, resultou o gañador do
concurso internacional convocado
para o futuro Auditorio e Pazo de
Congresos de Vigo. Cun presuposto
duns trece mil millóns de pesetas, o
edificio vai ser situado na Beiramar,
e preténdese que sexa un novo
referente cultural da cidade olívica.
O premio anual de arquitectura
e urbanismo Irmáns Gómez Román,
ven de conceder a súa última edición
ó arquitecto Jaime Garrido
Rodríguez, con base no labor
investigador que mostra nas súas
obras, concretamente, a Clínica
Olfalmolóxica Baviera, o Centro de
Saúde de Teis, o Edificio para
oficinas de Brigal e Gadiex, unha
vivenda unifamiliar da praia de
Saiáns, e o libro Arquitectura da
pedra en Vigo.
Audiovisual
O Museo das Peregrinacións e
o Concello de Santiago subvencionan o disco de recente aparición
con cancións do Renacemento sobre
o Camiño de Santiago. O grupo
compostelán Resonet, nacido hai
dous anos baixo a dirección de
Fernando Reyes, foi o encargado da
colleita e a interpretación dos

traballos. O título: ¡Santiago!,
Música e peregrinacións da Europa
do Renacemento.
En Ourense, na praza da
Imprenta, foi inaugurada o pasado
día 12 de maio unha estatua de
Castelao. Esta ten unha altura de
1,90 metros, e foi realizada en bronce
polo escultor Buciños.
Banda Deseñada
O mundo dos deseños está unha
vez máis de loito. No pasado mes de
marzo morreu William Hanna,
creador de, entre outros personaxes
universais e inesquecibles: Tom e
Jerry, gañadores de sete Oscars, O
oso Yogui, Scooby-Doo, Don gato
ou Os Picapedra. Hanna, nacido en
xullo de 1910 en Melrose, Novo
México, cumprira xa noventa anos
de idade. A súa carreira, nas últimas
décadas estreitamente unida á de
Joseph Barbera, principiara cando
contaba con nada máis que 20 anos.
E traballou para os estudios da
Warner Bros ata hai uns meses.
Cine e Teatro
A Consellería de Cultura e a
Universidade de Compostela acaban
de chegar a un acordo para a
catalogación do noso patrimonio
cinematográfico. A Consellería subvencionará os traballos e a Universidade entregaralle unha copia
da base de datos dos mesmos ó
Centro Galego das Artes da Imaxe.
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Unha vez rematados os labores de
recuperación deste patrimonio, que
se estima arrinca do ano 1897,
poderá ser consultado a través da
páxina web do referido Centro.
O crítico cinematográfico
Miguel Anxo Fernández, manifestou
recentemente que “hai unha crise
mundial de guións, e a literatura
castelá está tamén esgotada”. Unha
opinión bastante sorprendente, e que
haberá que entender, ó noso xeito de
ver, no senso de que hai unha crise
mundial, na elección de guións, non
no de que non haxa onde buscalos,
ou no de que os autores en castelán
non dean xa para máis. A crise, en
todo caso, sería a da propia industria
cinematográfica, pola súa reiteración
e a súa incapacidade para se procurar
novos argumentos e diferentes
camiños temáticos, non nas
posibilidades de oferta dos autores
de ningunha fala, calquera que esta
sexa. Para convencervos de que é
así, recomendámosvos que vexades
a película iraní Nenos do Paraíso,
nominada ó Oscar da mellor película
estranxeira. Podédela atopar en
calquera videoclub que se prece.
Védea, disfrutádea, e admirádea.
Comprenderedes os moitos camiños
que pode ofrecernos aínda a cultura.
Neste intre, son tamén varios os
escritores galegos que van pasar á
pantalla grande.
A Quinta edición dos Premios
María Casares de Teatro ten xa
gañadores: O lápis do carpinteiro,
adaptación do grupo Sarabela de
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Ourense da novela de Manolo Rivas,
acaparou nada menos que oito
distincións. Para Rosa Álvarez foi a
de Mellor Actriz. Xosé Manuel
Olveira e Belén Solveira mereceron
as de Mellores Actores Secundarios.
Ollomol Travía levou o premio á
Mellor Música, e Roberto Vidal
Bolaño, ó do Mellor Texto Orixinal,
por Criaturas. A gala celebrouse no
Teatro Rosalía Castro da Coruña.
Congresos, Comunicacións
A Federación Galega de
Libreiros outorgou ó longo dun acto
celebrado en Vigo os seus premios
anuais en recoñecemento ó traballo
de promoción da lectura e do libro
galegos. Xosé Luís Méndez Ferrín,
a Editorial Xerais, o programa da
Televisión Prescolar na casa, a
librería Follas Novas de Santiago, a
revista Fada Morgana, e os CEIP de
Palmeira, Cespón (Boiro) e Castrelo
(Cambados), foron as persoas e as
institucións que recibiron a xa clásica
estatuíña de bronce creada por Xoán
Piñeiro. Brillante mantedor do acto
foi o escritor e lingüista Xosé Luís
Franco Grande.
Carlos Mosteiro, nacido en
Xeve no ano 1955 e mestre na Pobra
do Caramiñal, ven de conseguir o
Premio Abril de Narrativa cunha
obra que leva o un tanto heterodoxo
título de Manual de instruccións
para querer a Irene. Un relato no
que o autor demostra o seu fondo
coñecemento dos mundos máxico,
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do amor, e xuvenil. O Premio Abril
está destinado precisamente ós
mozos, e presenta a particularidade
de se editar en todas as falas do
Estado. Carlos Mosteiro foi tamén o
primeiro galego que conseguiu esta
distinción.
A Fundación Otero Pedrayo
acaba de conceder o Premio Trasalba ó escritor Xosé Luís Méndez
Ferrín pola entrega, en favor de
Galicia, do seu “brillante traballo
intelectual” así como polas preferencias deste pola desaparecida e
inesquecible figura de Don Ramón.
O premio de novela convocado
pola Asociación de Mulleres
Progresistas foi gañado pola tudense
Conchi Regueiro Digón, coa súa obra
Tempos Agradables. Nela ocúpase
dun personaxe feminino, Sara, que,
nunha sociedade en aparencia
hipotética, mais facilmente identificable, nos fai coñecedores das
accións pouco recomendables do seu
marido, un home simplemente con
poder.
A XVI edición dos Premios
Antón Losada Diéguez, para obras
xa publicadas, tivo como gañadores,
no eido do relato, a Xurxo Borrazás,
con Na Maleta, e no da investigación, a José Carlos Bermejo por
Pensa-la Historia.
O pasado 12 de maio foron
entregados no Hotel Samil de Vigo
os Premios da Crítica do presente
ano. Os resultados foron os
seguintes: Creación Literaria: Xosé

Manuel Villanueva, Ensaio e
Pensamento: Xoán GonzálezMillán, Investigación: Manuel
González Gómez. Música: Antón
Corral, Ciencias e Artes da
Representación: Antón Reixa,
Iniciativas Culturais: Enciclopedia
Galega Universal, de Ir Indo, e
Galego Egrexio: Olegario Sotelo
Blanco.
Como anécdota comentemos
que, na sobremesa, Alecrín deu a
coñecer o pouco positivo feito de
que nas 23 edicións destes Premios,
houbo 854 homes nos xurados, fronte
a tan só 49 mulleres. E menos mal
que ás activistas deste coñecido
grupo non se lles ocorreu lembrar
cantos premiados e cantas premiadas
houbo, ou fixarse no feito de que
haxa unha distinción xenéricamente
denominada Galego Egrexio.
Nesa mesma data foron tamén
fallados en Santiago os Premios
Literarios Minerva, para mozos, que
patrocina o Colexio M. Peleteiro.
Bianca Cid Bouzas, de Cambre, foi
a gañadora en narrativa, e Lucía
Aldao Sánchez, da Coruña, en
poesía.
O sábado día 19 de maio, foi
entregado o X Premio Manuel
Murguía. Nesta ocasión en plural,
posto que houbo dous vencedores: a
xornalista Rosa Aneiros, pola súa
obra Mares de Xabre, e o escritor
Xosé Luís Martínez Pereiro, polo
seu traballo Palamades e a besta
ladradora. A dotación do mesmo foi
de catrocentas mil pesetas.
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O domingo 20 de maio, tivo
lugar en Padrón a entrega dos
galardóns da fundación do Patronato
do Pedrón de Ouro. Logo dunha
eucaristía polos mártires de Galicia
e dunha ofrenda floral na Estela de
Rosalía, na súa Casa Museo,
acompañados pola verba fácil e
acendida de Salvador GarcíaBodaño, Avelino Abuín de Tembra
e Liño Braxe, concedéronse: o
Pedrón de Ouro a Manuel Lourenzo
Pérez, un vello loitador principalmente vencellado ó teatro e a
escena, hoxe máis coñecido pola súa
interpretación de Melgacho, na serie
Mareas Vivas da TVG, e o Pedrón
de Honra a Arcadio López Casanova, destacado investigador, poeta e
ensaísta bilingüe.
Decesos
O pasado primeiro de abril finou
na Coruña, Marino Dónega Rozas,
un vello defensor da nosa cultura.
Nacido en Huelva no ano 1916,
Marino Dónega licenciárase en
dereito en Compostela, actividade
que exerceu o resto da súa vida na
cidade herculina, presidiu a
Mocidade Galeguista, en 1936,
interveu a prol da plebiscitación do
Estatuto, e colaborou en distintas
revistas e xornais na defensa do país,
así como no espallamento das
conclusións do Congreso de Dereito
Galego celebrado en 1972.
Ademais de autor dunha chea
de ensaios e de comentar diversas
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edicións de obras relevantes, foi, así
mesmo, cofundador da Editorial
Galaxia, membro e Tesoureiro da
Real Academia, e o Primeiro Conselleiro de Cultura de Galicia. Entre
outras actividades culturais súas,
pertenceu ós Padroados do Instituto
daLingua Galega, do Museo Emilia
Pardo Bazán, do Museo de Arte
Galega Carlos Maside, e da
fundación Otero Pedrayo. Era
membro, así mesmo, da Fundación
Penzol.
Etnografía
Manuel Castro González, máis
coñecido como o Gaiteiro de
Penalta, tal como o eternizou Curros
Enríquez, naceu na aldea deste
nome, nas aforas de Celanova, no
ano 1832. Manuel Castro foi mestre,
entre outros, do inmortal Faustino
Santalices. O Concello de Celanova
e a Fundación Premios da Crítica
celebraron recentemente unha
homenaxe ó colocar unha placa
conmemorativa do feito na súa casa
natal, ós acordes da gaita de Susana
Seivane.
A festa dos Maios, chegou ó
terceiro milenio. Actualización
galaica da vella festa céltica que os
irlandeses denominaron Beltene, ou
Beltaine, esta conmemoración do
primeiro de maio representaba nos
seus comezos, o inicio da estación
fértil, cando medra a herba e o gando
pode ser ben alimentado. Estivo
sempre, pois, moi directamente
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relacionada cos animais, ós que se
facía pasar polo medio de grandes
fogueiras. Xurdida ó longo do
primeiro milenio anterior a Cristo,
sen que poidamos neste momento
precisar máis, a festa mantivo na
nosa terra as ancestrais relacións xa
comentadas, respecto do gando e
dos froitos da terra, e, de paso, dos
divertimentos satíricos. Entrados xa
no terceiro milenio despois de Cristo,
parece que agora se observan nela
preocupantes síntomas deturpadores
nalgúns lugares, que a están a facer
asemellarse a espectáculos un tanto
foráneos, que sería moi conveniente
expurgar antes de que pasen a ser
considerados parte da tradición.
A Federación de Centros
Xuvenís Don Bosco ven de convocar
a súa campaña Xoga en Galego, coa
que complementa o seu curso
monográfico Xogos populares
galegos, que no pasado mes de maio
impartiu en Vigo Fran Varela. A
nova campaña desenvolverase ata
finais do ano centrándose,
especialmente, en: billarda, chave,
comba, a panda, a pita cega, o truco
e o trompo. Información en: rúa
Venezuela, 3 baixo, 36203 Vigo, no
Tel. 986.225.662, ou e-mail:
cxabert@teleline.es.
As Letras
Os Premios da Crítica española
acaban de distinguir, no apartado de
novela, a Suso de Toro pola súa obra
Non Volvas, e en Poesía ó polígrafo

e incombustible Gonzalo Navaza,
por Libra. A Crítica Española
distingue ás principais publicacións
do ano, nestes dous eidos, en cada
unha das catro falas existentes no
estado. No caso que agora nos ocupa
dase tamén a circunstancia de que
Suso de Toro gañara xa este galardón
hai seis anos, con Círculo.
Unha muller ven de incrementar, con todo merecemento, a
ata agora exígua representación
feminina existente no seo da nosa
Real Academia. Referímonos á
autora e poetisa Xoana Torres
Fernández. Nacida en Santiago en
1931, esta nova académica viviu no
Ferrol, onde foi alumna de Ricardo
Carballo Calero. Residiu tamén
algún tempo no Exipto e en Persia,
para instalarse definitivamente en
Vigo pouco despois de 1960, cidade
na que dirixiu o primeiro programa
de radio integramente en galego da
posguerra. Polo seu libro Estacións
ao mar recibiu o Premio da Crítica
española en 1981. Obtivo tamén
destacados premios de Teatro por
Da outra banda do Iberr e Un hotel
de primeira sobre o río, así como en
narrativa, con Adiós María. Xoana
Torres ten no seu haber tamén
publicacións infantís, varios
poemarios, recibiu o Pedrón de Ouro
en 1972, e o Premio de Etnografía
da Diputación da Coruña. Apartada
nos últimos anos da vida pública,
aínda que non da súa afición pola
literatura e as culturas, no momento
de redactar esta nota, sabemos, que
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está xa a preparar o seu discurso de
ingreso co tema O mar na poesía
galega.
Toda Galicia remexeu arredor
da data do 17 de maio, Día das
Letras Galegas: publicacións, actos
académicos, leccións maxistrais,
concursos escolares, conferencias
–autor houbo que se veu na necesidade de pronunciar nada menos
que tres nun mesmo día–, carreiras
pedestres, manifestacións, sesión da
Real Academia e, como remate dun
longo etcétera, o Premio das Letras
e Artes entregado polo Presidente da
Xunta, nun acto institucional, ó
profesor e investigador Francisco
Río Barxa.
Nado en Lugo no ano 1919, Río
Barxa, licenciárase en Filosofía e
Letras en Santiago, para doutorarse
en Madrid en 1953. Impartiu
docencia en Santiago, tanto en
Filosofía e Letras como en Xeografía
e Historia, e foi director da Escola
de Formación de Profesorado, así
como do Instituto Padre Sarmiento
de Estudios Galegos, numerario da
Real Academia e membro do
Consello da Cultura. Incansable
investigador, de xeito especial no
eido xeográfico, ten no seu haber
numerosísimos premios e publicacións.
Música
O grupo Luar na Lubre cumple
neste ano os seus primeiros quince
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anos de vida. Con este motivo a
Warner Music acaba de tirar un disco
con O Mellor de Luar na Lubre, e o
propio grupo vai conmemoralo
cunha xira por doce países de Europa
e América, se ben que parece que
teñen programada outra algo máis
cobizosa tamén ás portas. Títulos
importantes deste grupo son: O son
do ar, Beira Atlántica, Ara Solis,
Plenilunio, Cabo do Mundo, ou
Chove en Santiago.
Novas en xeral
Unha pregunta: ¿Saben vostedes
que o Consello de Europa declarou
o presente como Ano Europeo das
Linguas, promovendo, ademais, a
difusión de información entre os
cidadáns encamiñada á valoración
da diversidade linguística, e que cada
estado organizase programas
encamiñados a este fin? ¿Sabíano,
ou, polo menos, tiveron ocasión de
se decatar de que se estaba a facer
algo neste senso?...
Outra pregunta máis: ¿Servirá
para algo, aínda que teñamos en
conta todas as respetables opinións
esgrimidas, tanto polos uns coma
polos outros, que os nosos
ensinantes, os nosos críticos, os
nosos autores, ou os nosos políticos,
se encirren agora na bizantina
discusión de se Camilo José Cela é
ou non un escritor galego?
E agora unha afirmación: no
pasado mes de marzo tivo lugar a

A precariedade de certas riquezas

Celebración Mundial da Poesía,
organizada polo Pen Clube Galego
de Compostela. Ó longo dela houbo
encontros, debates, denuncias,
lecturas públicas, cantatas, musicáronse poemas, fixéronse representacións dramáticas, os asistentes
desprazáronse á illa de San Simón,
cantada por Meendiño, e, por último,
fixeron unha emotiva visita á Casa
da Matanza, en Padrón, onde pasou
os derradeiros anos da súa vida,
Rosalía. Entre os moitos autores
presentes no evento temos que
resaltar ós Premios Nobel, Derek
Walcott e Wole Soyinka. O inglés
Charles Tomlinson sorprendeu a
todos recitando na súa fala os versos
que Curros lle dedicara a Rosalía:
“¡Ai da que leva na frente unha
estrela, ai da que leva no bico un
cantar!”.
Universidade
Preto de vinteseis anos de
ensinante en Islandia, Suecia e
Finlandia, e máis de vinte na
Universidade de Vigo. José Antonio
Fernández Romero, é un dos escasos
coñecedores das falas nórdicas
existentes no Estado, e o único co
que contamos en Galicia. No seu
haber a Cruz de Cabaleiro da
islandesa Orde do Falcón. Foi
traductor ó galego, en 1982, de
Lendas Islandesas, e está a verter
tamén ó castelán distintas obras das
literaturas nórdicas, escasamente
coñecidas entre nós, mais dunha

excepcional calidade. En 1996 fíxoo
cunha Antología de Poesía Nórdica,
na que os 259 poemas islandeses
que alí aparecen, lle valeron o
Premio Nacional de Traducción do
mesmo ano. A este seguiron outros
textos. A piques de se xubilar, a
universidade viguesa parece que vai
nomealo, cremos que con todo
merecemento, profesor emérito.
Quente aínda o problema que
ás nosas Universidades, e demais
centros de ensino, lle botaron enriba
ós asisados pensantes encargados de
manipular o ensino das humanidades
–cuestión acerca da cal loamos as
opinións que os señores Luís G. Soto
e Ramón Villares fixeron no anterior
número de Encrucillada– aparece
xa no horizonte outra nova ameaza:
nada menos que unha lei orgánica
de universidades, que sen dúbida
dará tamén moito que falar, e que se
pretende aprobar a toda presa.
A Universidade de Vigo fallou
o seu concurso literario anual. Daniel
Landesa, con Gallaecia, foi o
vencedor en poesía. Daniel González, en narrativa, con A Ánfora.
Iván Fernández, en teatro por
Perante o espello, mentres que o
premio de traducción foi para Moisés
Rodríguez Barcia polo seu traballo
Aceite de can.
Varia
Nas XI Xornadas de Língua e
Literatura celebradas recentemente,
93/309

Xoán Bernárdez Vilar

e isto pódemos servir para
complementar o noso comentario
inicial de hoxe, fixéronse diversas
análises da situación actual das nosas
letras. Entre elas consignáronse a
“insignificante difusión do libro
galego”, que o ensino na nosa fala
siga “a ser a materia pendente”, ou a
opinión da falta de “consideración
social para os nosos creadores”.
Atacouse tamén o feito de que o
ensino condicione a producción ata
o punto de que “obrigue a escribir
para obter o favor do público”, ó que
se lles recomendan obras simplistas
e de escasa extensión. En xeral,
nestas Xornadas houbo opinións a
ter moi en conta, e tamén outras
referentes a problemas nada máis

que persoais e tan simples como esa
mesma simplicidade á que antes
aludíamos, que mellor tería sido que
nen sequera se suscitaran, xa que
non poden axudar a resolver os
auténticos problemas da nosa cultura
escrita.
Baixo a dirección da nosa
compañeira Engracia Vidal a
asociación O Burgo de Pontevedra,
desenvolveu no pasado mes de maio
unha activa semana cultural das
letras galegas. Houbo exposicións
de diccionarios galegos, un ciclo de
conferencias sobre o mesmo tema
así como un concerto da Orquestra
Sinfónica do Sur de Galicia e unha
romaxe popular.
Xoán BERNÁRDEZ VILAR
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PORTAS FERRO, XESÚS, No colo de miña nai. Cancións relixiosas,
tresCtres (314euroEdiciones), Santa Comba, 2001. 71 páxs.
Cando me poño a escribir este comento verbo do libro de Xesús Portas
–compañeiro de Encrucillada–, que ve á luz co título No colo de miña nai,
inda resoan en min as cancións dos familiares e amigos da contorna
pontevedresa, que aloumiñaron o autor na presentación pública deste
libriño musical en Compostela. Era o pasado sábado, 5 de maio, na
Alameda, no marco da 20 Feira do Libro celebrada na capital de Galicia.
Do currículo vital de Xesús Portas Ferro (Cordeiro-Valga, 1944)
interésanos soamente pór de relevo aquí a súa faciana de músico e home
inquedo polo mundo da fe e a cultura, “A súa afección á música consolidou
como membro da Schola Cantorum comillense (...), dedicouse desde os
seus tempos de estudiante á animación socio-cultural e á formación e
dirección de coros afeccionados” (p. 71). Os seus títulos académicos
–filosofía, teoloxía, filoloxía– permitíronlle centrarse no traballo coas
persoas, primeiro como crego en varias parroquias e posteriormente –ata
arestora– no ensino da mocidade e a infancia.
No colo de miña nai reúne por vez primeira un conxunto de 38
cancións relixiosas creadas polo autor durante máis de tres décadas, pian
piano, de vagariño. Algunhas delas –dise na introducción– publicáronse en
obras colectivas e outras, case a metade, “edítanse agora por primeira vez”
(p. 9).
En sete bloques, este pequeno volume enche os tramos dunha
celebración eucarística. Hai cantos de entrada e para outros usos (bloque 1),
cantos para o acto penitencial, Gloria e Credo (b. 2), cantos e antífonas para
o salmo interleccional e o Aleluia (b. 3), cantos para o ofertorio (b. 4),
cantos para o Santo e o Año (b. 5), cantos para o Noso Pai e a Comuñón
(b. 6) e para diversos usos, entre eles o de remate dunha celebración (b. 7),
onde aparecen tamén panxoliñas ou unha canción de defuntos. “E así esta
escolma comeza no colo dunha nai e un pai, primeiros transmisores da fe,
e remata co desexo da acollida derradeira no colo do Pai” (p. 11).
A colectánea inclúe dúas misas sinxelas (Misa Adoro e Misa Fácil),
con exclusión do Credo (inda que aparece un Credo dos nenos). Dado que
a edición foi planeada “pensando na súa utilización por toda ou unha
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grande parte da asemblea litúrxica, (...) prescindiuse das harmonizacións a
voces que varias destas cancións conteñen noutras edicións” (p. 10).
Xesús Portas, ben coñecido tamén dos lectores da nosa revista polas
súas atinadas roldas da cultura, explica amais na presentación do libro a
xénese dos seus cantos: para encher un baleiro, inda hoxe non enchido, “o
da música litúrxica e relixiosa en lingua galega”; para poñer música e
poesía popular acompañando o anovamento que supuxo o Vaticano II; e no
seo de distintas comunidades locais, como expresión da fe cristiá. Tamén,
nesta escolma da súa producción musical procurou a facilidade para unha
maior participación da xente nas celebracións. Por iso podemos cualificar
estas pezas como de “apegadizas”, xa que se aprenden de contado, tanto a
música como as letras.
Concluíndo a presentación, Portas Ferro confesa que “a fe cristiá e a
lingua galega son quizais os máis importantes dos dons que recibiu de Deus
a través dos seus pais” e claréxano-las ideas esenciais dos textos: a
irmandade arredor das mensaxes de Cristo, o se achegar ós máis humildes,
as palabras da Biblia e da tradición litúrxica cristiá.
Aquela tarde na Alameda compostelá tamén se cantou harmonicamente
O amor é o meirande. Nos presentes había algo común de fe, de comuñón,
de celebración comunitaria. E inda me resoa no sentido a melodía e os
versos da canción que lle dá título ó libro. ¿Será só pola súa calidade
musical ou por esa memoria que a un lle queda toda a vida, con arelas de
volver senti-lo pracer infantil e humano de se atopar sempre amparado no
colo da nai/pai?, chi lo sa?
X. Amancio LIÑARES GIRAUT

FERNÁNDEZ PRIETO, LOURENZO (ED.), Terra e progreso. Historia agraria
da Galicia contemporánea, Xerais, Vigo, 2000. 551 páxs.
Son un conxunto de 551 páxinas destinadas ó estudio dunha actividade
primaria, prístina e primordial na Galicia contemporánea e de sempre,
dentro da colección Universitaria de Edicións Xerais. Dicir terra é facer
sinonimia con agricultura, gandería, sector forestal, foros, propiedade. E
ensarillala co progreso supón facela unida á innovación tecnolóxica, á
fertilización, comercialización, agrarismo, sectores lácteo e cárnico...; en
suma ó adianto e a prosperidade. Xa na contraportada do libro se nos
108/324

Recensións

anuncia que Terra e progreso é “unha obra dirixida ó público interesado na
historia e no mundo rural e mais ós estudiantes de historia”. Con diversas
posturas interpretativas e debates, sobre todo, implícitos.
Na portada reprodúcese un cadro de Paul Gauguin (Paisaxe de Bretaña,
1889). Lourenzo Fernández na edición da súa tese de doutoramento,
publicada co título de Labregos con ciencia (Xerais, Vigo, 1992), elixira a
Labranza, de Manuel Colmeiro, pintado no ano 1931. Na súa estadía na
Bretaña, Gauguin “impresionado pola fe sincera e sinxela dos campesiños,
descríbeos nos seus lenzos con toda a beleza primitiva da súa vida”,
segundo escribe Esperanza d´Ors (1979). A labranza pintada por Colmeiro
é “un cadro característico da época das terras, capaz de influír a pintores
que o sucederon”, nas palabras de Mª Luísa Sobrino (1981).
Algo de todo isto, coa analítica, reflexións e conclusións propias da
Historia Contemporánea, áchase na gavela de traballos que se nos ofrecen
neste volume.
Precedidos por un estudio introductorio do editor (“Reconstruíndo a
Galicia rural contemporánea”) –quen emprega o xerundio para darnos
sentido de acción, de camiño inacabado–, a obra cultiva esa grande agra ou
leira de papel, onde os ferrados se converten en páxinas, dividíndoa en seis
grandes parcelas: I. Cambios e inercias na agricultura galega contemporánea;
II. Conflictos sociais e agrarismo; III. Formas de producción e innovacións
tecnolóxicas; IV. A gandería: chave da comercialización e o
desenvolvemento; V. O monte: espacio agrario e forestal; VI. As complexas
formas da propiedade agraria en Galicia e a súa evolución contemporánea.
E para enche-la media ducia de parcelas, ofrécensenos un total de 19
sementeiras diferentes e vizosas.
“Terra, progreso, luz e liberdade foi un lema empregado polo Directorio
de Teis aló por 1908, e serviunos de inspiración para o título deste libro.
Reflicte as aspiracións e a conciencia que alentaba no movemento agrarista
de comezos do século XX en Galicia e acáelle ben á memoria que aquí se
quere reconstruír”, afirma L. Fernández Prieto no comezo (p. 9). E o labor
de debullar e sementar arredor de todos estes temas realízano un nutrido
grupo de historiadores-as, coordinados para a seitura polo citado editor e
vencellados ó mundo universitario galego. Son: Aurora Artiaga, Xesús
Balboa, Mª Xesús Baz, Xan Carmona, Luís Domínguez, Fausto Dopico,
Anxo Fernández, Henrique Hervés, Alberte Martínez, Eduardo Rico, Mª
Xosé Rodríguez e Ramón Villares. Todos eles queren “socializar os
coñecementos adquiridos polos historiadores especializados na historia
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agraria, para que as nosas investigacións contribúan a construír unha idea
máis acaída sobre o pasado de Galicia” (p. 10).
A utilidade dese “Reconstruíndo...” inicial que asina Lourenzo
Fernández está tamén en que nos dá conta do estado da cuestión sobre a
historiografía agraria da Galicia contemporánea. Amais, indícanos onde
foron publicados previamente estes traballos, antes de conformaren este
volume coherente, xunguido agora pola terra, a xente e a lingua propias do
noso país. Trátase de revistas e libros de ámbito galego, hispano e europeo.
En tódalas contribucións áchase presente o san espírito actual que nos pide
“pensar globalmente” e “actuar (ou investigar, ou escribir) localmente”,
como ten afirmado Ramón Villares.
Hai fondura nos regos que se abriron con estes traballos. Cumpre
achegarse a eles, porque o lector poderá saber mellor dos atrasos e
adaptacións ó capitalismo da nosa agricultura, da modernización agraria,
das sociedades campesiñas, da conflictividade rural, das formas de
producción e innovación tecnolóxica, do desenvolvemento e
comercialización da gandería, da utilización dos montes e a industria do
serradura, da propiedade da terra, das rendas forais e das estratexias de
crédito rural privado...
O libro, en resumo, actualiza e abre novos sucos para quen xa teña lido
obras anteriores, como aquel colectivo Donos de seu (Edt. Sotelo Blanco,
1988), dirixido por R. Villares, referido ó ámbito da investigación agraria
na historia contemporánea, a finais da década de 1980.
Rematamos con dúas citas. A primeira, tomámola desa contraportada
de cor asalmoada, que identifica a colección: “resalta (...) un certo labor
colectivo de reinterpretación que devén na construcción dunha memoria
diferente daqueloutra que facía fincapé no atraso agrario e concibía o
mundo rural contemporáneo como politicamente reaccionario, socialmente
inerte, inmobilista dende o punto de vista económico e eixo dun suposto
subdesenvolvemento inmemorial”. A segunda pertence a M. Moreno
Fraginals (1983) e lémola en Terra e progreso (p. 45): “Quen sexa incapaz
de comprender a beleza extraordinaria e o fabuloso mundo intelectual que
hai detrás dun híbrido de millo, unha maquinaria ou un novo alimento para
o gando, endexamais será historiador”.
X. Amancio LIÑARES GIRAUT
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AGULLA PIZCUETA, XOAQUÍN, Camiño de Emaús, deica un deus
terriblemente humano. Versión galego-inglés. Ed Iniciativas Guttenberg.
Cangas (Pontevedra), 1997, 84 pxs.
Presento este libro ós lectores con total entusiasmo, e cun sentimento
de temor. O libro foi editado no 1997, e escrito no 1996. Non chegou ás
nosas mans ata hai pouco tempo, pero por sorte non é unha obra que perda
interese tras destes poucos anos.
Trátase dun breve poema existencial e relixioso, artellado en 18
capituliños (todos ocupan menos de corenta páxinas) nos que o autor, cunha
linguaxe moi directa e profética, enfróntase ó sentido da súa vida e da vida,
á pregunta por Deus ante a dor dunha existencia que percibe, e denuncia,
como inxusta e alienada, como mentira social e tolería suicida ante a falta
de fraternidade e de valentía para encarar a verdade. Un poema que formula
con moita radicalidade algúns dos interrogantes máis vitais do ser humano
e do que xurde, sen trampas, unha raiola de esperanza para Deus e para o
ser humano, para o autor, moi tenue pero tamén moi firme. O poema acada
momentos de gran fondura introspectiva, dunha inusual claridade na
denuncia social (na tradición das cantigas de escarnio e maldicir e de boa
parte da poesía galega ata os anos setenta), e dunha busca relixiosa de gran
pureza e de vigorosa crítica teolóxica que fai actual na Galicia de hoxe o
alento profético e anticultual de profetas como Amós, Isaías ou Xeremías.
O autor ademais de poeta, que dera en 1981 á luz un libro de versos
chamado Cántico, é tamén autor de teatro, deseñador gráfico, artista
plástico e animador cultural con incursións no campo editorial.
O meu entusiasmo sen reservas cara esta obra foi aparecendo coa
lectura repetida e espaciada deste poema vital, testemuño inapreciable
dunha fe en busca e afectada pola dor do autor, e do mundo, que resulta
sanadora pola súa autenticidade. Falo de entusiasmo na recomendación de
lelo e deixarse impresionar por el, porque ademais de atopármonos ante
unha expresión auténtica e alcanzable, clarificadora e desmitificadora, o
seu itinerario por Emaús, polo desencanto e o pesimismo, feito en compaña
de Deus, do Deus de Xesús, remata deixando no lector, como nos discípulos
da pasaxe evanxélica á que alude o título, un calor de forte esperanza,
anunciada xa no epígrafe dedicatoria do pórtico.
A calidade literaria é quizais desigual. Por momentos a expresión
poética faise creativa, feliz e sorprendente; noutras ocasións prosaica,
aínda que sempre eficaz. Coma o mesmo escrito do evanxeo, como a figura
do Servo de Iavé (“ o seu aspecto non era atraente... ante quen se esconde
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o rostro”), este poema de Xoaquín Agulla Pizcueta, aínda que non teña,
quizais, unha beleza que satisfaga ó consumidor artístico que busque o
pasatempo, a sensación e o pracer controlado, ten, sen embargo, a preciosa
e rara beleza do verdadeiro, do humano. No seu aire directísimo e
elemental, por momentos brillante, e por veces descoidado e ata incorrecto
(no léxico, na sintaxe ou na puntuación), pero sempre desgarrado e
auténtico, o autor consegue o milagre de conducirnos polo seu particular
camiño de Emaús ata aquel mesmo porto de luz que experimentaron os
camiñantes de Lucas, 24. O resultado é o encontro milagreiro cunha
fermosura engaiolante e sinxela, como a auga é belísima para o sedento, o
pan para a fame, ou o rostro amado para o amante. Agulla Pizcueta
consegue poñernos ante as lindes do misterio humano e da sede de Deus
desde unha estética que, adrede, non quere ser compracente co artificio
para invitarnos a ir axiña á beleza agachada no máis elemental e fondo
desexo humano.
Estamos ante a beleza que deita da verdade acollida coas súas múltiples
arestas e escuridades arrepiantes e que, sen trampas, sen esquecementos
egoístas, nos conduce ata a esperanza. É o evanxélico camiño estreito,
formulado poeticamente e desde a vivencia persoalísima do autor, que é
capaz de reconciliar coa vida e con Deus porque non chega ó consolo
rápida senón traballosamente, tripando bágoas e rexeitando con vigor
profético os placebos e sucedáneos curativos que o medo tenta impoñernos.
Falei de entusiasmo e temor. O primeiro tentei explicalo. O segundo é
dobre. Por un lado temor a non ser abondo xusto co esforzo creativo e
comunicativo do autor. E por outro, e maiormente, temor a que a súa
mensaxe profética, que é a de tódolos sufrintes do mundo, non nos afecte
abondo. A capacidade narcotizadora e liberadora da relixión van parellas.
O escrito de Xoaquín Agulla Pizcueta sacude forte para rescatar a vivencia
de Deus de tódolos perigosos conformismos relixiosos. Todo el é unha
invitación a non tomar o nome de Deus en van, a liberalo de ideoloxías
pseudocompracentes, e a facernos seguidores e buscadores seus na
fraternidade e na xustiza. Neste senso, a achega deste autor pode dar voz
a algúns ou a moitos que dan costas silenciosamente á relixión dominante
e que están chamando a unha conversión do cultualismo á vida, e dunha
teoloxía pretendidamente posuidora da sabedoría e da verdade a outra
humilde na busca dos camiños de Deus entre os que hoxe padecen máis.
O libro ten un valioso prólogo de Xosé Lois García que relaciona a
poesía de Agulla coa teoloxía da liberación, e hai que tomalo en conta pois
o prologuista é un poeta e crítico moi sensible á dimensión relixiosa do ser
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humano e da súa presencia na literatura galega, ata o punto de preparar
unha antoloxía relixiosa da nosa literatura que agardamos ver en breve
publicada.
O volume trae tamén unha versión ó inglés do poema de Agulla
Pizcueta, feita por Mª Soledad Viñas Sotelo, que non podo valorar no seu
resultado aínda que si felicitar por esa contribución a facer alcanzable a
máis lectores o poemario que nos ocupa.
Non sobrará que deamos o enderezo da editora para que o lector
interesado poida, ben directamente ou por medio da súa libraría habitual,
solicitar o envío de exemplares que a reembolso e módico prezo recibirá
con prontitude. Iniciativas Gutenberg, Apartado 1, 36940 Cangas
(Pontevedra). Tfno 986 300277.
Xosé A. MIGUÉLEZ DÍAZ

FERNÁNDEZ VALDEHORRAS, CAMILO, Breviario enciclopédico. Letras,
historias e tradicións populares de Galicia, Edita La Voz Galicia, A
Coruña, 2001, 207 páxs.
Ó longo deste ano son numerosos os libros editados para homenaxear
a figura de Eladio Rodríguez González. O diario La Voz de Galicia quixo
participar nesta homenaxe coa edición deste Breviario enciclopédico co
que agasallou ós seus lectores o día das Letras Galegas deste 2001.
O volume reedita unha selección das máis de 45.000 entradas que
constitúen o Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano de don Eladio
editado por Galaxia en tres volumes entre 1958 e 1962. Un total de 605
voces –non todas elas reproducidas integramente– conforman esta edición
que hoxe comentamos.
As voces elixidas son aquelas que o responsable desta edición, Camilo
Fernández Valdehorras, considerou máis representativas para un retrato
axeitado da idiosincrasia galega coidadosamente recollida por don Eladio
na súa obra.
A que foi obra capital de Eladio Rodríguez González –na que en
palabras de Otero Pedrayo “empezou de neno e rematou co derradeiro
alento” do seu autor–, constituíu tamén unha contribución clave no eido da
lexicografía galega.
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Na obra recóllense diversos discursos perfectamente xerarquizados
que están en relación directa cos presupostos ideolóxicos sobre os que se
sostén o proxecto de diccionario enciclopédico realizado polo autor. Así
poderiamos distinguir:
un discurso lingüístico, centrada a súa escolla naquelas voces e ditos
máis ilustrativos da expresividade do galego (ver p. ex. rarabicar, zonguezongue). Engade tamén unha escolma daquelas entradas que designan
algúns dos termos máis relevantes da nosa literatura culta (ex. bardo,
comedia, elexía) e popular (ex. adiviñanza, conto, enchoiada, regueifa),
pero tamén aqueloutras que designan determinados feitos lingüísticos de
especial interese (ex. acento, barallete, dialecto) ou as que rexistran a
problemática de utilizar distintos grafemas (b/v - g/j) para a representación
dun mesmo son na fala.
un discurso historiográfico no que se recollen aspectos da historia
sociourbana (ver p. ex. as voces bando, capeador), a historia socioeconómica
(ver p. ex. vacuno), a historia cultural (ver p. ex. celta, druída, normando)
e mesmo a historia dalgunhas institucións (ver p. ex. academia, colación,
convento, coto mixto, universidade).
un discurso etnoantropolóxico no que caben salientar as voces que
recollen aspectos das tradicións populares galegas abranguendo un amplo
abano de aspectos da nosa cultura espiritual, que alcanza dende os seres
mitolóxicos e sagrados (ver p. ex. antúbel, bandua, breogán) ou outros
seres fabulosos (ver p. ex. espírito, fada, negrumante, ouvas) ata a bruxería
e a maxia (ver p. ex. tangaraño, tardo, trasno, xenio); sen esquecer outras
crenzas ou supersticións (ver p. ex. alidoña, coscinomancia, cuchizo,
ferradura, loureiro, sanxoáns), a recolleita de determinados ritos cíclicos
(ver p. ex. coca, entroido, matanza, esfollada), ou festas celebradas para
conmemorar a chegada de determinadas estacións (ver p. ex. magosto,
maio). E mesmo inclúe un curioso apéndice dedicado ós xogos infantís e
diversións populares (ver p. ex. abellón, abrollo, aceiteira, alfinete,
arríncatenabo, batecú, chamelo, ruada, vispra) –os máis deles xa perdidos
na actualidade– que achegan unha información de especial interese como
verdadeiro documento etnográfico.
Trala análise deste discurso deducimos cáles foron os presupostos
ideolóxicos sobre os que se artella a obra de don Eladio, quen se nos amosa
marcado por unha clara conciencia de crise e unha visión escéptica ou
mesmo negativa das transformacións que estaba a experimentar daquela a
sociedade galega; de aí que o autor sinta a necesidade de recoller todas
aquelas tradicións que están en perigo de extinguirse ou transformarse. Iso
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explica tamén que en moitas das súas voces inclúa unha aclaración acerca
das causas que provocaron o desuso dunha tradición; outras veces,
simplemente constata a perda, inducindo ó lector a elucubrar as causas que
a provocaron para deste xeito incidir nesa visión negativa dos efectos da
modernización.
Este Breviario constitúe pois unha das máis acertadas homenaxes á
figura de don Eladio, quen da man de La Voz de Galicia, logra introducir
en 150.000 fogares galegos a cerne do seu diccionario.
Mª Teresa MONTEAGUDO CABALEIRO
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
CAMPS, VICTORIA E ÁLVAREZ BOLADO, ALFONSO. Esperanza cristiana
y utopías, Fe y Secularidad/Sal Terrae, Bilbao 2001, 48 páxs.
Caderno 51. Recolle os relatorios do XXIV Foro sobre o Feito
Relixioso celebrado en Pozuelo (Madrid) no verán do 2000.
VV.AA. El mar se abrió: Treinta años de Teología en América Latina,
Sal Terrae, Maliaño, 2001, 264 páxs.
Luis Carlos Susin recolle 25 traballos sobre o tema, de 25 teólogos de
América Latina ou doutros continentes, pero que realizaran algún traballo
alí. Pediulles unha visión do que se fixo nestes trinta anos e de como o
viviron eles. Entre os 25: Casiano Floristán, Christian Duquoc, Assmann,
Metz, Jon Sobrino, Gz. Faus, Tamayo, Moltman, Boff, Richard. A lingua
orixinal foi o portugués.
BONHOEFFER, DIETRICH. Escritos Esenciales, Sal Terrae, Maliaño
2001,180 páxs. El Pozo de Siquén.
O profesor Robert Coles preparou esta edición de escritos do teólogo
e mártir do nazismo cando só contaba 39 anos. Vai precedido dunha
biografía e dunha ampla e rica introducción que el titula Como se fixo un
discípulo.
FERNÁNDEZ SULLEIRO, XESÚS: 2000 anos de cristianismo, Lóstrego,
Santiago 2001, 127 páxs.
En colección O saber de peto, 16 por 11 cms, resume incriblemente
2000 anos de Historia. Relata desde o nacemento de Xesús, incluíndo a
discusión temporal, ata o documento Dominus Iesus do 2000. Pasando por
tódalas circunstancias que fixeron posible a Igrexa de hoxe cos seus valores
e as súas chatas. Ben moi ben refresca-la memoria histórica. Moi doada
lectura.
DUQUOC, CHRISTIAN. Creo en la Iglesia. Precariedad institucional y
Reino de Dios, Sal Terrae. Maliaño 2001, 288 páxs. Presencia teolóxica.
Nunca máis necesario este título, pensaremos os que nos cremos o
embigo da historia porque é o noso tempo. O libriño anterior pódenos librar
desta eiva, a Igrexa sempre foi precaria. E o Reino resulta tan confuso ás
veces... Duquoc non nos soluciona o problema pero fáinolo pensar desde
unha auténtica postura. A Institución tende a ocultar a súa precariedade con
grandilocuencia ocultando a sima entre a súa realidade e a imaxe que ela
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crea da súa identidade. O Espírito invítaa, invítanos a percibir a nosa
ambivalencia.
GARCÍA ROCA, JOAQUÍN. En tránsito hacia los últimos. Crítica política
del voluntariado, Sal Terrae, Maliaño 2001, 190 páxs. Presencia Social.
O autor, moi coñecido e recoñecido nos lectores de Encrucillada,
reflexiona sobre algo moi actual e no que hai tempo milita.
É claro que o inimigo a combater para suprimir diferencias sociais é o
neoliberalismo descontrolado no que estamos insertos. Por iso neste libro
céntrase nos aspectos políticos do problema. Quérenos axudar a tomar
postura e actuar.
LOPEZ MUÑOZ, DANIEL E GARCÍA CENDÁN, BERNARDO. Receptividade
do galego na liturxia, Consello da Cultura Galega, Santiago 2000, 96 páxs.
E tornamos á casa con este libriño, froito dunhas enquisas feitas
durante o Bienio Irmandiño. Un informe que resulta desolador por
contradictorio. Por unha banda comprobamos que non existe na xente que
vai á Igrexa esa resistencia á lingua galega como nos din os seus responsables
nos templos. ¡Menos mal! Pero as decisións resultan as contrarias. Non se
nos oferta porque “a xente non quere”. Con isto tamén nos afastan do culto
ós que preferimos o galego.
VV.AA. Obradoiro de redacción, Consello da Cultura Galega, Santiago
2001, 142 páxs.
Xosé López e Paulino Novo coordinaron este traballo en equipo.
Parten duns textos xornalísticos recollidos de axencia preferentemente,
pero tamén de xornais ou televisión, e debaten o seu contido e expresión no
equipo. Segue sempre un comentario dun só autor especialista na materia.
VV.AA. Actas dos III encontros de normalización lingüistica, Outubro
1999, Consello da Cultura Galega, Santiago 2000, 324 páxs.
Alerta dos perigos e momento crítico que vive a nosa lingua analizando
diversos aspectos de normalización.
VV.AA. Animación teatral: teorías, experiencias, materiais, Consello
da Cultura Galega, Santiago 2000, 544 páxs.
Manuel F. Vieites coordinou un nutrido equipo para estudiar as
realidades e posibilidades das múltiples e variadas facetas da acción teatral,
de moita tradición no noso país.
VV.AA. Livro de Tristán e Livro de Merlín, estudios, edición, notas
e glosario, Centro Ramón Piñeiro. Santiago 2001, 286 páxs.
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Pilar Lorenzo e Xosé Antonio Souto coordinaron estes estudios sobre
a prosa medieval galega, seguidos dunha edición crítica dos textos e ampla
bibliografía.
VV.AA. Nós, páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste,
Edición facsimilar. Centro Ramón Piñeiro, Santiago 2001, 224 páxs.
Luis Alonso Girgado e Teresa Monteagudo prepararon esta edición
correspondente ós anos 1918-1919 do xornal coruñés. Total hai só 60 anos
e parece que imos á prehistoria...
VV.AA. A noite está varrida da terra, Consello da Cultura galega,
Santiago 2001, 236 páxs.
Conmemora o 150 aniversario da luz eléctrica en Santiago por primeira
vez en España. Historia e ilustracións gráficas dos primeiros pasos da
electrificación que vivimos hoxe.
VV.AA. XIX Ruta cicloturística del Románico internacional: Fundación
Rutas del Románico, Poio 2001, 276 páxs.
Un ano máis recolle a descrición dos monumentos visitados polos
ciclistas que neste ofrece a novidade de acadar tamén algúns prerrománicos,
góticos e renacentistas, porque 19 anos son moitos anos visitando románico
na provincia (con algunha saída fóra). Complétase o número con variados
artigos relacionados coa arte, a música, a poesía e demais actividades
culturais que realiza a Fundación.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
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