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Guieiro
Cando, hai cousa dun ano,
o consello de redacción de Encrucillada tiña que seleccionar o tema
do Foro 2003, non houbo ninguha dúbida de que era preciso
analizar, coa serinadade que dá o paso do tempo, o asunto que
daquela sacudía, con inusitada forza, a conciencia e a dignidade de
toda a sociedade galega. Pasados case doce meses, o tempo da
indignación forte pasou, pero o da toma de conciencia serena sobre
as consecuencias do ocorrido e as perspectivas de futuro debe tomar
o relevo. Isto pretendeu o foro e o mesmo pretenden os estudos deste
número que recollen as intervencións daquel.
A Xoán López Facal pediuselle unha análise social e económica
das consecuencias do accidente. El compara a mobilización social
habida coa acontecida no ano 1979, con motivo do plano do goberno
daquela no poder para marxinar a Galicia no modelo autonómico
que se pretendía levar a cabo. Tamén daquela houbo unha forte
contestación social que logo non se traduciu nas urnas. Respecto
das consecuenias económicas do accidente parece que aínda é pronto
para poder tirar conclusións definitivas e que probablemente nunca
se poda facer unha estimación concluínte, dada a complexidade dos
datos a computar. López Facal analiza os estudos realizados para a
catástrofe do Aegean Sea e as proxeccións para o caso que nos ocupa
e conclúe que o impacto, considerado globalmente (incluíndo non só
o impacto sobre o tecido económico senón tamén os danos ao
ecosistema), é moi superior ao do Erika, aproximándose ao producido polo Exxon Valdez. Non obstante, o goberno, en lugar de facer
públicas unhas contas claras, segue unha política de ocultismo de
claro teor antidemocrático.
Tampouco resulta doado analizar a repercusión que terá nos
ecosistemas todo o fuel óleo vertido, dado o noso coñecemento, aínda
precario, dos efectos dos produtos petrolíferos sobre a vida mariña.
Tampouco se coñecen con precisión suficiente os procesos de recuperación dos ecosistemas. É o que nos asegura Uxío Labarta, que
non obstante prevé que, no caso do Prestige, vai ser o fuel deitado
nos sedimentos dos fondos mariños o que vai causar a maior parte
dos efectos. E se se compara a situación actual co ocorrido despois
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do vertido do Aegean Sea non se pode concluír en absoluto que todo
problema estea resolto. Os restos do fuel tenden a persistir nos
sedimentos, o que problablemente levará á bioacumulación de
produtos tóxicos nas especies máis vulnerables, co conseguinte
empobrecemento dos ecosistemas.
O terceiro estudo deste número examina a faceta do asunto que
nos acupa que maior relación ten cos contidos habituais da revista.
Xoán Manuel Neira, despois de facer un estudo de campo nas
parroquias da Costa da Morte, analiza a resposta eclesial á traxedia
vivida moi intensamente naquela zona. Despois de introducir algúns
conceptos para focalizar a análise, describe as propostas feitas pola
xerarquía eclesiástica e a resposta (ou falta dela) vivida nas comunidades parroquiais. Previmos ao lector de que os resultados son
francamente negativos.
Xa fóra do tema central deste número e na sección Achegas
encontraremos unhas interesantes reflexións de Salustiano Pedre
sobre o papel dos cregos como formadores, froito do contraste entre
a súa vida parroquial anterior e a súa experiencia actual nunha
parroquia urbana.
No ano europeo das persoas con discapacidade Santiago González
Avión achéganos unha entrevista cunha familia singular. Formada
por dúas persoas sen ligazón biolóxica pero unidas pola súa
discapacidade, que van superando nunha relación especialmente
enriquecedora.
A morte de Xela Arias, unha das nosas poetas con moito aínda por
dicir, sorprenderá a todos. Camino Noia escribe, desde a amizade, un
emocionado adeus no que deixa constancia dunha vida fondamente
vivida.
Xaime M. González Ortega
xortega@terra.es
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Presentación
María Luísa Vidal Collazo

Ola, bos días a todas e a todos.
Chámome Marisa, son de Corme e estou aquí para presentarvos o
XVIII Foro Relixión e Cultura en Galicia que vos ofrece a revista
Encrucillada, e que este ano nos achega o título xeral “Galicia
despois do Prestige”.
Pedíronme presentalo porque disque son das últimas fichaxes do
Consello de Redacción de Encrucillada e aquí parece que tamén
están por aquilo de que as novas caras saiamos á luz.
Con todo, preséntome ante vós na miña condición de nacida en
Corme, porque xa é casualidade que xusto unha muller da Costa da
Morte, ou zona cero (porque en Galicia, como na grande mazá de
Nova York, tamén temos zona cero), estea a falarvos desde este
estrado introducindo o tema que nos ocupa. E é que dicir algo
despois do Prestige é un atrevemento que aínda hoxe non sabemos
as consecuencias que nos pode traer.
En Corme, o plan Galicia dou ata para cambiarlle o azulexo ao faro
do Roncudo, que estaba estragado pola cantidade de parellas ou
seres solitarios que foran alí a gravar corazóns atravesados, nomes
propios ou alleos, follas de maría ou logos hippies... que logo o
chapapote se encargou de renegrir (parece que a negra é unha mala
cor).
TRAGSA segue patrullando a costa, agora xa só coa metade dos
seus “efectivos”, e a mediados de setembro aínda había un home
cunha máquina de auga a presión limpando as rochas da Ribeira.
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As bateas da ría de Corme levan máis dun ano coas cordas dadas
arriba, primeiro pola marea vermella, e logo pola negra (como vedes,
este problema ten tinguiduras anarquistas). Nos fondos da ría hai
unha capa de chapapote que nalgunhas zonas pasa do metro de
grosor, pero iso non o sabe o operario da máquina de auga a
presión... E ninguén llelo di, porque os homes e mulleres que
traballan esas bateas, ata o mes pasado, aínda estaban cobrando
axudas (e quero que se note a chanza coa que digo a palabra
axudas), e porque, en último caso, as bateas da Ría de Corme son
da Xunta.
...É duro ter que falar destas cousa en Galicia despois do Prestige,
cando, non se sabe moi ben como, medra e se estende a idea de que
“aquí no ha pasado nada”.
Este verán pasado, o grupo de Mulleres Cristiás Galegas, ao que
pertenzo, participou no II Sínodo Europeo de Mulleres, celebrado en
Barcelona. Alá fomos embaixadoras, ante setecentas mulleres de
toda Europa (moitas do Estado Español), do inquebrantable espírito
do NUNCA MÁIS. Foi duro ter que dar explicacións do silencio;
irreal o ter que falar de censura, listas negras, eleccións... Mesmo
parecía que falabamos dunha terra que non era a nosa, que non
podía ser a nosa, dun tempo anterior ao nacemento de moitas... ou
quizá de non tantas. Tampouco quero ser demasiado idealista, e non
sei se aquí queda moita xente que sinta esta terra como propia, máis
alá dos marcos da súa leira.
Pero é moi necesario que recuperemos a memoria. Aquela profecía
marxista de que “todo pobo que non quere lembrar a súa historia
está condenado a repetila” xa se nos ten convertido nunha burla
sinistra.
Temos que lembrar, é preciso que nunca se nos vaian da retina as
imaxes da nosa costa asolagada en merda, dos homes e mulleres
desesperados que choraban e lle arrincaban o chapapote ao mar coas
mans. E non por masoquismo, nin por alimentar derrotismos nin
triunfalismos, senón porque somos responsables, ante Deus e ante
a Historia, do que temos, do que nos foi dado. Non podemos relegar
a un segundo plano a análise fonda de todo o que aquí pasou desde
aquel desgrazado 13 de novembro de 2002.
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Para esta análise contamos hoxe cos seguintes relatores: Uxío
Labarta falaranos do problema ecolóxico que aínda padecemos,
Xoán López Facal faranos unha achega ás repercusións socioeconómicas deste desastre, e Xoán Manuel Neira Pérez falaranos
das respostas da Igrexa. Ás 18:30 teremos a celebración, que con
todo agarimo preparou o grupo de Mulleres Cristiáns Galegas de
Santiago, e a clausura.
Espero que este XVIII Foro sexa moi proveitoso para todas e todos,
que participemos na reflexión e que sexamos quen de trasladar e
reavivar logo este debate nos nosos lugares de orixe.
Graciñas a todos e todas por estardes aquí.
María Luísa Vidal Collazo

VENCER
VENCE-la palabra
o feito
muda-lo senso ritual das estrelas
vagando vieiros e
lendas e
follas verdes nos carballos pais e
mares e terras e
aires e
desfiañarse na area
Xela Arias
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Estudos

A dimensión económica do
caso Prestige:
contas e argumentos

Xoán López Facal

1. A Galicia insospeitada da insubmisión
O 13 de novembro do 2002 o Prestige (buque procedente de
Lituania, 77.000 toneladas de fuel pesado, monocasco de 25 anos de
antigüidade, abandeirado nas Bahamas, con armador grego e
sociedade fretadora anglo-suíza) sofre unha vía de auga. O 19
afúndese despois dunha viaxe a ningunha parte en medio do temporal e das ordes contraditorias. Un accidente nada extraordinario
nesa autoestrada internacional da navegación que ten semáforo en
Fisterra, nada extraordinario tampouco na ausencia de protocolos
e de medios de actuación, no desconcerto dos responsables das
actuacións. Consecuencias inmediatas: zona prohibida para a pesca:
913,5 km, zona prohibida para o marisqueo: 798 km, consternación
en todo o litoral galego.
O abalón sobre a conciencia colectiva galega foi de tal magnitude
que empuxou a xente á rúa nunha reacción espontánea de inusitado
vigor. A insólita amplitude e forza da mobilización cidadá constituía
a reposta inmediata a unha traxedia que foi percibida como unha
ameaza ao país, xulgada intolerábel tanto pola súa reiteración como
polas súas ominosas consecuencias. O desastre revelaba de novo a
incompetencia e imprevisión institucional para todo o que non sexa
simple xestión cotiá. A mensaxe pública podería traducirse como
“non nos imos resignar máis ante as catástrofes anónimas e a
irresponsabilidade política”.
Non son frecuentes as manifestacións colectivas que desbordan os
compartimentos de ideoloxía, clase e status social. A multitudinaria
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manifestación da aldraxe de decembro de 1979, cando transcendeu
o propósito do Goberno Central de reservar para o País Vasco e
Cataluña as competencias autonómicas plenas foi o seu antecedente
inmediato. O Goberno do momento pretendía converter o Estatuto
galego en dique de contención ante a temida xeneralización das
autonomías políticas, transformalo nun Estatuto de carácter administrativo, sostén dunha especie de macro Deputación Provincial
tutelada. A subrepticia estratexia fora desenvolvida en solitario polo
partido no poder, a UCD, co apoio unánime, hai que lembralo, dos
patrióticos deputados galegos daquel partido e a delatora abstención
da Minoría Catalana, o PNV e o CD (léase PP). A inesperada e
masiva mobilización popular conseguiu desbaratar a sixilosa
manobra de colusión do máis reseso centralismo español co pragmático nacionalismo autorreferencial. Recordemos, coa perspectiva que
dá o tempo, que o feito que sublevou a conciencia colectiva foi máis
a manobra discriminatoria que non unha vigorosa aspiración ao
autogoberno que, infelizmente, apenas existía naqueles momentos,
e ignoramos se desde aquela algo progresou visto o comportamento
electoral e a impune vocación á subalternidade dos nosos inveterados mandatarios públicos. Lembremos que o Estatuto de Galicia foi
aprobado en 1980 por un escasísimo 29% dos electores (20 ou 21%
nas provincias de Lugo e Ourense), ben é certo que coa oposición ou
abstención da totalidade do nacionalismo galego organizado.
Desilusionaron tamén os resultados das eleccións municipais posPrestige. Esperábase unha reacción punitiva cara o PP pola súa
errática xestión da catástrofe. O castigo electoral non foi contundente, e con todo convén non esquecer que o PP viu descender o seu
apoio electoral até o 41,5% (catro puntos porcentuais inferior ao
conseguido nas eleccións municipais de 1999) mentres o BNG, con
case un punto máis, como o PSOE, con case dous, viron incrementado
o seu apoio electoral superando conxuntamente o voto PP: 46,5%
(27% PSOE; 19,5%, BNG) contra 41,5%.
Outro dato significativo; o indiscutido alcalde coruñés recibía un
severo castigo electoral materializado na perda de tres concelleiros
polo seu desinhibido apoio aos xestores políticos da catástrofe. Si

10 450

A dimensión económica do caso Prestige: contas e argumentos

que houbo reacción política aínda que quedase por debaixo das
expectativas suscitadas.
As manifestacións da aldraxe como as do Prestige foron as dúas
grandes ocasións en que emerxeu masiva e inequivocamente a
opinión pública galega en defensa
dos intereses inmediatos e do futu- Houbo reacción política aínda que quero da país no actual período de dase por debaixo das expectativas suscirestauración democrática. Dúas tadas.
circunstancias decisivas en que o
pobo galego fixo manifestación pública da súa entidade colectiva no
rexeitamento frontal ante actitudes xulgadas como discriminatorias
e ameazas anónimas e reiteradas. Nun e noutro caso o vigor e a
amplitude da resposta sorprendeu a todos, mesmo aos propios
mobilizados que experimentaron a insospeitada forza da determinación colectiva. Son experiencias únicas onde o país se encontra con
sigo mesmo e dá a súa medida diante dos demais, socialmente
productivas, que refutan estereotipos inveterados referentes ás
“almas rendidas” de “lluvia y calma”. Reaccións que pola súa
amplitude provocan respostas de carácter compensatorio. O estatuto pleno e a consideración de nacionalidade histórica na primeira
gran mobilización, o Plan Galicia –sexa cal for a súa substancia– na
segunda. Reaccións que, por riba de todo, confirman socialmente a
existencia desa categoría social evanescente, imprecisa e impredecible que chamamos pobo, sociedade historicamente diferenciada,
conciencia colectiva.
Ficou para a memoria colectiva o nome dunha organización,
Nunca Máis, un logotipo, a bandeira galega tinxida de negro e unha
reacción espontánea e contundente duplicada no memorábel
movemento de solidariedade do voluntariado exterior. Unha Galicia
que non queremos perder.
2. Mar dos galegos, fachada ao progreso
Desde o mes de novembro do 2002 estamos obrigados a meditar
sobre a fraxilidade do mar, ruta de mariñeiros e emigrantes,
xenerosa horta sempre verde para recordarnos que de alí ven a vida.
Estamos obrigados a recoñecer a incomensurable contribución do
mar ao progreso económico de Galicia.
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Galicia, con 1.195 Km de costa continental máis 114 de costa
insular (1.309 km de litoral por 610 km de fronteira terrestre) non
pode vivir de costas ao mar. Cos seus 1.309 km de litoral para 29.434
km2 de superficie poderíamos construír unha illa circular de máis de
catrocentos quilómetros de diámetro cuxa superficie quintuplicaría
practicamente a extensión real de Galicia; tanto mar é o que temos.
O mar forma parte das raíces culturais do noso país. Desde os
relatos clásicos da Ora Marítima que dan as primeiras novas do país
e das barcas de pedra do señor Santiago adornado de cunchas da
ribeira e de Santa María de Muxía a navegante, até as ondas de
Mendiño e a serea emblemática dos Mariño que Castelao quería
levar ao escudo de Galicia, o mar é unha insignia dos galegos.
Do mar veu a dor. Calcúlase en 1.350.000 os emigrantes
transoceánicos galegos durante o período 1885-1970; con épocas
como a de 1911-1930 onde o fluxo medio superaba os 36.000
emigrantes cada ano, máis de cen emigrantes diarios1 A conmovedora fotografía de Manuel Ferrol do ano 1957 será para sempre a icona
de tanta dor e despedida. A multitude de mariñeiros galegos mortos
no mar non tiveron fotógrafo, o mar segue reclamando naufraxios
a cambio da riqueza duramente gañada nun axuste de contas que
ninguén discutiu.
O mar é tamén a riqueza. O Vigo dos anos vinte e trinta podería
ilustralo. No ano 1930, Tomás Mirambell, presidente da Cámara de
Comercio de Vigo expuña con orgullo como os 2.000 habitantes de
Vigo de 1800 se converteran en 23.000 no comezo do século XX e en
100.000 –incluíndo o Concello de Lavadores– nas datas do relatorio.
Exhibía con orgullo Mirambell as grandes cifras do puxante comercio portuario naquel ano: 332.000 toneladas de mercadorías desembarcadas no porto máis 184.000 de mercadorías expedidas; 2.603
escalas transatlánticas, 27.287 pasaxeiros embarcados máis 19.266
desembarcados e 157.363 en tránsito, 35.000 toneladas de peixe
fresco descargado. Era só o comezo, en 1.960 fretamos os primeiros
buques factoría que hoxe sucan os mares de todo o mundo e
Jesús de Juana e Manuel Fernández, Población y emigración en la Galicia
contemporánea en Galicia y América: el papel de la emigración, V Xornadas de
Historia de Galicia, Deputación de Ourense, 1990.

1
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convertemos Vigo na primeira cidade de Galicia pola única razón de
ser a máis mariñeira.
As cifras actuais son doutra magnitude. Galicia conta con cinco
complexos portuarios de primeira magnitude, baixo competencia
estatal (San Cibrao-Ferrol, Coruña, Pontevedra-Marín, Vilagarcía e
Vigo) dun total de 53 grandes portos dependentes do ente público
Puertos del Estado. Galicia conta a maiores con 122 portos de
titularidade autonómica. Cento vintesete portos en total, un porto
por cada 9,5 km de costa. Moitos portos para un país.
Un estudo do Banco Pastor concluía que os portos galegos de
titularidade estatal concentraron o 8,4% do tráfico portuario español durante o período 1992-2000. Un movemento importante, no ano
2002 o tráfico dos grandes portos españois ascendeu a 365 millóns
de toneladas, 31 delas a través dos cinco portos galegos de titularidade
estatal. Carbón e aceiro en Ferrol; petróleo, aluminio e faba de soxa
na Coruña; cemento e produtos químicos en Vilagarcía, peixe e
mercadorías en Marín; automóbiles, pedra e peixe en Vigo. Un dato
significativo: o 40% da pesca desembarcada nos portos de competencia estatal ten procedencia galega.
Indo aos portos de competencia galega. O tráfico total canalizado
por eles no ano 2.001 alcanzaba case os 2 millóns de toneladas (1,37
millóns expedidas e 0,58 millóns recibidas), 17% do tráfico portuario
total de titularidade autonómica que ascendeu a 11,60 millóns de
toneladas nese ano. A pesca fresca desembarcada nestes portos
galegos ascendeu a 81.281 toneladas (29% do total en España) o
valor destes desembarcos foi de 187,6 millóns de euros en primeira
venda (32% do total nos portos españois de titularidade autonómica).
É a nosa contribución ao incesante tráfico internacional de
mercadorías: 5,4 miles de millóns de toneladas por ano cun valor
estimado de 6.200 miles de millóns de dólares aproximadamente
(exportacións máis importacións). España participa cun 1,8 % neste
movemento económico2 .
2

World Trade Organization, información na Rede.
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O abastecemento enerxético é o corazón do tráfico portuario
mundial. A economía mundial consome anualmente 8.792 millóns de
toneladas equivalentes de petróleo de enerxía primaria que no ano
2000 se distribuía como segue: 40,8 % petróleo; 24,8 %, gas; 24,3 %,
carbón; 7,6 %, nuclear; 2,5 %, hidráulica.
A enerxía é a clave. Utilizando a medida habitual para o tráfico en
termos físicos (toneladas x quilómetros), o 44,3 % do comercio
mundial é de produtos petrolíferos e o 11,3 % de carbón. Non é de
estrañar que dos 558,05 miles de millóns de tonelaxe bruta (GT) da
frota mundial, 155,42 m.m. (28 %) sexa de buques petroleiros. En
España esta proporción é aínda superior; a frota española rolda os
1,6 millóns de tonelaxe bruta (GT), o 37 % da mesma está constituída
por petroleiros.
Galicia é desde a remota antigüidade paso obrigado do tráfico
naval cara os grandes portos do norte de Europa –Rotterdam,
Amberes, Hamburgo, Bremen– un
Galicia é paso obrigado do tráfico naval espazo económico que concentra
cara os grandes portos do norte de Euro- arredor do 42 % do comercio munpa.
dial de mercadorías. Unha das súas
vías fundamentais, a que une o
sueste asiático e o oriente próximo con Europa a través do Canal de
Suez, ten en Fisterra un semáforo inevitábel.
3. Catástrofes públicas, discretos infractores privados
O desastre do Prestige non constitúe un acontecemento insólito.
Cinco grandes catástrofes ten aturado Galicia desde 1976.
• 1.976, maio; afundimento do Urquiola fronte á Torre de
Hércules, 120.000 toneladas de petróleo deitadas, a marea
negra afecta a 100 Km de costa.
• 1.978, decembro; incendio do Andros Patria fronte a
Fisterra, o buque deita 50.000 das 200.000 toneladas de
petróleo que transportaba, a marea negra afecta a Galicia e
a Asturias.
• 1.987, decembro; encallamento do Casón naPraia do Rostro
de Fisterra, perden a vida 23 tripulantes, contaminación
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química, días de pánico e desconcerto social difíciles de
esquecer.
• 1.992, decembro; o Aegean Sea, rompe en dous fronte á
Coruña con 79.000 toneladas de cru contaminando 200 km
de litoral.
• 2.002, novembro; afundimento controlado do Prestige con
77.000 toneladas de fuel pesado. Contaminación severa de
toda a costa e dos fondos mariños, prohibición das actividades pesqueira e marisqueira, morte masiva de peixe e paxaros
mariños (fálase de 15.000 aves mortas como consecuencia do
primeiro impacto), impacto económico literalmente
incalculábel, aínda se estuda o tratamento do pecio, afundido
a 4 km de profundidade. Nace Nunca Máis e o pobo galego
sae á rúa a esixir asunción de responsabilidades e solucións
inmediatas.
As reservas petrolíferas (65% das petrolíferas e 25% das gasísticas)
concéntranse no Oriente Medio e constitúen a auténtica variable
oculta que rexe a política mediterránea. Unha área elocuentemente
en guerra permanente.
O petróleo é o maior negocio do mundo. A produción mundial no
ano 2000 era de 3.600 millóns de toneladas; o prezo do barril brent
é a primeira variable reguladora da actividade económica e o seu
control, en consecuencia, a primeira preocupación dos centros do
poder político mundial. O petróleo ten donos, beneficiarios e protectores. En 1.928 nacía, nunha selecta reunión cinexética en Escocia
o cartel do petróleo que ía durar até o ano 1960. O poder sempre fixo
boa amizade coa escopeta. O selecto clube tiña sete membros, as
famosas sete irmás: Royal Dutch Shell, Standard Oil (New Jersey),
Anglo-Iranian, Gulf, Texaco, Standard Oil (California) e Mobil Oil.
En 1.960 nacía a OPEP. No 73 a economía mundial entra nunha
crise de longa duración, como factor desencadeante sinálase a
duplicación do prezo do petróleo; 1973 foi o ano da guerra do Yon
Kippur entre árabes e israelís.
O prezo do petróleo sobe ininterrompidamente até 1979, en 1981
alcanzaba os 36 $/barril que era só de 3,75 en 1973 3 . A partir de
3

J. Requeijo, Economía Mundial, segunda edición, Mc Graw Hill, Madrid, 2001.
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1986 quebra o consenso no seo da OPEP e comeza unha baixada de
prezos que vai situar o seu nivel arredor dos 25 $/barril en que agora
estamos, aínda que con gran sensibilidade de resposta perante a
incesante conflitividade no Oriente Medio.
Arcadi Oliveres, doutor en ciencias económicas e vicepresidente da
organización Justicia i Pau revelaba nunha recente conferencia que
o propietario do perigoso Prestige era a compañía tapadeira suíza
Crown Resources, sendo o seu auténtico propietario, a sociedade
rusa Alpha Group, que financiou as campañas presidenciais de Bush
e de Yeltsin e para a cal traballou en tempos Vladimir Putin. O
propietario do petróleo. Crown Resources disporía dun socio en
Suíza, Marc Rich, condenado a prisión en España por tráfico de
armamento a finais dos 70 e posteriormente en Nova York polo
mesmo delito e indultado finalmente perante as demandas de clemencia do rei Juan Carlos e de Bill Clinton. O propietario do Prestige
sería a familia grega Coloutos con boas conexións internacionais. A
información ofrecida por Arcadi Oliveres amplíase ás actividades de
Repsol-YPF na Arxentina, tan edificantes como as de calquera
sociedade multinacional do sector. O demoledor informe está
dispoñíble da Rede e contén reveladoras informacións sobre o
contorno español do asunto. Un informe clarificador do tecido de
euros, votos, poderes e connivencias que se moven detrás do
escenario da catástrofe.
Propietarios, armadores, fretadores, compañías de clasificación,
aseguradoras, organismos internacionais de control e compensación, como o FIDAC; unha trama
O petróleo, como todos os grandes nego- complexa e poderosa contra a cal
cios, é unha materia escura.
esmorecerán seguramente as
reclamacións do Estado Español 4 .
As responsabilidades dos grandes desastres ecolóxicos son máis
resistentes á luz e á limpeza que os depósitos que deitan nas praias.
O petróleo, como todos os grandes negocios, é unha materia escura.

4
O número 157 de Grial, referenciado máis abaixo, contén un bo tratamento do
ámbito e deficiencias do cadro institucional europeo ao respecto.
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4. A medición do impacto
Dificilmente chegaremos a coñecer con precisión o custo da
catástrofe do Prestige, impídeo a complexidade dos efectos ecolóxicos
e económicos implicados e a imposibilidade de cuantificar as súas
consecuencias no logo prazo para o que sería preciso medir con
precisión a lonxitude dos encadeamentos indirectos do impacto e o
seu horizonte temporal.
Pedirlle á economía unha cifra que resuma o desastre é en por si
solicitude descamiñada. A ciencia económica exclúe de entrada todo
valor que non se materialice nun mercado. A popular magnitude do
PIB só pretende cuantificar o valor das mercadorías e servizos
prestado anualmente no mercado. Non exclúe, é certo, a produción
campesiña para autoconsumo (unha especie de autocompravenda)
nin por suposto a actividade comercial (un litro de leite na corte non
é o mesmo que o litro no mercado do noso barrio); exclúe, sen
embargo, o labor da ama de casa, o servizo voluntario, as variacións
nos dons libres da natureza por efecto da nosa actividade; en
definitiva, todo ben alleo á compravenda. O PIB computa, é certo,
o desgaste do equipo produtivo no proceso de produción pero en
ningún caso entra a valorar a degradación do medio, a polución dos
ríos, a chuvia ácida: o empobrecemento derivado da degradación
ambiental e do esgotamento dos
recursos naturais orixinado pola A conmoción da catástrofe do Prestige
actividade económica. Non pode mobilizou a toda a sociedade galega.
estrañar, pois, que careza de
estatísticas e mesmo de instrumentos para medir catástrofes naturais
ou danos de destrución ecolóxica. Ante este tipo de acontecementos
os técnicos deben comezar por establecer os criterios de delimitación
e valoración do fenómeno en cuestión que conforman o conxunto de
hipóteses imprescindíbeis para a correcta interpretación dos resultados obtidos.
A conmoción da catástrofe do Prestige mobilizou a toda a sociedade
galega, o eco alcanzou á prensa, ás editoriais, ás escolas e institutos,
ás faculdades universitarias, ás entidades financeiras e empresas
galegas de primeira fila ou apenas coñecidas.
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Parte dese esforzo de reflexión sobre a magnitude do desastre,
vainos servir de fío para contestar á cuestión: ¿cal é a dimensión
económica da catástrofe?
Antes de entrarmos a examinar as cifras ofrecidas é inescusable
deternos nunha cuestión de principio; a dos criterios de demarcación
da catástrofe. Cuestión habitualmente eludida e fonte habitual de
confusións e malentendidos.
Podemos reducir a tres fundamentais os enfoques adoptados.
• O primeiro enfoque, ten un perfil nítido e preciso, limítase
a cuantificación aos custos de limpeza (da costa, das praias,
da extracción do fuel remanente) e ás indemnizacións por
inactividade ou subactividade. Poden sumarse aínda os
custos das accións xudiciais necesarios para reclamar responsabilidades. É, en definitiva, o concepto de custo propio
das administracións públicas. Denominémolo enfoque
orzamentista. Non debemos confundir esta avaliación co
custo das actuacións compensatorias das administracións
en resposta ao clamor social, o Plan Galicia, por exemplo.
• Un segundo enfoque, de carácter máis técnico, aplícase á
medición do impacto en termos de contracción da actividade
laboral e das rendas xeradas –salarios, lucros empresariais–
a través de todo o sistema produtivo como consecuencia da
caída experimentada pola actividade económica. No caso do
Prestige a contracción sería desencadeada polos efectos da
catástrofe sobre o complexo pesqueiro-marisqueiro e o sobre
o turismo, principalmente. Podemos denominalo enfoque
produtivista.
• Finalmente, un terceiro enfoque trata de cuantificar a
totalidade dos efectos, incluídos o impacto ecolóxico e a
degradación do patrimonio natural. É un enfoque complexo,
de límites imprecisos e necesariamente interdisciplinar. Podemos denominalo enfoque integral.
Non ten sentido esgrimir calquera cuantificación sen o
recoñecemento do ámbito de cuantificación adoptado e a metodoloxía
empregada e as limitacións que comporta.
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Un primeiro traballo, de carácter académico e procedente da
Universidade de Santiago de Compostela, pode servir para situarnos
sobre a capacidade e limitacións do enfoque estrictamente produtivista5 A técnica da análise input-output empregada consiste esencialmente no cómputo do efecto do impacto sobre o conxunto da
produción e o emprego a consecuencia da perturbación experimentada na demanda dalgún sector productivo. O estudo parte dunha
mesurada revisión das Táboas input-output publicadas pola Xunta
de Galicia para 1.998, procede a seleccionar a priori os sectores da
pesca e turismo como receptores inmediatos do impacto contractivo
da demanda e propón caídas do 30 % e do 10 % na demanda de ambos
sectores por período dun ano.
O impacto proposto como hipótese provocaría unha caída na
actividade económica global –na xeración de rendas e no emprego–
da orde do 3%; esta contracción equivale a 1.140 millóns de euros
en rendas perdidas e á inactividade de 28.000 traballadores para o
conxunto da economía galega a través das tupidas interrelacións
produtivas entre empresas e sectores.
¿Cantos son 1.140 millóns de euros? Arredor de catro veces o custo
da autovía Ourense-Lugo ou Santiago-Lugo orzamentadas nuns 300
millóns de euros cada unha. ¿CanO impacto proposto como hipótese equi- tos son 28.000 empregos? Unha
cifra semellante á do chamado clusvale a 1.140 millóns de euros.
ter do automóbil, constituído por
Citröen e a súa puxante industria auxiliar radicada en Galicia ou o
14 % do emprego industrial galego cifrado nuns 200.000 operarios.
¿É verosímil esta cuantificación do impacto sobre o tecido
produtivo? Sen desmerecer a pulcritude da estimación debe concluírse
que este é excesiva. Nin o impacto sobre a demanda foi tan severo
como o ensaiado (o turismo, de acordo cos datos da Xunta, non tería
acusado ningunha contracción) nin a duración do mesmo se estendeu
ao ano nin os efectos se propagarían automaticamente sen reaccións
e reaxustes de carácter compensatorio.
Melchor Fernández, Los efectos económicos del Prestige: Un análisis input-output
de la economía gallega. Faculdade de Ciencias Económicas e Empresariais da
USC, decembro 2002, documento mecanografado.

5
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Unha aproximación semellante á que acabamos de comentar,
procedente tamén da Faculdade de Económicas da USC é a obra
colectiva financiada pola Fundación Barrié de La Maza sobre o
impacto da catástrofe do Prestige6 . Neste caso, sen embargo, o
estudo limítase a describir cuantitativamente as fortes ligazóns da
actividade pesqueira-marisqueira co conxunto da economía galega
sen intentar unha medición hipotética do impacto global como no
intento antes comentado de Melchor Fernández. No seu lugar
expóñense os resultados a posteriori do impacto económico do
precedente accidente, o do Aegean Sea.
A tal efecto expón Mª do Carme García Negro os custos estimados
pola Equipa de Investigación de Economía Pesqueira e Recursos
Naturais da USC para a precedente catástrofe, obtidos mediante o
rexistro directo dos prexuízos causados pola caída de capturas
constatada na área afectada. Debemos recordar que aquela catástrofe afectara soamente a 200 km de costa. As conclusións son útiles,
en todo caso, como escenario significativo de comparación.
As estimacións da equipa universitaria resúmense no seguinte
cadro:
Impacto económico da marea negra do Aegean Sea
(Cifras en millóns de euros)
Período:
Total estimado 1993-1998
Total estimado 1993-2002

Sobre as
actividades
pesqueiras

Sobre o resto da
economía

Total

251,68
629,20

59,51
148,77

311,19
777,97

Trátase dunha avaliación sen dúbida seria e minuciosa, aínda que
tampouco deban consagrarse como indiscutibles unhas cifras que,
6
Mª do Carme García Negro, X. R. Doldán García, M. L. Chas Amil, E. Nogueira
Moure, Impacto económico sobre o valor de uso da costa de Galiza: análise e
repercusión, en El impacto del Prestige. Análisis y evaluación de los daños causados
por el accidente del Prestige y dispositivos para la regeneración medioambiental y
recuperación econónica de Galicia, estudo colectivo dirixido por F. González Laxe,
Fundación Barrié de La Maza (IEEG PBM), Coruña, 2003.
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como as de calquera traballo de avaliación, dependerán estritamente
das hipóteses adoptadas e da metodoloxía de medición.
Cremos valioso, con todo, reter a cifra dos 300 millóns de euros
polo impacto inmediato sobre a actividade pesqueira (pesca de
baixura, marisqueo, perdas nos cultivos de mexillón) e o seu eco
directo sobre o conxunto da economía tanto nos seis anos seguintes
como a súa actualización para completar un período decenal.
A revista Grial dedicoulle o seu número 157 ao caso7 . No bloque
informativo inclúese un interesante traballo de índole económica
redactado por unha equipa da uiversidade viguesa (Mª X. Vázquez,
Manuel Varela, Albino Prada) baixo o título Unión Europea e
mareas negras. ¿Canto debe pagar quen contamina?. O artigo
declina unha abordaxe directa do impacto para centrarse na
magnitude e importe das compensacións por danos en anteriores
catástrofes internacionais e nas deficiencias da normativa internacional e europea neste tipo de catástrofes. Sinálase o rechamante
contraste entre a severidade e rigor da normativa establecida polos
EE.UU. a raíz do accidente do Exxon Valdez e a posición europea.
Tal vez teríamos que ostentar un poder semellante ao norteamericano para poder xulgar as grandes compañías petroleiras e a súa
tupida rede de intereses. Neste caso si que se tiveron en conta os
importantísimos danos ecolóxicos e medioambientais: efectos no
longo prazo sobre os ecosistemas (avifauna, especies mariñas),
ruptura nas cadeas tróficas, modificacións persistentes no medio
con repercusións sobre os equilibrios entre as especies, impacto
severo sobre o patrimonio natural.
O referido artigo lembra os 840 millóns de euros empeñados nos
labores de limpeza e indemnización pola catástrofe do Erika nas
costas bretonas, en 1999 e os 2.100 millóns de euros orzamentados
para a do Exxon Valdez no seu accidente en Alaska,1.000 millóns dos
cales foran desembolsadas polas compañías responsables da catástrofe.
Ricardo Beiras, Carlos Duarte, Michael Hanemann, Mª X. Vázquez, Manuel
Varela, Albino Prada, A catástrofe do Prestige, Grial, número 157, xaneiro,
febreiro e marzo de 2003, Editorial Galaxia, Vigo, 2003.
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Os custos totais do Prestige poderían estar próximos a esta última
cantidade. Os danos sufridos polas costas galegas foron indiscutiblemente superiores aos derivados do accidente do Erika e de momento
non se intentou cuantificar o imOs danos sufridos polas costas galegas pacto medioambiental e sobre o
foron indiscutiblemente superiores aos patrimonio natural que si se
derivados do accidente do Erika.
contemplou no caso do Exxon
Valdez. Aboa esta estimación global de 2.000 millóns de euros de custo total baixo criterios de
enfoque integral o informe preparado por 40 especialistas de distintos campos a instancias do Goberno Asturiano8 .
As virtudes da valoración non residen no metro –procedementos,
metodoloxía– sen a vontade política de activar, financiar e homologar o sistema de medición, sen fialo ao compromiso universitario ou
de determinadas fundacións ou colectivos. As virtudes dunha valoración operativa residen na fixación rigorosa do difuso ámbito do
impacto –único instrumento acreditado para reclamar
compensacións– limitar o ámbito de impunidade en que se moven as
grandes empresas contaminadoras e promover medidas ante futuras
ameazas. ¿Non lembra todo isto os esforzos de implantación dunha
xustiza universal capaz de desfechar os ámbitos de impunidade dos
máis poderosos? O número sen vontade política ten curto percorrido.
O poder encausado é poderoso e domina á perfección as técnicas da
ocultación, o poder reclamante parece máis preocupado polos efectos
mediáticos do conflito que polo espiñento procedemento de reclamación. O partido gobernante en Santiago e Madrid, recordemos,
impediu a constitución de senllas comisións de investigación nos
correspondentes parlamentos e tratou de vetar sen éxito a constitución doutra no Parlamento Europeo.
O conflicto da distribución de cargas dificilmente se resolverá
mediante unha análise de custos por completa e rigorosa que esta
sexa. Impídeo a asimetría de poderes entre as instancias implicadas,
a conivencia tácita entre elas (incluídas por suposto as
administracións central e autonómica) encamiñada a cerrar canto
8

La Voz de Galicia, 13/09/03.
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antes o conflito e furtalo ao escrutinio público e, finalmente, a
ausencia de normativa internacional en problemas como este que
reclaman un sistema de leis e sancións consagradas pola comunidade
internacional. Desta non imos marcar un fito como no caso do
Exxon Valdez. Nin a U.E. son os EE.UU. nin todos os países
europeos parecen entusiasmados coas perspectivas dunha investigación rigorosa e unha proposta de sancións, compensacións equitativas e lexislación clara e executiva.
5. Contas públicas e contas publicadas
O Prestige encóntrase agora a 3.800 metros de profundidade e a
200 km ao oeste das costas galegas. Un ano despois da catástrofe
Repsol-YPF está ensaiando o procedemento de vaciado do fuel
afundido estimado en 14.000 toneladas segundo datos oficiais. Unha
cifra que eleva ás 63.000 as toneladas de fuel derramadas até o
momento.
A información procedente do Comisariado do Goberno para o
Prestige e a posterior comparecencia do Comisario perante o Parlamento español o 14/10/03 cifra os custos da catástrofe –baixo o
enfoque que denominamos orzamentista– en 700 millóns de euros9
para España máis 300 adicionais para Portugal e Francia: 1.000
millóns en total. A factura española sería financiada a partir das
reclamacións xudiciais contra os
responsables (300 millóns), a con- A información procedente do Comisariado
tribución ou reformulación dos do Goberno para o Prestige cifra os custos
fondos europeos (200), as da catástrofe en 700 millóns de euros
compensacións recibidas do Fondo para España.
Internacional de Danos por Contaminación por Hidrocarburos –FIDAC– (150) e outras fontes (50).
O único dato que de momento parece firme é a cifra adiantada polo
ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación en indemnizacións
“aos 19.494 profesionais que se viron obrigados a paralizar a súa
actividade”, a cifra ascende a 113 millóns de euros até o momento10 .
9
Pedro Arias Veira, profesor da USC, La economía resiste al Prestige, La Voz
de Galicia 20/09/03.
Camilo Valdecantos, El País, 15/10/03.
10
La Voz de Galicia,18/10/03.
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Informacións máis recentes cifran xa en 800 millóns de euros as
reclamacións do Estado Español mentres se confirma que o fondo
total disponíbel polo FIDAC ten un tope non revisábel de 171,5
millóns de euros para facer frente o todas as reclamacións presentadas polos países afectados. Só o Goberno español ten presentado
ante este organismo reclamacións xustificadas por importe de 383,7
millóns que o FIDAC ten atendido até o momento nun 15%, menos
de 58 millóns de euros. As compensacións externas non van salvar
o problema do financiamento dos danos.
Que as contas globais adiantadas son seguramente optimistas
tanto na súa magnitude como nas hipóteses de financiamento
manexadas é máis que probable. Reparemos simplemente en que
apenas sabemos aínda hoxe o como, cando e canto da operación de
extracción do fuel submerxido e menos aínda da habilidade dos
grandes bufetes internacionais para explotar os erros de xestión da
catástrofe imputábeis a Administración española, por non falar da
dificultade de invocar o principio de responsabilidade ilimitada que
puidese situar a avaliación de danos por riba da exigua cobertura do
seguro dun buque achatarrable.
O impacto económico do accidente sobre as contas do Estado é,
naturalmente moi superior como o demostra o lanzamento do Plan
Galicia. As razóns son varias: consideracións electorais de carácter
inmediato, imperativos partidistas da transición política incipiente
tanto en Madrid como en Compostela nun territorio de forte
implantación conservadora, enmascaramento do desconcerto, imprevisión e erros iniciais na xestión do problema (a cuestión das
posibilidades de salvamento do buque, sobre todo) e, finalmente, un
certo sentido da equidade; Galicia é un territorio das Rexións
Obxectivo 1 da Unión Europea, oficialmente atrasado.
O Plan Galicia é a resposta do Goberno español á inquietude social
xeneralizada e a onda de solidariedade xerada en España, un
compromiso do Goberno Central aprobado no Consello de Ministros
de 24/01/03.
Os titulares do Plano exhiben cifras espectaculares:12.459 millóns
de euros, por máis que o seu obxectivo explícito non pase dunha
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modesta declaración de intencións: situar a Galicia no nivel do 90%
do PIB per capita español no ano 2.015. Un obxectivo para o cal o
Goberno vai encontrar a entusiasta colaboración dunha demografía
galega en alarmante declive. Este obxectivo, por modesto que poida
parecer, debe estar sometido en todo caso á lexítima sospeita se
lembramos que o PIB per capita de Galicia no ano 2000 non alcanza
o 90% da media española e que no inmediato período 1995-2002 a
economía galega creceu un 20,8% mentres a española o facía nun
26,4%. Datos oficiais.
Máis argumentos para unha sa desconfianza. O subtítulo do Plano
difumina radicalmente a cifra coreada en titulares. O texto oficial
recoñece: “el Plan supondrá una inversión adicional de más de 5.200
millones de euros en los próximos años”. As cláusulas adicional e
próximos anos son decisivas. A primeira delimita a auténtica
magnitude do proxecto de actuación, a segunda é peor aínda, non
compromete datas e un plano de actuación sen datas denomínase
declaración de intencións. Algunhas informacións circunstanciais
permiten sospeitar que as actuacións adicionais teñen un horizonte
previsto 2.010-2.015; quer dicir, actuacións encomendadas a gobernos
futuros de composición incerta. ¿Que queda, pois, dos grandes
titulares?
A Xunta de Galicia aprobou tamén un Plan Galicia na súa reunión
de 23/01/03 cun investimento programado de 1.663 millóns de euros
(con só 883 de esforzo adicional) a desenvolver no período 2.0032006. Ignórase a súa relación co plano enunciado en Madrid aínda
que algo si parece indiscutible, o presunto Plano da Xunta é un
simple retallo do PEDEGA (Plano Estratéxico de Desenvolvemento
Económico de Galicia, PEDEGA 2000-2006), este si oficial ante
Bruxelas e actualmente en vigor e execución. Demasiados planos,
demasiadas présas, demasiada confusión, demasiado cheiro a tinta
de prensa.
O desconcerto confírmase ao examinarmos os primeiros pasos do
Plano. Unha nota pública da Secretaría Xeral da Presidencia para
as relacións cos Medios Informativos de 6 de outubro de 2003
alecciona os informadores sobre o feito de que os 1.045,36 millóns
de euros do investimento rexionalizado dos Orzamentos Xerais do
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Estado para 2004, ano inicial do Plano, supón un 5,95% do conxunto
do investimento rexionalizado (outras estimacións rebaixan esta
proporción ao 4,6%). Reparemos, a efectos de contrastación, en que
a proporción esgrimida como argumento irrebatible é inferior ao
peso da poboación de Galicia no conxunto do Estado e só lixeiramente
superior á contribución de Galicia á economía española. Segundo
datos da Contabilidade Rexional de España para o ano 2000, Galicia
ven participando nun 5,34 % na xeración do PIB español en nun
6,79% na poboación española. Xusto parece que o investimento
público favoreza a un territorio que exhibe unha capacidade de
xeración de rendas, medida en PIB per capita, (inferior ao 80 % da
media española) e sometido a un proceso de despoboación acelerado.
Parecería equitativo que estas ad¿Sería moito pedir que a Xunta de Galicia versas circunstancias fosen capapublicase un Libro Branco sobre os custos ces de empuxar o investimento
do Prestige?
rexionalizado a un nivel próximo
ao 6,79% do total, aproximando
desta maneira o patrón de reparto ao de distribución demográfica.
Nin co Prestige.
A confusión é terreo aboado para a improvisación, o descontrol e
o engano. ¿Sería moito pedir que a Xunta de Galicia publicase un
Libro Branco sobre os custos do Prestige e as actuacións datadas,
valoradas e comprometidas no Plan Galicia e no da propia Xunta?
De non ser así o cidadán ten dereito a sospeitar que o problema será
transmutado en efémera pólvora electoral en espera de que o tempo
cure as feridas do mar e a decepción da opinión democrática.
Xoán López Facal
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Non sei se nos mitos hebreos tería cabida un Leviatán con apelido.
Pero dende que D. Álvaro Cunqueiro deu con el como Leviatán
Urquiola, aló polo 1976, Ráhab, príncipe dos océanos, desata a cada
pouco a súa ira e os seus desastres enfiando cara a Torre do
Hércules grego, ou o Breogán céltico. Mais tamén puidera ser,
segundo as mesmas fontes, aquel Holandés errante o que nos
visitara coas súas treboadas de augas e ventos.
Un país nas mans do vento. Así estivemos 14 ou 27 días sen
descanso. Galicia, onde a pesca, incluída a súa industria
transformadora, representa un valor próximo ao 10% do noso
produto interior bruto, xera máis de 60.000 empregos directos,
aporta até un 12 % do emprego galego se contamos aquel indirecto,
é unha área de catástrofe ecolóxica por mor do tráfico e transporte
marítimo.
O mar é lábil diante da acción do home, mais non só daquel home
que pesca, senón tamén de quen usa do mar para o transporte de
mercadorías de risco en medios de transporte con risco. O
esquecemento diso fai que de pouco en pouco pasemos días, meses,
quizá anos, de angustias e incertezas. Unha e outra vez as peores
previsións se cumpren. Día a día, sen volta.
A catástrofe daquel 13 de novembro na Costa da Morte chegou á
metade da beiramar galega, e con ela algúns dos máis rendibles
recursos do noso litoral foron gravemente danados, e mesmo en
grande parte destruídos. Mais as consecuencias socioeconómicas
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dunha catástrofe e todo un ecosistema non son sectoriais, chegan a
todo o enramado económico que depende da actividade económica
que nel se desenvolve. Nós, os
somos
dados
ao
As consecuencias socioeconómicas dunha galegos,
catástrofe chegan a todo o enramado esquecemento. Entre os nosos
económico.
esquecementos está o perigo que
encerra un corredor de seguridade
do tráfico marítimo a 50 millas da nosa costa, polo que pasan uns
600 mercantes ao día. Esquecemos que as moratorias na aplicación
de medidas de seguridade nese transporte marítimo, son tan só
beneficios económicos para quen unicamente quere velos medrar.
Esquecémonos do Holandés errante e do seu barco. Un tres paus
de cor negra, cheo de pantasmas que andan ás carreiras pola cuberta
semellando luces amarelas. Esquecémonos que de cada sete anos
chega a terra, por vinteún días, no medio de fortes ventos e grandes
ondas. Desacougante e devastador. Semellanzas nos tempos nos que
se suceden en Galicia as arribadas das catástrofes marítimas.
Os gobernos, segundo eles e unha vez máis no caso do Prestige,
actuaron con dilixencia: aquela que lle permitiu o desenvolvemento
dos plans de emerxencia por eles mesmos establecidos, as posicións
contradictorias que viñan mantendo fronte ás leis e convenios
marítimos internacionais, e mesmo o desconcerto coordinador na
ciencia. Esa capacidade de actuar e dilixencia evolucionou desde
unha cega confianza en que a catástrofe que estaba a suceder non
chegaría a máis, poñendo en evidencia a escaseza de medios materiais
e de estratexias para actuar, ata a formulación desconcertada dun
“tememos o peor”, para chegaren, pasados tempo e treboada social,
a definir a catástrofe ecolóxica e económica, como “catástrofe
mediática”.
Mais non todo é cuestión de dilixencia. No medio da incerteza, a
incredulidade, a falla de recoñecemento da grave realidade, houbo
evidencias dolorosas: tivemos que saber por Portugal ou Francia
daquilo que aquí descoñeciamos. Chegamos a ter como esperanza
para todo aquel desastre que se nos veu enriba a solidificación do
fuel.

28 468

O vento, o vento e o Leviatán Prestixio

O Prestige, o mesmo que aquel Urquiola para Don Álvaro
Cunqueiro, foi de novo o Leviatán do mito hebreo. E o petróleo a súa
baba.
Agora, pasado un ano, e independentemente da carraxe, asumimos
a febleza dos nosos medios e plans de actuacións fronte as catástrofes marítimas, asumimos tamén
Pasado un ano asumimos a febleza dos que si unha nova catástrofe
nosos medios e plans de actuacións fronte aparecera pouco máis teríamos
ás catástrofes marítimas.
adiantado en medios e en sistemas
de prevención daqueles que tiñamos hai un ano, e temos como propio –tamén irreversible– un
accidente que se nos foi das mans.
Vertidos e ecosistema
Os accidentes de petroleiros no mar non son fenómeno recente, nin
mesmo ocasional, e aínda así existe retesía e incerteza sobre o seu
destino e os efectos do petróleo no medio mariño. Retesía e incerteza
debida a que o comportamento dos produtos petrolíferos e os
conseguintes efectos, dependen dunha banda do tipo de cru, mais
tamén das condicións ambientais existentes nun momento dado na
zona onde sucede a catástrofe.
Moitos dos efectos biolóxicos dos vertidos petrolíferos non están
dabondo documentados. Os estudos atenden á época inmediata á
catástrofe, e raramente chegan a estudar os efectos, moitas veces
sutís, que teñen lugar a longo prazo. Ao que cómpre engadir a falla
de coñecemento previo sobre os ecosistemas das zonas afectadas.
Situación que non se dá nas costas galegas, onde o insistente da
chegada de petróleo á nosa beiramar, e a densidade de investigadores
mariños, dependentes –iso sí– de tres ou cinco institucións e tres
universidades, permitiunos mal que ben dispoñer dun coñecemento
pormenorizado do noso mar, e mesmo de axeitados estudos sobre
vertidos de petróleo.
As catástrofes ninguén as espera e acostuman atopar as
administracións escasamente preparadas, incluídas as administracións científicas e tecnolóxicas.
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Doutra banda, os procesos básicos e os mecanismos de control da
vida nos océanos, están lonxe de ser comprendidos, mesmo sen
engadir a complexidade do fenómeno contaminante. A meirande As catástrofes ninguén as espera e
parte dos ciclos vitais no mar pre- acostuman atopar as administracións
sentan unha grande variabilidade escasamente preparadas.
espacio-temporal, o que se converte
nunha nova dificultade para concretar os efectos da contaminación.
Así, unha vez eliminada, a parte visible e aparente de todo o chegado
e por chegar, os esforzos non parece que deban ser indiscriminados
sobre todos os ecosistemas e organismos afectados: dunha parte
atendendo ao xa coñecido sobre qué sistemas e organismos sufrirán
un efecto máis persistente da contaminación, e doutra, atendendo a
aqueles de maior interese económico e ecolóxico, para conxugalo
coas limitacións de recursos humanos, técnicos e económicos
dispoñibles.
A penúltima traxedia, cando chegou de novo o barco do Holandés
errante baixo aparencia de Aegean Sea (1992), permitiu que arestora
teñamos coñecementos que permiten, no caso do Prestige, encarreirar
onde é que poden andar os efectos.
Nas poboacións planctónicas o accidente do Aegean Sea non foi
perceptible, e recuperáronse con grande facilidade. Tanto os niveis
de clorofila, produción primaria, composición das especies do plancto
(fito e zooplancto) e biomasa bacteriana presentaron, logo do
accidente, comportamentos parellos a aquilo observado en anos
anteriores.
Pola contra, os resultados relativos a distintos aspectos do sistema
bentónico e aqueles organismos que nel viven, o mesmo que os
organismos que viven fixos no litoral, presentaron alteracións
derivadas dos vertidos. Isto garda relación cos procesos de sedimentación daquelas fraccións menos volátiles do petróleo e tamén con
aquelas fraccións de características menos hidrofóbicas, e que polo
tanto poden “acomodar” na columna de auga. Estas fraccións do
petróleo que permaneceron por tempo nas áreas onde o empuxe ou
dinamismo das augas non o transportaron, mantiveron niveles
elevados de contaminantes até un ano e medio despois do desastre.
Sobre todo nas capas mais profundas do sedimento, o que á súa vez
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dificulta a degradación deses contaminantes, pois ao se atopar lonxe
da capa superficial hai mais dificultade para que actúen os procesos
naturais de degradación.
Semella pois que vai ser no fuel deitado nos sedimentos, ben
litorais, ben dos fondos bentónicos da plataforma, ou aínda errantes
na columna de auga, onde se vai estruturar a maior parte dos
efectos. E tal e como xa se evidenciou no caso do Aegean Sea, onde
as poboacións de organismos vivos do bentos acusaron agudamente
os efectos dos vertidos logo de dous meses de sucedido o accidente,
perdendo as dúas terceiras partes da súa riqueza en especies ou
biodiversidade, ou mesmo que as propias densidades destas
poboacións que sufriron unha caída entre o 30 e o 50% daquela que
había antes do accidente. Afectando ademais a un fracaso na
incorporación de novos individuos á poboación, como resultado das
alteracións producidas nos organismos polos derivados do petróleo
nos procesos reprodutivos, e mesmo na viabilidade das súa proxenie.
A conxunción de todos eses factores levou á desaparición dun grande
numero de especies por efecto do vertido, tanto neses fondos
bentónicos coma nas comunidades infaunais (organismos enterrados na área). Das investigacións realizadas no caso do Aegean Sea
puidose establecer unha rápida acumulación de hidrocarburos nos
mexillóns das bateas, se ben tamén sucedeu que a súa depuración
ocorría axiña, sobre todo cando non había procesos de resuspensión
de sedimentos dos fondos mariños onde as bateas estaban situadas
por causa de temporais, pois nese caso observábase unha nova
recontaminación nos mexillóns, asociada necesariamente á contaminación por hidrocarburos deses sedimentos, quen ao seren filtrados
polos mexillóns, cando estaban resuspendidos na columna de auga,
volvían a contaminalos. Este efecto da persistencia dos hidrocarburos nos sedimentos tamén foi observado en moluscos infaunais (que
viven enterrados na area), como berberechos ou ameixas, nos que a
descontaminación, tempo despois do vertido, foi máis lenta e arbitraria, precisamente por estaren filtrando auga con partículas de
materia orgánica de zonas onde o hidrocarburo permanecía nos
sedimentos. Esta situación dos organismos infaunais persistía en
determinadas zonas até tres anos despois do accidente do Aegean
Sea, non podéndose establecer unha evolución temporal nidia.
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Dadas as características da marea negra do Prestige podemos
admitir como hipótese de traballo que os principais efectos terán
lugar a medio e longo prazo, introducíndose os contaminantes pola
alimentación. Feito que obriga a comprender a estrutura das redes
tróficas dos ecosistemas afectados, os procesos polos que se transfiren
os contaminantes e mesmo as transformacións que sufrirán ao
longo do proceso.
Unha rede trófica é a trama de interaccións tróficas nun ecosistema,
e non integra só a especies vivas, senón tamén a todas aquelas
fontes de materia orgánica (materia en suspensión ou detrito en
sedimentos). As interaccións tróficas supoñen unha relación de
predador-presa, que no seo da rede trófica se fai moi complexa e
interactiva.
Cando un composto contaminante se incorpora a unha rede trófica
a través dun organismo vivo, quen a súa vez o incorporou directamente ou ben desde a materia orgánica inerte, sucede un proceso
de bioacumulación, que é un proceso polo que se incrementa o nivel
de contaminación a medida que
subimos no nivel trófico do
ecosistema. Isto sucede porque os Dadas as características da marea negra
contaminantes capaces de do Prestige podemos admitir como
acumulárense, unha vez inxeridos, hipótese de traballo que os principais
teñen unha eliminación lenta e efectos terán lugar a medio e longo prazo.
difícil, e tenden a almacenrse en
órganos de almacenamento como son os tecidos graxos.
Doutra banda a capacidade de detoxificarse varía para cada
organismo, e mentres os bivalvos son grandes bioacumuladores, os
peixes contan co metabolismo necesario para detoxificarse, e o seu
potencial de bioacumulación é baixo. Pero o feito de seren máis
capaces de detoxificarse, non quere dicir que os organismos que
teñen esa potencialidade estean libres dos efectos dos contaminantes, senón ao contrario, pois sucede que son os compostos produto
da degradación dos contaminantes quen están na orixe dos danos
fisiolóxicos ou xenéticos que se poden producir neses organismos.
Tanto a acumulación como a detoxificación vai asociada á duración
do ciclo vital, podéndose entender que a máis tempo de vida e máis
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tamaño dos organismos, maior capacidade de bioacumulación han
ter.
O atraso na eliminación dos hidrocarburos na zona afectada, e a
súa persistencia ben nos fondos da plataforma continental, ou na
zona litoral bentónica ou rochosa, constitúe o maior risco para os
ecosistemas e as poboacións explotadas de organismos mariños. E os
datos dos que se dispón, ben por avaliación directa, ben pola
dificultade de degradación do petróleo do Prestige dada a súa
composición, evidencian a súa persistencia tanto nos fondos coma
mesmo na columna de auga. Dadas as características do fuel do
Prestige, moito mais persistente –non doadamente degradable– que
aquel do Aegean Sea, xunto coa extensión espacial da zona afectada,
parece arriscado facer caso a quen afirman teimosamente que os
efectos do vertido, case un ano despois, están normalizados.
Non negando a situación de sobreexplotación dos recursos mariños
vivos na nosa beiramar, e polo tanto a sinerxía potenciadora do
desastre que desa situación provén, non é posible afirmar –sen
estudos rigorosos– que o Prestige non lles afectou. Porque se un
formula a pregunta ¿afecta o pe¿Afecta o petróleo do Prestige os nosos tróleo do Prestige os nosos recurrecursos mariños? A resposta é obvia: sos mariños? A resposta é obvia:
absolutamente. Nuns casos con
absolutamente.
efectos letais, noutros con efectos
por baixo do nivel de mortalidademais alterando a súa fisioloxía, e á
vez con efectos económicos e comerciais.
Se a pregunta é ¿por canto tempo?, ten unha resposta condicionada a cómo teñan ficado as poboacións dende o punto de vista da súa
capacidade reproductiva, da viabilidade e amplitude da xeración que
naceu logo da catástrofe, das posibilidades de rexeneración dos
substratos físicos (fondos, praias, rochas) para permitiren a recomposición dos ecosistemas.
Mar e memoria
Sucede que dado o grao de mobilización social e de conciencia civil
que a xestión da catástrofe do Prestige espertou na sociedade galega,
e dada tamén a teimosía minimizadora da catástrofe e dos seus
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efectos desenvolvida polos gobernos actuantes, corremos o risco de
non chegar a saber con certeza e fiabilidade o alcance e os efectos do
desastre. Non é que se teña empezado tarde e mal a estudar e avaliar
conforme a unha planificación integradora os efectos do Prestige,
senón que ao ritmo que van as cousas, sobre todo no que toca aos
recursos da economía pesqueira, nada garante que se cheguen a ter
datos precisos para poder concluír e discriminar os efectos do
vertido. Ao sistema ciencia e tecnoloxía cómprelle ter un papel
activo e eficaz, mais nun sistema tan partillado como o galego para
responder con eficacia precisa dun axeitado artellamento logo dunha
rigorosa formulación dos problemas. Na catástrofe do Prestige
arríscase non só un sistema natural senón tamén unha grande parte
dun sistema económico. Na ciencia os recursos son públicos, e nos
xestores e administradores ven caer a responsabilidade da súa
eficacia, máis o coñecemento, o rigor e as mans, son de quen fan a
investigación, e no seu traballo e capacidade crítica reside a resposta.
Pode suceder que, fartos de vindicar políticas e administracións
eficaces, acudamos aos nosos santos, tal e como propuña Cunqueiro
cando foi o do Urquiola: “os galegos tiñamos entre nós santos
taumaturgos: San Ero, quen escoitando un paxariño botaba unha
sesta de trescentos anos, ou san
Gonzalo quen rezando avemarías
Seguímonos preguntándonos qué nos será
afundía
toda unha frota normandado coñecer con rigor dos efectos dese
Prestige nunha visión integradora do da. Un deles, desde o faro coruñés,
podería deter a Leviatán, os novos
mar.
leviatáns da técnica, coa súa man
ou a súa voz, e limpar o océanocoa mirada dos seus ollos”.
Hoxe, vai para un ano da chegada do Prestige, sabemos das
debilidades da nosa administración. Sabemos da tentación política
de minimizar a evidente realidade. Estamos firmes en non esquecer
o que dramaticamente vivimos. Mais estamos certos de que aínda
non se resolveron dabondo todas as deficiencias de seguridade nas
que vive o noso mar, e seguimos preguntándonos qué nos será dado
coñecer con rigor dos efectos dese Prestige nunha visión integradora
do mar. E así será na nosa conciencia colectiva mentres o Prestige
siga sendo un afogado que non devolveu o mar.
Uxío Labarta
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O trece de novembro do ano 2002 o pobo galego asiste impotente
ao inicio dun pesadelo que parece alongar a súa sombra por moitos
anos.
Un barco, cos tanques cargados de fuel óleo deambula durante
días pola costa galega ata que se parte en dúas metades e e se afunde
perdendo a súa carga polas fendas do casco e producindo a maior
catástrofe ecolóxica das costas europeas. Miles de toneladas de
chapapote ameazan as costas de Galicia. Todo o pobo galego asiste
a este dramático suceso. Non é exclusivamente un problema que
afecta a un estamento social. Toda a cidadanía galega está implicada
nesta traxedia. As respostas á mesma teñen por tanto que vir de
tódolos sectores sociais (políticos, institucionais, organismos e
sociedades) e de tódalas partes (galegos e non galegos).
O presente traballo pretende analizar a resposta dada por un
organismo concreto: a Igrexa. A resposta da Igrexa ante a catástrofe
do Prestige é o contido que delimita este traballo. Por isto, establecemos tres puntos de análise:
•

Catástrofe ecolóxica, ecoloxía e teoloxía. A Igrexa está
directamente implicada na realidade ecolóxica desde os seus
principios teolóxicos. A ecoloxía é campo obrigatorio de
reflexión de calquera realidade teolóxica. Nun primeiro
punto indicaremos as claves que sosteñen esta afirmación. A
implicación da reflexión teologal na realidade ecolóxica
xustifica (e esixe) a resposta da Igrexa nesta catástrofe do
Prestige.
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•

Identidade eclesial. A Igrexa, pola súa propia natureza, está
chamada á missio ad gente. Esta misión obrígaa, en liberdade,
a estar presente ante unha necesidade, a asistir os necesitados, a ser testemuña polo servizo no mundo. Esta misión no
medio da sociedade xustifica (e esixe) a resposta da Igrexa
ante a traxedia sufrida polas xentes da Galicia costeira.

•

Respostas emitidas. A Igrexa ofreceu unha resposta ante a
catástrofe. O seu resultado seguramente non foi o formulado
e proposto nun principio. Tomando como referente a Igrexa
diocesana de Compostela, analizaremos as accións
desenvolvidas e as respostas emitidas por parte dos responsables.

A reflexión que aquí se propón pretende ser unha análise do
acontecido, non para fiscalizar accións ou persoas, se non coa fin de
tomar nota da nosa realidade eclesial e corrixir certas accións que
en moitos casos nos ausentan da realidade vivida polo pobo. Tamén
debera servir para alentar as accións construtoras que fan presente
o Reino pola misión evanxelizadora que se realiza nalgunhas comunidades.
A nosa realidade como Igrexa vive hoxe momentos moi delicados.
A análise de datos e accións é imprescindible para un futuro pastoral
eficaz e vivo. Este traballo pretende ser unha humilde colaboración
nese sentido.

I. Ecoloxía e teoloxía bíblica
A ecoloxía é a ciencia da casa (oikos), onde se atopa o hábitat do
home que o desenvolve a través da historia. A teoloxía é a ciencia
de Deus (teos) que se revela na tradición xudeocristiá a un ser
humano a través da historia.
A través destas dúas definicións hai moitos elementos coincidentes
entre teoloxía e ecoloxía. Sen embargo moitas persoas na actualidade
opinan que a ecoloxía non ten ningunha relación co feito relixioso.
Nalgúns casos mesmo afirman que parte do desastre ecolóxico
mundial das últimas décadas ten a súa orixe nos postulados
teolóxicos. Por este motivo, moi brevemente, expoñemos os principios bíblicos nos que se sustenta a teoloxía ecolóxica.
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O texto bíblico e apuntado por moitos ecoloxistas contemporáneos
como punto de inicio da catástrofe ecolóxica na historia. En concreto dúas realidades bíblicas son apuntadas como culpables da degradación que sufriu o planeta: os texto da creación e a desacralización
da natureza.
1. Teoloxía bíblica. Relatos da creación
Articulamos en cinco puntos fundamentais unha resposta a favor
dos textos bíblicos da creación en referencia á realidade ecolóxica
•

Relato de Xn 1, 28. As ensinanzas do Xénese proporcionan unha
visión equilibrada do ser humano, o seu lugar na creación e a súa
relación cos demais seres creados. O ser humano non pode dominar
despoticamente a natureza: o mundo non é algo dado sen máis, e
unha tarefa confiada.

•

Lugar singular do ser humano: non está por riba da creación, senón
dentro e na fronteira, por iso é situado en último lugar no relato.
O mundo non é froito do seu desexo ou creatividade. O mundo é
anterior a el, e non lle pertence, senón que pertence ao seu creador.
Ao darlle o mundo como xardín fundaméntase a responsabilidade
de coidalo. É unha relación ética.

•

Lectura comparada: o ser humano debe programar e levar adiante
a súa relación coas plantas, animais e demais seres humanos,
consciente do poder que posúe e da realidade da natureza. Pode
exercer de dous xeitos esta tarefa encomendada por Deus:

•

•

Pode destruír a natureza, deformando o mandato de Deus
e aducindo como xustificación dos seus comportamentos o
argumento bíblico de dominio-explotación.

•

Pode responder ao mandato de Deus xestionando o
funcionamento do medio ambiente e as relacións cos demais
humanos de xeito responsable, enriquecendo o medio co
traballo das súas mans e cos seus proxectos, facendo uso dos
recursos naturais coa conciencia dos límites que eses recursos teñen e sen arrogancia individual e de especie.
Antropocentrismo impregnado de responsabilidade.

Nova lectura: na actualidade os biblistas afondan no sentido do
termo “dominio”. Unha das propostas é substituílo por unha
expresión que traduza mellor o pensamento da Biblia na súa
extensión, como por exemplo o concepto “custodia responsable”.
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2. Desacralización da natureza
Diversos autores opinan que o asentamento e difusión da relixión
xudeocristiá, trouxo consigo a eliminación da veneración da
natureza. Este feito, segundo a súa opinión, está na base do proceso
de redución da natureza a materia utilizable pola tecnoloxía humana.
Fronte a esta afirmación hai que recoñecer que a doutrina bíblica
contribúe de forma determinante ao proceso de desacralización da
natureza (o mundo non é visto como divino senón como obra de
Deus). Pero esto non significa que a Biblia ofreza xustificacións
éticas para contaminar e destruír a natureza. Para un xudeu e un
cristián a natureza ten o valor derivado do seu “ser criatura” (viu
Deus que todo era bo). O ser humano non ten dereito a violentar a
realidade da natureza e do medio humano, senón que ten obriga de
administrar os seus recursos correspondentes con sentido de
responsabilidade, evitando toda forma de rexeitamento da vida.
Estes dous puntos indicados son o inicio dun gran camiño de
reflexión teolóxica en torno á realidade ambiental. As implicacións
da ecoloxía na realidade moral, espiritual ou trinitaria son unha
evidencia que non pasa hoxe desapercibida para a teoloxía. Non se
recollen neste traballo por brevidade.

II. Misión da Igrexa
A presenza/ausencia da Igrexa galega na catástrofe do Prestige
obríganos a revisar os piares fundamentais da dinámica da Igrexa.
O interrogante fundamental diríxese ao mesmo feito “Igrexa”: ¿que
é?, ¿cal é á súa natureza? Igrexa, ¿qué dis de ti mesma?
A Igrexa é unha experiencia que se vive nun acontecemento que
xurde constantemente no tempo e no lugar onde se proclama a fe en
Xesús, e que atopa acollida persoal e compartida. Esta experiencia
de Xesucristo comunica o proxecto salvífico de Deus Pai que os
cristiáns viven activamente en plenitude pola forza do Espírito
Santo. Esta vivencia ten lugar no seo dunha comunidade e desde ela
se dirixe a Misión a tódolos lugares.
A realidade Igrexa atopa a súa razón de ser na fe dos seus
compoñentes. Isto implica a aceptación duns contidos obxectivos
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(comuñón trinitaria “De Deus de quen procede”, comuñón-misión
“aos homes aos que é enviada”) e a inserción nunha Comunidade
Visible (experiencia visible de comuñón “lugar no que se revive o
acontecemento orixinario”).
A Igrexa é ante todo misión que ten a súa orixe na comuñón e que
se fai visible e actuante a través dunha organización.
1. Comuñón
A Igrexa é misterio de comuñón, este atributo marca a súa
realidade existencial. A realidade comuñón debe estar presente na
vida de toda comunidade eclesial que se prece de ser tal, pois a
ausencia da communio fai esvaecer o sentido profundo da identidade
da Igrexa.
Comuñón, comunidade e sentido profundo son tres piares claves
que constitúen a realidade Igrexa.
•

•

•

Pola comuñón o ser humano síntese chamado a ser partícipe dunha
dobre experiencia: por un lado o acontecemento que une entre si ao
Pai ao Fillo e ao Espírito Santo e por outro lado o gozo da vivencia
de atoparse nos crentes en Cristo que son os seus irmáns cos que
comparte o misterio profundo da súa relación con Deus (Xn 17,
20-1).
Pola comunidade o ser humano sinte a presenza do vivente que o
congrega ao seu redor xunto a outros crentes, reactualizando a
morte e resurrección de Cristo nun acontecemento vital, dinámico
e actual. A comunidade xurde da comuñón que brota de Deus, e
toma corpo nas comunidades eclesiais en forma de acollida, de
compartir necesidades e bens, de confesión dunha mesma fe (2 Cor
13, 13).
Polo sentido profundo que a realidade comuñón implica, o crente
busca o referente trinitario que sustenta esta experiencia
comunional: a Igrexa foi convocada por Deus Pai (proxecto salvífico
do Reino de Deus), foi reconciliada polo sangue de Xesucristo
(vivente en torno ao que se reúne a Igrexa) e foi unificada en
comuñón e misterio polo Espírito Santo (forza que congrega entorno ao vivente á Igrexa para realizar o proxecto do Pai) (1ª Xn 1, 3).

A realidade profunda da comuñón trinitaria na comunidade eclesial
pode verse tentada por dous perigos que debe sempre desterrar:
•

Repregarse sobre si mesma: a Igrexa foi convocada por Deus Pai e
reconciliada polo Fillo para ser enviada pola forza do Espírito. O
misterio de comuñón é misterio de misión. Missio.
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•

Arraigarse no misterio de Deus: O misterio de comuñón trinitaria
non significa indiferencia e distancia cara os seres humanos no seu
peregrinar pola vida. Ao contrario, significa saber tomar conciencia
das dimensións reais dentro das que está encadrada e a quen está
dirixida. Ad Gentes.

A Igrexa está dobremente referida: a Deus Pai, aoFillo Xesús e ao
Espírito Santo como fundamento de comuñón; á humanidade como
lugar de envío a onde levar o evanxeo como fundamento de misión.
2. Misión
O movemento de misión, unido de xeito indisoluble á realidade
comuñón da que brota, desenvólvese cos seres humanos de tódolos
tempos e lugares. Na diversidade espacio-temporal da Misión tres
elementos garanten a actividade evanxelizadora:
2.1. Referente trinitario
A Igrexa fundaméntase, nutre e actúa desde a graza de Cristo o
amor do Pai e a comuñón do Espírito Santo. Este misterio funda a
súa existencia e orixina a súa misión. Por este motivo, comuñón e
misión, van inseparablemente unidas, pois separalas significa
destruír a Igrexa.
A misión da Igrexa é a misión de Xesús, é anunciar o Reino de
Deus con palabras e obras (evanxelizar). Esta misión implica
“perder a vida” como discípulo. Xesús tivo unha vida de servizo aos
demais. A Igrexa dándose, estraverténdose ao servizo da humanidade
como Xesús, atópase. É unha forza centrífuga na que a Igrexa,
saíndo de si (morte) descóbrese (resucita).
2.2. Diálogo
A Igrexa na súa Misión debe dialogar co mundo adoptando tres
actitudes básicas:
•

Afondar na súa conciencia, nas súas raíces o que vive.

•

Renovarse constantemente volvendo ás fontes.

•

Distinguíndose do mundo e achegándose a el con actitude
simpática e evanxelizadora polo diálogo. Esta é a actitude
básica do diálogo co mundo.
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A Igrexa en relación ao mundo ten unha dobre actitude: De
oposición, rexeitamento e crítica, e ao mesmo tempo de busca,
aprecio e comuñón. O criterio discernidor non é o seu propio
interese senón o ben do ser humano.
2.3. Testemuña e servizo
Un cristián é unha testemuña da resurrección de Cristo que
denuncia e anuncia. Denuncia que Xesús fose entregado aos homes
para a morte e anuncia que Deus é fonte de perdón para os autores
da entrega e morte (Libro dos Feitos). Deste xeito a testemuña
implica contradición: por un lado non permite que o mundo presente
se conforme e por outro non permite ignorar a súa misión.
Un cristián que testemuña a Cristo na misión é un servidor dos
demais. O servizo é peza clave da realidade Igrexa: a comunidade é
diaconía. A Igrexa dándose, extraverténdose no servizo da
humanidade, atópase a si mesma.
Xoán, no cuarto evanxeo, non relata a institución da eucaristía
nos moldes dos evanxeos sinópticos, e no seu lugar coloca o pasaxe
do lavatorio dos pés. A comunidade é Igrexa en canto é diaconía, e
cada un dos seus membros está aos pés dos demáis para servilos.
Dous graves perigos asexan na misión da Igrexa: introversión sen
misión –deste xeito a Igrexa quedaría convertida en ghetto– e
extraversión sen comuñón –deste xeito a Igrexa desintegraríase–.
3. Organización
A Igrexa constitúese neste mundo como unha organización ou
sociedade destinada á misión evanxelizadora (LG 8). Deste xeito a
organización eclesial susténtase nun sistema de persoas constituídas
en unidade de acción evanxelizadora dirixida a tódalas xentes.
Os cristiáns polos sacramentos da iniciación posúen unha auténtica igualdade e común dignidade na comunidade que se dá en
totalidade na igrexa local. Cada cristián constrúe a misión universal
desde a función propia que asume polo seu estado na diocese na que
se atopa. Vexamos con detemento estas estructuras desde a súa
realidade organizativa.
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3.1. Comuñón dos fieis
A Igrexa é vida en comunidade fraterna. Tódolos cristiáns laicos,
presbíteros ou relixiosos posúen unha auténtica igualdade e
dignidade. É o pobo de Deus en comuñón, o que o espírito congrega
para levar adiante a misión.
Hoxe en día seguimos nunha etapa de clara transición na que
segue sendo necesario (e urxente), pasar dunha forma de Igrexa
exclusivizada na organización de servizos litúrxicos (identificada
con papas, bispos, sacerdotes, frades...) a outra forma de Igrexa
onde todos sexamos membros activos, conscientes da dignidade
cristiá, dispostos a dar persoalmente razón da esperanza, responsables nos traballos do evanxeo.
3.2. Comuñón eclesial
A igrexa local diocesana é o lugar onde se dá plenamente a Igrexa
de Cristo, e a súa realidade misional está en comuñón coa Igrexa
universal. Esta Igrexa está aberta para dar e recibir, para existir en
comuñón con tódalas demais realizacións da Igrexa única.
3.3. Comuñón xerárquica
Centrados na realidade da igrexa local, descubrimos unha orde
estructural que organiza a Igrexa co fin de facer útil o traballo
misional. Esta organización está baseada en tres grupos de persoas:
•

Bispo. Sucesor dos Apóstolos preside en autoridade e servizo á
Igrexa. É o responsable da función directiva da estructura eclesial
e ten como cometido prever, organizar, dirixir, coordinar, motivar e
supervisar.

•

Presbíteros. Colaboradores da orde dos bispos. A súa función consiste en estar coa comunidade (fraternidade) para servizo da mesma
(diaconía) e á fronte dela (autoridade). Esta función ten por base as
directrices de acción emanadas da dirección completando así a
misión e comuñón da Igrexa local. Son ponte entre os obxectivos
enmarcados e o pobo que os recibe.

•

Laicos. Fan presente e operante a Igrexa no mundo sobre todo nos
lugares onde ela non pode ser sal da terra se non é a través deles
(LG 33). Deben procurar que os bens creados se fomenten internamente ao servizo de todos e cada un dos homes e se distribúa mellor
entre eles segundo o plano do creador e a iluminación do seu verbo,
mediante o traballo humano a técnica e a cultura civil (LG 36).
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III. Respostas da Igrexa
O exposto anteriormente apunta ao centro da temática: A Igrexa
galega, presenza/ausencia, resposta ou inhibición ante a traxedia do
Prestige. A Igrexa ten unha misión específica ante esta catástrofe
que brota da súa Misión evanxelizadora.
A misión de toda organización tende por natureza á eficacia. A
consecución da mesma depende da análise que se faga dos
compoñentes e estrutura da organización que arroxe datos que
permitan unha lectura do estado das accións coa fin de reforzalas ou
corrixilas.
Calibrar obxectivamente unha acción eclesial é moi difícil. A maior
parte das veces movémonos en calibracións positivas ou negativas
que parten da simpatía ou apatía da persoa en cuestión cara a
realidade eclesial. Moi poucas veces nos atopamos con datos extraídos da realidade que nos amosen a situación das accións da Igrexa
e as causas positivas ou negativas que as xeran. Todo está ben ou
todo está mal convértense en expresións cotiás substitutas dunha
análise medible e contrastada. Esta ausencia xera incerteza e
desencanto nas persoas ás que se dirixe a misión e ofrece unha imaxe
dunha certa anarquía organizada, onde non se coñece a eficacia e
validez das accións e traballos realizados.
No presente punto trataremos de ofrecer os datos extraídos sobre
a misión da Igrexa na traxedia do Prestige e as accións tomadas,
analizando e valorando as causas das mesmas. A valoración parte
dos datos obtidos dos propios protagonistas e, no seu defecto, dos
plans proxectados, e ten por finalidade extraer da documentación
unha valoración o máis real posible. Para iso realizouse unha tarefa
que se artellou nos seguintes puntos de busca:
•

Recompilación de materiais escritos sobre o tema procedentes da Igrexa: cartas pastorais, notas de prensa, etc.

•

Recompilación de datos das persoas pertencentes á Igrexa
que viviron esta situación: cregos, laicos e relixiosos.

•

Delimitación do espazo: diocese de Santiago, en concreto
trinta parroquias da Costa da Morte.

•

Delimitación do grupo igrexa: o esquema de análise polo que
se filtran os datos no presente estudo parte do exame da
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acción emprendida pola dirección da Igrexa (Arcebispado),
continúa polos presbíteros, como fío condutor e ponte do
anterior, e remata nos laicos, como meta dos obxectivos
propostos. Quede xa indicado aquí que non incluímos nesa
análise o labor de casas de relixiosos e relixiosas nin a tarefa
doutro tipo de movementos eclesiais que non fosen as
comunidades parroquiais.
1. Puntos de análise. Compoñentes da institución
A Igrexa institución, no seu conxunto, é a que está diante deste
problema. Arcebispo, presbíteros e laicos en comuñón teñen unha
misión ante unha traxedia. Antes de analizar a realidade de cada un
dos tres grupos de membros no problema, faremos unha breve
valoración dos compoñentes xerais da institución eclesial e a súa
capacidade e preparación para esta misión.
a) Obxectivos
A Igrexa, como organización, ante esta traxedia pode considerarse
moitos obxectivos que se derivan explicitamente do evanxeo. Destacamos só as catro claves que se reflicten na nota primeira enviada
polo arcebispo o 17 de novembro: toma de conciencia, salvagarda da
creación, apertura á solidariedade, presenza ante os necesitados,
nas persoas damnificadas.
b) Recursos
Toda institución parte duns recursos para levar adiante os
obxectivos. Os da Igrexa son persoais (sacerdotes, relixiosos e
laicos), materiais (edificios, mobiliarios) e funcionais (tempo, cartos
e formación).
¿Contábase realmente (e non aparentemente no momento) coa
disposición necesaria das persoas para levar adiante os obxectivos?
Como comunidade eclesial, ¿había unha real disposición para levar
adiante o proxecto? ¿Había unha auténtica conciencia da implicación eclesial no problema? ¿qué formación teñen as nosas comunidades sobre o problema ecolóxico, a misión, a comuñón e a participación?
c) Tecnoloxía
Referímonos con este termo ao xeito de ordenar a acción: programación, reunión, plan de traballo, disposición e relacións estableci-
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das entre os elementos da estrutura (bispo, clero, laicos), e o
seguimento do proceso.
A Igrexa analizou o problema, reuniu os protagonistas implicados, elaborou un posible plano de traballo, pero á hora de facer útil
toda esta acción prodúcese un silencio. ¿Que pasou? ¿Por que toda
esta acción non segue a diante? ¿Onde se racha o paso e non se chega
a animar os laicos como Igrexa? ¿Que medos fan inoperante o
proxecto presentado?
d) Cultura
¿Que tipo de significados e visións da realidade teñen os membros
da Igrexa en conxunto? ¿Hai hoxe unha conduta peculiar entre os
cristiáns que nos identifique como membros duna institución para
levar adiante unha acción común? ¿Que grao de liberdade e compromiso vivimos como fillos do Evanxeo? ¿Cremos sinceramente nas
posibilidades da nosa terra e da nosa xente? ¿Cremos realmente nas
nosas comunidades como lugar posible de realización da
evanxelización? ¿Cremos na nosa acción misioneira? ¿Consideramos
útil a presenza cristiá na nosa zona?
e) Contorno
¿Cal é a auténtica realidade da Igrexa da costa galega, en concreto
da Costa da Morte? ¿Que nivel social e cultural impregna ás súas
xentes? ¿Que medos ou prioridades se antepoñen nas accións das
súas xentes? ¿Que grao de liberdade e compromiso se vive nesta
zona?
f) Estrutura
¿Como se articularon entre si dirección, presbíteros e laicos ante
a catástrofe? ¿Como se executou a acción institucional? Estes
aspectos tratarémolos a continuación de xeito máis extenso.
As interrogantes presentadas van sendo contestasdas na mente do
lector sen necesidade de explicitar unha resposta. Se son traídas a
este espazo é porque nos poden axudar a iluminar a realidade do
problema. Preguntarse os porqués non leva consigo unha crítica sen
máis do problema, senón que ten que remitir a unha busca das
causas.
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2. Datos da estrutura: arcebispo, presbíteros, laicos
Para analizar estes tres compoñentes, seguiremos outros tantos
momentos sucesivos no desenvolvemento da tarefa de cada un:
análise (primeiras reaccións), diagnóstico (pasos a realizar),
actuacións (desenvolvemento da acción). Nos tres momentos
recóllense os datos das accións realizadas.
2.1. Xerarquía, directores
2.1.1. Análise
Este primeiro momento está marcado pola emisión de dous documentos da xerarquía eclesial:
a) Comunicado do Arcebispo, o 17 de novembro do 2002. Tan
pronto se coñece o que está pasando co Prestige, o Arcebispo publica
esta nota na que destaca catro puntos sobre o tema:
•

Solidariedade: solidariedade aos prexudicados e proximidade aos
mesmos

•

Preocupación ecolóxica: somos administradores da creación, con
encargo de custodia por parte de Deus.

•

Compromiso presente: son necesarios esforzos totais e dilixencias
para evitar a degradación.

•

Compromiso futuro: reclama decisións pertinentes para que isto
non volva ocorrer.

b) Comunicado do apostolado do mar: Declaración dos bispos
responsables do apostolado do mar de Francia, España e Portugal
(Publicada en O Adro, o 8 de decembro do 2002). No escrito faise
fincapé nos seguintes puntos: presenta a situación da realidade
ecolóxica polos vertidos últimos: Erika e Prestige, manifesta a súa
solidariedade cos afectados, constata e denuncia a existencia de
barcos e tripulacións que en condicións semellantes ao Prestige
navegan polos mares, manifesta o seu apoio ás asociacións ecoloxistas
e suplica intervención á Unión Europea e á ONU para poñer fin a
estas degradacións coas medidas pertinentes, expresa o seu total
rexeitamento das mafias internacionais contaminadoras e, finalmente, invoca á eco-teoloxía como garante do presentado.
2.1.2. Diagnóstico.
O segundo momento da actuación da xerarquía está marcado por
dous acontecementos:
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a) Reunión de Fisterra (3 de decembrodo 2002). O Arcebispo decide
visitar a zona e reunirse cos Párrocos da Costa da Morte en
Fisterra. Preparativos e Reunión.
Preparativos. Celébrase unha reunión previa en Baio. Algunhas
voces do clero pregúntanse entre elas pola utilidade da reunión que
se vai convocar e dubidan da súa utilidade, pois prevén unha
desunión posterior ante o problema. O arcebispo mantén conversas
informais individuais con algúns pastores para sondar o estado real
da situación.
Reunión. Fundamentalmente son tres os acordos tomados: poñer
a disposición os locais parroquias para o que sexa necesario (fundamentalmente para acollemento do voluntariado), facer unha colecta
para afrontar as necesidades que se presenten e non baixar á praia
por consideralo improcedente.
As opinións do sentido e utilidade desta reunión son diversas.
Desde os que a consideran fundamental ata aos que pensan que a
xuntanza foi un mero trámite que había que facer, como tódolos
organismos, pero a Igrexa non estaba implicada nesta traxedia.
b) Carta Pastoral. Puntos destacados do documento:
•

Situación: momentos de tensión e consternación para a Igrexa, que
o arcebispo seguiu dende o principio.

•

Análise realizada: comunicado emitido o 17 de novembro e Reunión
de Fisterra cos acordos tomados na mesma.

•

Accións previstas: domingo 22 de decembro, Día de oración e
solidariedade cristiá ante a traxedia. Realización duna colecta para
axudar ás persoas damnificadas; venres 20 de decembro, Día de
xaxún voluntario para toda a comunidade cristiá que queira participar.

•

Confianza do arcebispo na resposta de todos.

2.1.3. Actuacións
•

Envío dos obxectivos e proceso de acción aos pastores das comunidades. Os párrocos deben agora comunicar o proceso e postura da
Igrexa aos fieis, animando á comunidade a estar presente como
Igrexa nesta realidade e completando, ao tempo, en comuñón, esta
misión.

•

Xaxún voluntario.
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•

Realización da colecta.

2.2. Pastores
2.2.1. Análise. Segundo os datos obtidos, destacamos cinco puntos
que resumen o primeiro exame que fan os presbíteros do problema:
•

Comunicación inexistente (comunicación real) cos fieis. Lectura da
carta do arcebispo (non en tódolos casos). O problema vese como
unha catástrofe real, pero non hai indicio duna conciencia de que a
Igrexa teña que implicarse nisto; non lle afecta nin pode ser de
utilidade.

•

Pequeno nerviosismo inicial provocado pola axitación xeral social.

•

O clero mostra unha desconfianza posterior de todo o que estaba
pasando. Búscanse chibos expiatorios (que poden entresacarse destas
frases repetidas nas conversas: os mariñeiros pasean e toman café,
moitos cartos, crise política) e non se consideran a traxedia como tal
dende a realidade ecolóxica e teolóxica, eclesial e comunitaria.
Apréciase unha actitude de medo a calquera tipo de exhortación
relacionada, directa ou indirectamente, coa catástrofe, por medo a
ser mal entendida.

•

Actitude pasiva: Déixase que todo aconteza, analizando desde a
fronteira. Hai unha clara predisposición a ofrecer as instalacións,
pero sen moita insistencia, ao considerara situación que se vive de
abundancia de cartos por medio das subvencións.

•

Desenvólvese unha crítica total cara o furtivismo.

2.2.2. Diagnóstico.
Nun segundo momento os datos apuntan a unha actitude de medo
ante os poderes, de tranquilidade ante a traxedia e de crítica
destrutiva dos feitos, así como a ausencia de análise das causas. Os
seguintes cinco puntos resumen as respostas:
•

Medo a actuar: o sucedido implica cambios, situacións novas que son
vistas como incómodas e delicadas.

•

Medo á política do goberno. Non molestar ao poder político nin
emitir xuízos que poidan estar en contra do goberno. Valoración
positiva da actuación do goberno.

•

Desprezo á política opositora e achegados, e crítica durísima a
Nunca Máis

•

Desaparición da débil intranquilidade primixenia. Postura cómoda: se outros (políticos) arranxan o tema dos locais, mellor, así non
fai falla deixalos.
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•

Busca de culpables ou chibos expiatorios sobre a situación. Algunhas
frases destes culpables: a xente mariñeira é terrible; o pobo é
fraudulento (furtivos); o pobo e ignorante, actúan así porque non
saben nada; o pobo é insolidario, dánselle cartos e todo listo... cun
pobo así é normal que pasara o que pasou.

2.2.3. Actuación
A análise do resultado final deste grupo é a seguinte:
•

Aceptación das directrices de colaboración marcadas pola Dirección
(arcebispo):
•

Deixar os locais comunitarios (non se considera unha acción
persoal directa, e no seu lugar búscanse escapes).

•

Realización da colecta (parte do clero manifesta expresamente a súa negativa a repartir os cartos aos damnificados,
coa fin de evitar enfrontarse cos mariñeiros).

•

Lectura da Carta pastoral (non en tódalas comunidades).

•

Non fai falla deixar nada, hai de sobra, non se insiste, a Igrexa non
ten nada que facer sobre este problema. Non é competencia nin
terreo no que a Igrexa poida facer nada.

•

Nin presenza activa nin pasiva. Non houbo unha presenza real do
clero no problema, nin un seguimento do mesmo como pastor, nin
unha actividade litúrxica especial ante esta conmoción, nin unha
catequese formativa (por medo a ser mal entendido o tratamento
do problema ecolóxico).

2.3. Laicos
2.3.1. Análise
A opinión xeral dos laicos non atopa nexo vinculante entre a
traxedia e a misión da Igrexa. Os Laicos non mostran conciencia
clara de ter que dar unha resposta eclesial ante a traxedia. Este
primeiro momento está marcado pola incerteza ante o problema.
Catro puntos marcan esta etapa: falla de información xeral, a
recepción do comunicado do Arcebispo foi nula, na colecta o pobo é
xeneroso con todo tipo de desgrazas e imaxe xeneralizada de que isto
non ten que ver coa Igrexa, a súa ausencia xustifícase polo feito de
que a ecoloxía non é problema da Igrexa.
2.3.2. Diagnóstico. O segundo momento está marcado por tres
actuacións sucesivas, froito da espontaneidade social: resposta
digna, traizón e venda, vergoña e remordementos.
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•

Resposta digna. Ao inicio dáse unha resposta contundente. O pobo
toma as rendas da situación e sae ao mar, defende o seu pan, fai
fronte á natureza e á traxedia.

•

Traizón e venda. Os cartos anulan a espontaneidade e dinamismo
colaborador e solidario da xente autóctona. Nun segundo paso
vólvese a actuar por intereses económicos, movidos polos soldos que
se ofrecen por traballar na limpeza dos areais.

•

Vergoña e remordementos. Un grupo de xente actúa movida polo
exemplo dos voluntarios chegados de tódalas partes. Este último
momento é o único no que poden enxergarse visos duna actuación
cristiá.

2.3.3. Actuación. O terceiro momento está marcado pola actuación
do voluntariado. Eles son os que provocan (nalgúns casos), directa
ou indirectamente, o dinamismo activo das xentes das comunidades
cristiás, desenvolvido en tres puntos:
•

As comunidades séntense implicadas en axudar, ofrecendo útiles
para os voluntarios.

•

Conciencia clara de utilidade, axudando no traballo diario de
acollemento do voluntariado.

•

Vivencia da experiencia relixiosa que isto supuxo nas comunidades
que se afanaron nesta realidade,compartindo a fe cos voluntarios.

Este é o resultado que arroxan os datos. Os tres grupos tiñan
unha misión común nunha acción na que eran necesarios todos. Os
froitos pode cada un sacalos por si. Non é necesaria unha reflexión
expresa e escrita do exposto. Só téñase en conta que os tres
elementos inseriron no decurso dos feitos un cuarto elemento a ter
en conta: os voluntarios. A súa actuación era a propia que debera
realizar un galego cristián ante unha necesidade que ademais lle era
propia. Antes de facer fronte á catástrofe, tivemos que axudar aos
voluntarios que nos devolveron á situación anterior ante a nosa
incapacidade para arranxar un problema. A eles o meu máis sincero
agradecemento como galego e cristián.
2.4. Tres casos excepcionais
Os seguintes tres casos ilustran a realidade duna Igrexa que se
implicou na traxedia, abriu as súas portas como acolledora e se fixo
presente dende as súas posibilidades. Os tres casos están formados
por unha comunidade parroquial do corazón da Costa da Morte,
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unha comunidade de relixiosas da provincia de Pontevedra e o
traballo duna organización eclesial. Creo que non é conveniente
indicar máis datos, eles saben quen son; expresar os seus nomes
podería crear tensións non desexables nin pretendidas por este
estudo.
2.4.1. Comunidade parroquial. En pleno centro da Costa da Morte
unha comunidade parroquial implicouse directamente na vivencia
dos feitos acontecidos, tendo como principio de acción as directrices
emanadas da dirección eclesial e os seus obxectivos. Esta comunidade
acolleu o problema como unha misión evanxélica, e os froitos
acadados foron duna riqueza incomparable que dinamizou a realidade
das súas xentes. Vexamos esquematicamente a vivencia destes feitos:
•

Nerviosismo primeiro. A traxedia foi vista pola comunidade con
nerviosismo e intranquilidade.

•

Información aos fieis: o párroco comunica aos fieis a postura da
Igrexa e do seu pastor. Hai unha comunicación real entre o párroco
e a comunidade que se traduce nunha confianza e ledicia do pobo
ao ver a Igrexa, o seu pastor, preocupados pola súa traxedia. Séntense
acollidos por esta acción maternal.

•

Participación activa dos fieis. O párroco realiza unha consulta cos
fregueses, elaboran compromisos reais que os levan a unha total
involucración no problema, especialmente a actuacións cos voluntarios (atención, disposición, coidado e servizo).

•

A comunidade, guiada polas reflexións traballadas, é consciente de
tres realidades:
•

Valoración do seu traballo persoal no mar. Por ese motivo
queren ir ao mar canto antes, e non se conforman coas
subvencións sen máis. A dignidade e calidade do traballo
por riba da denigración da cantidade dos cartos.

•

Preocupación polo medioambiente e polo seu estado nun
futuro ante a eminente presenza duna liña negra nas
rochas do litoral. Plano de lanzamento posterior para
traballar na comunidade en vindeiros meses o tema da
ecoloxía e a creación.

•

Toma de conciencia dun necesario respecto do mar.
Necesidade dos paros biolóxicos, conservación do que hai e
erradicación dun plano de eliminación das especies.
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•

Aproveitamento e goce da experiencia: comuñón na vivencia da fe
entre a comunidade e os voluntarios, peticións conxuntas (voluntarios e comunidade), poñéndose nas mans do Pai, do Fillo e do
Espírito.

2.4.2. Actividade desenvolvida por unha organización eclesial.
Ao longo de todo o problema, esta organización estivo á fronte,
tentando ofrecer a súa axuda ás posibles familias damnificadas.
Podemos agrupara súa actuación en tres puntos: preocupación na
análise de necesidades –en especial no caso dos furtivos–, realización de colectas e realización de campamentos formativos para o
verán (iniciativa que non se veu secundada por unha participación
de tódalas parroquias para tomar conciencia do problema vivido).
2.4.3. Comunidade de relixiosas de Pontevedra. Unha comunidade
de Pontevedra decidiu abrir as súas portas a tódalas persoas que
chegaron a Galicia con intención de axudar nas tarefas de recuperación do litoral (voluntarios). Esta comunidade conseguiu a implicación da Provincia relixiosa á que pertence e a implicación dos
laicos próximos á comunidade. Acolleu a trescentos voluntarios, sen
recibir ningún tipo de subvención, e tratando de traballar
conxuntamente con eles nesta realidade. Nos seguintes puntos
resumimos os feitos máis destacados:
•

Aposta clara. Presenza da comunidade na catástrofe do Prestige e da
provincia eclesiástica á que pertence.

•

Experiencia única vivida. Sentimento de utilidade da comunidade
en cuestión, sentimento de comuñón coas demais comunidades da
Provincia que fixeron achega do necesario para manter esta acción,
colaboración de todas as relixiosas (dende as maiores ás máis
mozas), contribución dos fieis que teñen comunicación coas relixiosas
(axuda e colaboración cos voluntarios alí hospedados).

•

Ausencia de experiencia de fe conxunta entre voluntarios e relixiosas
por falla de complementariedade de horarios (horario de traballo
dos voluntarios de 6 a 10 da noite, o que facía imposible unha
celebración común). Vivencia da fe das relixiosas e laicos: compartir
e colaborar.

•

Vivencia real dos temas ecolóxico-teolóxicos na formación dos alumnos: A tratar este ano como temas trasversais no colexio que dirixe
a comunidade.
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Todos estes datos non pretenden ser denuncia nin condena. Só
queren ser reflexión e toma de conciencia das nosas accións como
cristiáns e da nosa presenza como Igrexa. Agora comeza a tarefa
persoal do lector de reflexionar en clave construtiva sobre o tema.
Esta busca ao interior da Igrexa, nunha das accións, ten que
levarnos obrigatoriamente a revisar a nosa forma de facer explícita
a misión do evanxeo. Sen esta revisión, a presenza da Igrexa no noso
pobo será nula e a súa ausencia pode facernos perder a nosa
realidade de misioneiros e evanxelizadores.
Xoán Manuel Neira

Calendario do contribuínte
Chegamos ao final só cunha ducia de esquecidizos/as –soa mellor
que iso de morosos/as– que esperamos que aínda rectifiquen. Imos
tentar non subir os prezos, e pedímosvos catro cousas:
1. Se voluntariamente podemos contribuír a aumentar o número de subscritores de apoio. Nese caso tedes que avisarnos
axiña o que queredes pagar, para rectificar os recibos bancarios en Xaneiro.
2. Evitar as devolucións de bancos e reembolsos que son moi
caros. A solución: avisar dos cambios de conta ou banco. E os
reembolsos, ou evitalos, ou ilos pagar a Correos cando non
estamos na casa.
3. Quen elixa pagar sen reembolso nin recibo bancario, que o
faga no primeiro trimestre, para evitar reclamacións.
4. Témolo dito moitas veces: nesitamos traballar para aumentar
as subscricións. O número abarata os custos.
Por todo unha morea de grazas.
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Contraste de
actitudes pastorais

Salustiano Pedre Lobeiras

Despois da curta permanencia que levo na Coruña, vexo oportuno
ofrecer as ideas de contraste que seguen, como intercambio de
opinións nesta publicación galega. A miña pequena experiencia nas
parroquias, así como o contacto con persoas de ambiente relixioso,
dánme pé para estas reflexións. Sempre co ánimo sinxelo de colaborar.
Madureza sacerdotal
O sacerdote, en tódos os círculos en que se move: altar, púlpito,
confesionario, charlas, reunións, catequese..., ten a obriga de
contribuír a que as conciencias maduren. Isto só o poderá lograr se
el acadou tamén unha formación madura. Está claro que un
formador inmaturo (por non dicir deformador), con criterios infantís,
non poderá axudar a ninguén a que se realice como persoa: non
pasará de ser máis ca un promotor de infantilismos. Este tal
formador, engulido por un insuperable medo á liberdade –Fromm
dixit– non poderá por menos de buscar seguridades baixo o acubillo
dunha obediencia cega, irracional, no canto de asumila racionalmente para poñer en xogo a autonomía propia da persoa humana.
Os animais, máis especializados, nacen moito máis evolucionados
có ser humano, por iso necesitan de menos coidados e menos tempo
de dependencia dos pais. Aínda que tamén precisan de aprendizaxe
e adestramento, o seu instinto, que os guía cegamente, fai que non
sexan tan desvalidos coma nós no seu proceso de desenvolvemento.
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O ser humano, sen a seguridade instintiva dos animais, foi dotado
polo Creador co gran don da razón. Pero esta hai que desenvolvela,
cultivala arreo para que acade as cotas que lle son propias. E,
loxicamente, no seu proceso de socialización non poden faltar as
leis, coas correspondentes regulamentacións. Por iso as leis, as
normas, as regras..., son necesarias, pero no sitio que lles corresponde: sempre na función de medio, sen usurpar a categoría de fin
ou meta. Nós, como seres humanamente maduros, debemos asumir
racionalmente as normas que a autoridade nos impón. Pero, unha
obediencia cega, sen máis, conduce irremisiblemente á regresión
infantil. Igual có neno que, na necesaria busca de seguridade, se
mergulla nas ordes dos pais, sen outro tipo de razoamentos. É o
prezo que paga para conquistar a estima e cariño que necesita.
Aínda non é unha persoa madura.
Legalismos
Os formadores inmaturos, mesmo sen eles decatárense, son atrapados pola mentalidade farisaica, tan rexeitada por Xesucristo. As
normas ou regras –que para nós son medios ou andadeiras–
convértense para eles en algo así como metas intocables.
Poñamos o símil do regadío. Para que a auga o regue en toda a súa
extensión, precisa dun axeitado trazado de canles. Mais, ¿de que
vale todo ese bonito trazado, se as augas xa non discorren por alí?
A ningún paisano se lle ocorrería gastar o tempo en limpar esas
canles.
Pois ben, por medo inconsciente á perda de seguridade, ese é o
procedemento que seguen as mentalidades infantís. En tal caso
teriamos un campo cun rechamante trazado de rego, pero seco: a
auga vai por outro lado. Aí teremos un corazón coma un limón sen
zume. Por algo os fariseos (que non sempre son sinónimo de
hipócritas) reciben un trato tan duro nos evanxeos.
¿Formación, ou deformación?
¿Que dicir, entón, desas casas, institutos, congregacións,
prelaturas..., que imparten semellante tipo de formación legalista?
¿Que se pode agardar dos fieis, alumnos, aspirantes ao sacerdocio...,
que respiran tales criterios de orientación?
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As casas ou institutos de formación teñen a sagrada misión de
orientar os educandos para que, aprendendo a vivir en liberdade,
acaden o máximo desenvolvemento das súas persoas. Sería, polo
tanto, nefasto e aberrante que un formador de aspirantes ao
sacerdocio lles puxese anteolleiras, marcándolles libros desfasados
que non correspondesen ás esixencias relixiosas do momento actual.
¿E que diriamos se unha institución clerical ou relixiosa impuxese,
mesmo aos seus membros adultos, semellante censura anacrónica?
¿Que xeito de esnafrar a madureza das persoas, castrándoas espiritualmente!
Froito deste tipo de formación, son os pastores que logo machucan
os penitentes culpabilizándoos arreo, con ese espírito legalista tan
refugado por Xesús de Nazaré. Esquecen que o penitente, prostrado
polo peso do seu pecado, necesita ante todo a man paternal do pai
do fillo pródigo. Mais, por desgraza, o confesor que profesa semellante
legalismo infantiloide non deixará de fundir aínda máis ao penitente, esquecendo que a meta non está na lei, que esta foi feita para o
home.
A práctica relixiosa
A autoridade relixiosa, consciente de que no noso camiño de
perfección necesitamos certas normas ascéticas, aconsella ou
imponnos, poñamos por caso, algunha penitencia puntual. Nós, sen
limitarnos á letra da lei, como persoas maduras debemos mirar ao
seu espírito, se é que non queremos actuar infantilmente. Efectivamente, eses sacrificios que xeralmente nos pide a autoridade relixiosa,
non pasan de seren unha lei de mínimos, consciente de que precisamos dunha ascese continua. De aí que un novicio que se sacrifica
comendo ou durmindo pouco, pero logo se desquita noutro momento, ese tal non adquirirá capacidade de dominio. Con eses vaivéns
pode desembocar, máis ben, na neurose ou nun desequilibrio emocional que non o redime do seu infantilismo. Efectivamente, o noso
autodominio ten que ser permanente, non só puntual. Polo tanto, a
idolatración das prescricións legais pode satisfacer o noso narcisismo, mais non contribúe ao desenvolvemento da persoa na busca da
perfección.
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Algo parecido pasa cos deberes relixiosos ou coas prácticas de
piedade. Pode haber sacerdotes ou relixiosos/as que só queden
satisfeitos, coa conciencia tranquila, cando cumpren meticulosamente as súas prácticas de piedade: a súa misa o seu breviario, a súa
meditación, o seu rosario, etc., aínda que sexa tantas veces dun
xeito rutineiro. Quizais non se decatan de que eses medios, sen máis,
poden derivar no legalismo, sen ofrecer aos practicantes unha
auténtica vivencia de fe. ¿Non se dan conta de que eses medios son
coma unha lei de mínimos postos pola autoridade relixiosa, coa
pretensión de que o practicante chegue á permanente unión con
Deus no traballo, na rúa, etc.? Este é o obxectivo fundamental
pretendido pola Igrexa. Aquí é onde se debe poñer o acento. O
aferramento morboso e case máxico a un repertorio de prácticas
relixiosas –sen as que a conciencia non quedaría tranquila– , de
ningún xeito fai de nós unhas persoas humanas nin espiritualmente
maduras e equilibradas. Polo tanto, non debemos apegarnos tanto á
letra canto ao espírito, se é que non queremos estancarnos nun
legalismo esterilizante.
É de lamentar que nas parroquias predomine excesivamente a
pastoral de mantemento. ¿Que pasará cando desaparezan as persoas
maiores coas que se nutre o culto? ¿Onde está esa pastoral
imaxinativa que chegue a outras persoas que non sexan só as da
terceira idade? ¿Que dicir, igualmente, dese culto e desa liturxia que
ben puidera ser a de calquera relixión pagá? Efectivamente, mesmo
parece que coa nosa liturxia legalista, esclerotizada, hierática, fría
e misteriosa, estamos provocando que os fieis vivan unha relixión
pagá, máxica e mesmo supersticiosa.
Preparación dos educadores
Voltemos a falar da grave responsabilidade que teñen os formadores
de conciencias, como poden ser os confesores, perante os penitentes.
Ben fácil é que, cunha moral anquilosada e legalista, ante os ollos,
o confesor machuque e culpabilice patoloxicamente os seus dirixidos.
En consecuencia, para cumprir dignamente coa súa misión, o
formador de conciencias ten a ineludible obriga de estar ao tanto,
non só das directrices da autoridade relixiosa, senón tamén da
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opinión maioritaria dos eséxetas, teólogos, moralistas, psicopedagogos, cando menos. Algún exemplo desafortunado pode ilustrar
tal afirmación.
¿Que dicir da tranquilidade de conciencia daqueles confesores que,
escudados nunha infantil obediencia á autoridade, durante tantos
anos estiveron obrigando os matrimonios, como se fosen coellos de
cría, a ir polos fillos que viñesen? Aínda non era aceptada a
paternidade responsable.
¿Canto tempo estiveron culpabilizando os matrimonios que,
excluíndo a intención de procrear, facían uso do débito conxugal?
Eran imposicións que a autoridade mantiña, aínda nun pasado non
tan distante.
¿Por que hoxe en día quedan mulleres que, ao tomaren a iniciativa
no acto conxugal, por mor da impotencia parcial do marido, se
privan da comuñón, vítimas da súa deformación de conciencia?
¿Quen segue por aí, aínda hoxe, a martirizar esas conciencias? De
seguro que eses tales, arroupados polo seu trasnoitado legalismo, e
con corazón de limón espremido, dormen coa conciencia tranquila.
Para non caer nesas desafortunadas actitudes, todo director de
conciencias ten a sagrada obriga de estar ao día, amoblar a súa
cabeza, tratando de ver por onde van as liñas da moral actual. Non
intentar salvar a súa conciencia á sombra dunha obediencia infantil,
mentres segue a esmagar a conciencia dos fieis. Polo tanto, non lle
deamos voltas: non queda máis remedio que ler moito e bo, sen esa
censura castradora que comentaba máis arriba.
Modo de proceder da autoridade
Deberiamos lembrar que, moito antes de que a autoridade promulgase a actual doutrina, a maioría dos moralistas xa a tiñan asumida.
Pois ben, o confesor, coa moral máis clásica na man, sabe que en
conciencia pode seguir as directrices que, entre os moralistas, son
sententia communis, e mesmo probabilior. Ademais, in dubio standum
est pro reo; non pro lege, como prefiren eses legalistas farisaicos que
non cultivan os sentimentos de humanidade. ¿Esquecen que ao
atardecer da nosa vida Deus xulgaranos do amor?
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Historia teste, non debemos esperar que a autoridade asuma a
iniciativa de cambio. Non obstante, hai excepcións, como a convocatoria do concilio por Xoán XXIII. Pero, xeralmente, á autoridade
compételle máis ben velar pola harmonía, cohesión e integración no
seo da Igrexa: foxe dos riscos de desintegración. Os estudosos e
especialistas son os que, con acertos e fracasos, van abrindo paso
aos avances da Igrexa.
Normalmente, a praxe vívese e instálase nas comunidades bastante antes de ser legalizada pola autoridade. Isto quer dicir que, se esta
reprimise o sopro do Espírito nas bases, apropiándose ela da
exclusiva, faría un grave dano á humanidade, impedindo todo
posible avance, e caendo en serio descrédito ante a sociedade: aínda
hoxe estariamos a crer que o Sol xira arredor da Terra. Neste terreo,
moitas acusacións de escurantismo non carecen de motivo; se ben a
historia ten a súas xustificacións.
Non debemos esperar que a asistencia do Espírito nos conduza
cegamente. Este respecta a liberdade humana. Por iso, segundo a
historia o confirma, non infalibiliza tódolos pasos puntuais da
Igrexa peregrinante. Condúcea á meta na súa marcha global, a
través de erros e acertos.
O hábito non fai o monxe
Aínda que a mona se vista de seda... Un espantallo cun bo taxe,
non deixa de ser o que é. Aquí temos formulada a expresión da
mentalidade popular no que respecta ao hábito. Mais, antes de
proseguir, quixera poñer por diante que, ante todo, debemos ser
respectuosos co comportamento do próximo no que respecta a estes
usos. Polo demais, cada quen asumirá o criterio que considere, sen
desprezar o dos outros. Norma fundamental de respecto e de
caridade.
Igualmente se debe evitar o escándalo dos fieis con comentarios
imprudentes. Nin propoñer como criterio de autenticidade e perfección sacerdotal unha ou outra forma de vestir. Isto sería propio de
mentalidades baldeiras, cuadriculadas, ou mesmo enfermizas.
Despois disto, a modo de espallamento e ilustración, limitareime
a reflectir moi brevemente as especulacións dalgún psicólogo, sociólogo ou historiador.
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Os grandes riscos da historia do hábito talar non constitúen
ningún segredo. Desde a escuridade da historia, abondan referencias
das distintas vestimentas nos estamentos relixiosos, militares e
civís. Non obstante, a igrexa primitiva, afastándose da ostentación
dos fastos do sacerdocio xudeu, adoptou a cotío os usos laicais. Só
variou a situación cando pasou de igrexa perseguida a ser a igrexa
oficial. Entón, igual que se distinguían os militares, os altos cargos
da sociedade e os sacerdotes doutras relixións, a autoridade cristiá
tamén houbo de distinguirse. Non obstante, o hábito talar é cousa
dun onte non tan arredado.
As ordes relixiosas que foron xurdindo ao longo do tempo, como
sinal de identidade e de pertenenza foron adoptando a súa vestimenta propia que, como tantas outras prácticas e formas de culto, tamén
foron imitadas pouco a pouco polo clero secular, ata máis tarde
chegaren a ser impostas pola autoridade relixiosa. Non hai, polo
tanto, ren máis de sacro, misterioso ou místico, no hábito talar.
Levar ou non levar o hábito, nada real engade á perfección do
individuo. Aínda que non deixará de ser expoñente ou signo de
distinción, con connotacións positivas ou negativas.
Ben é certo que a historia se encarga de que certos ornamentos ou
hábitos, co seu uso constante e atávico, cheguen a ter forza de signo
ante os ollos dos fieis. Como tamén nas ordes ou congregacións
relixiosas, os seus hábitos peculiares poden axudarlles a acadar a
razón da súa identidade e carisma específicos. Pero este aspecto, que
pode parecer positivo, igualmente pode volverse negativo, no caso de
contribuír á deformación da conciencia relixiosa dos fieis. Isto
ocorre cando se lles dá a entender que o hábito engade á persoa que
o leva un plus de perfección.
Levar ou non levar hábito, obxectivamente non é expoñente de
nada específico. Só a forza do costume fai que aos ollos dos fieis
achegue algunha connotación. Non esquezamos que o tempo e
mailos usos se encargan de que a perspectiva dos fieis dea un xiro
de 180 graos tocante ao significado dos hábitos.
Connotacións psicolóxicas
Somos animais de costumes, como dicía o filósofo. Un que de por
vida leva bigote, sombreiro..., non facilmente pode prescindir deles;
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parécelle que a súa personalidade sería distinta. Chegan a formar,
senón parte da súa personalidade, si da imaxe que el ten de si
mesmo: o seu superego. Quedaría, ademais, sen a súa maneira
peculiar de distinguirse.
Este é un proceso que se forxa no inconsciente, onde todo é
irracional, pero que ten unha forza irrefreable nos nosos propósitos
e comportamentos. Mentres tanto o que está enterrado no inconsciente non saia dese limbo e aflore á conciencia, non hai posibilidade
de razoamento nin de cambio. No inconsciente mergullamos e
reprimimos (Freud) todo o que non nos agrada e non casa co
paradigma do superego. Pois ben, o costume do traxe talar tampouco
escapa a este proceso. A persoa que se acostuma levalo, non
facilmente pode deixar de facelo: deixaría de ser ela ante a imaxe
ideal que ten de si mesma, e ante o xuízo que agarda dos demais.
Quitarlle o hábito acostumado é como, dalgún xeito, espila, deixala
espida.
Seguindo este raciocinio, debemos ser moi comprensivos coas
persoas que non usan hábito talar, como tamén coas que o levan e
o necesitan como distintivo clerical. Para estas é como un escudo,
unha salvagarda que as protexe. A estes compañeiros no sacerdocio
pídeselles que saiban respectar (sen desvalorizalos) aos outros que
non casan co seu superego. Por favor, que ninguén sexa vítima dos
mecanismos de defensa (tamén Freud), empregándoos sen caridade
contra os que non pensan coma eles.
Salustiano Pedre Lobeiras
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O amor é digno de crédito
Santiago González Avión

Vai chegando á fin o Ano Europeo das Persoas con Discapacidade.
Non para todo o mundo foi ocasión de concienciación. Pero hai
persoas que son capaces de espertarnos a conciencia, que nos
conceden o don da sensibilidade soamente coa súa presenza. Son
persoas que amosan, no mundo da discapacidade a humanidade máis
fonda que ás veces non deixamos agromar no medio dun exceso de
estímulos.
Tamén hai persoas que deciden vivir en familia dun xeito orixinal,
diferente: persoas que amosan que o amor é digno de crédito, que
podemos reconstruír a sociedade desde a familia, con tal de que os
fundamentos desta estean antes na paixón por unha vida plena de
sentido que na lei, no costume ou mesmo no sangue.
Atopar xuntas ambas experiencias, desde unha fonda vivencia de
fe non é habitual; acaso porque non sabemos buscar, porque non
sabemos escoitar. Pero tamén porque estes grandes tesouros están
agachados, e só quen é capaz de ver no fondo, de atender ao sinxelo,
ao oculto, é quen de descubrilos. Engracia deume a oportunidade de
compartir unha tarde marabillosa con dúas persoas que reúnen
todos estes elementos na súa vida. Coido que é unha obriga
comunicar esa experiencia.
Jesús Ferreiro Couso –Suso– naceu en Toques (A Coruña) hai
trinta e catro anos; María Luisa Arrese –Maísa– viu a luz do mundo
en San Sebastián en agosto do ano trinta e oito. Recíbenme, unha
tarde de mediados de setembro, na súa casa da pontevedresa rúa
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Sagasta. O piso está adaptado para residir dúas persoas con
discapacidades diferentes; pero a naturalidade, mesmo a elegancia,
non deixan translucir o que falta, senón o que abunda, especialmente no interior. Durante a entrevista, Maísa fala seguido, solicitando
ás veces a conformidade de Suso ou a súa opinión. Só en momentos
puntuais debo intervir para destacar algúns aspectos que me interesan na súa experiencia.
Sodes dúas persoas con orixes moi diferentes. ¿Como chegades a
formar unha familia?
Eu era relixiosa no colexio do Sagrado Corazón en Praceres.
Coñecín a Suso nunhas colonias, no verán de 19721 . Suso ten
parálise cerebral, cun 85% de minusvalía. Durante a colonia alguén
tiña que ocuparse del particularmente e fíxeno eu. A principio de
curso desprázome a Madrid con el. A miña intención é que se ocupen
del en San Rafael. A miña familia ofrécese a acollelo temporalmente
e eu alterno nese tempo a vida do convento con estadías na casa dos
meus pais. En San Rafael Suso vai a rehabilitación. Acode a un
colexio durante o día. Os progresos durante o tempo que vivimos en
Madrid foron significativos. E a acollida dos meus pais foi excelente,
de maneira que a situación se prolonga ata o verán de 1975.
Daquela deixo o convento. Comentouse moito que a orixe do meu
abandono estaba na relación tan particular que tiña con Suso. Pero
non é verdade. Nin foi por coidalo nin porque eu estivese a vivir
unha relación entre nai e fillo. É un proceso de discernimento
espiritual o que me leva a deixar a vida relixiosa naquel momento,
aínda que non será ata principios de 1977 cando se faga oficial.
O certo é que a saída do convento coincide coa marcha a Bilbao,
onde Suso está interno nun colexio ata 1981. As referencias do

1
Susiño estaba desde os tres anos, na residencia do Sagrado Corazón de Santiago,
na praza Roxa. As estudantes organizaban naqueles anos setenta, campamentos de
verán para os rapaces do interior máis desasistidos. Nunha desas visitas atopáronse
con este neno que non andaba e non tiña diagnóstico. Levárono para obter
tratamento médico no Hospital Xeral. As relixiosas e as estudantes de Medicina
ocupábanse del. No verán, Placeres, que acollía estes campamentos, recibía tamén
a Suso.
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centro eran moi boas e, por iso decido que quede interno mentres eu
traballo de au pair nunha gardería en San Sebastián de los Reyes,
en Madrid. Alí, durante o curso 1975-76 comeza o meu problema coa
vista e teño que deixar o traballo.
Diagnosticáronme cataratas precoces. Opéranme, coa esperanza
de mellorar a visión, pero durante a intervención perdo a retina dun
ollo. Ingreso na ONCE e aprendo Braille. A ONCE, que daquela foi
todo atencións para min, envíame ao centro que ten en Sabadell para
cegos adultos. Alí tomo conciencia da miña validez, a pesar dos
medos asociados á nova condición de secular e invidente.
En 1978, decidida a incorporarme ao traballo activo, preparo os
cursos de telefonista da ONCE. Pero en decembro (ou acaso en
novembro) de 1978 avísanme para incorporarme como interina de
Francés no Colexio da ONCE en Pontevedra.
Ese tempo, ¿supuxo unha separación?
O internado supuña unha separación desde calquera punto de
vista. Eu trataba de ir cada pouco tempo a Bilbao. Pero no colexio
Suso sufría moito (el asinte primeiro e logo baixa a cabeza, como se
só lembralo lle provocase tristura). Así que, aproveitando que lle
dan unha alta máis prolongada, sobre un ano, no verán do 81,
pensamos en cambiar o xeito de organizarnos.
Preferimos gobernarnos en Pontevedra e acabar co sufrimento de
Suso. No colexio interno apenas aprendera a ler, por deficiencias do
centro. Entre outubro e Nadal, en Pontevedra, sóltase a ler.
A partir daquel momento, o problema de Suso encamíñase
de vez…
As cousas foron máis doadas desde entón, pero tampouco é unha
evolución lineal. Non é que sobren recursos nin especialización
neste tipo de problemas. Suso estivo un tempo na Asociación Xoán
XXIII de Pontevedra pero aquilo non funcionou. Estivo un ano pero
logo, de mutuo acordo, como procuramos sempre facer todo, acordamos deixalo. Na casa, cunha profesora particular, en troques, dá un
avance moi grande.
Agora está na Asociación Amencer, específica para parálise cerebral. A asociación ten socios e socios protectores. Entre os servizos

505 65

Santiago González Avión

con que conta, dispón dun Colexio de Educación especial para
persoas entre 3 e 18 anos (con posibilidade de prolongar o período
educativo ata os 20 anos). Dispoñen dun Centro de Adultos, con
actividades de ocio e tempo libre, un centro asistencia que funciona
como Centro Ocupacional onde fan artesanías (especialmente bruxas
e mouchos). Elaboraron un estudo de mercado para ver a saída dos
seus produtos e participan nas feiras de artesanía que teñen a man:
a da Praza do Teucro, unha en Campo Lameiro, outra en Baiona.
Pero volvamos á cuestión da familia
Ata un punto a familia de Suso era a súa familia biolóxica. A idea
era que, a medida que avanzase na súa autonomía persoal, volvese
á casa. Pero o proceso era longo de máis e en Toques a casa familiar
non reunía condicións.
Na casa, unha irmá miña tivo a idea da adopción. En principio non
nos pareceu boa idea, porque non encaixaba coa pretensión de
reunificación familiar que nos marcaramos. Pero a miña irmá
insistía en que as relacións non tiñan por que cambiar; en cambio,
melloraba sensiblemente a seguridade xurídica do que estabamos a
facer e a capacidade de actuar. Ese argumento foi o que nos
convenceu, porque Suso enfrontou durante a súa vida moitas
intervencións cirúrxicas e todas elas precisaban autorización.
Fixemos os trámites de adopción e pasamos a ser nai e fillo desde
o punto de vista legal, penso que no ano 1985. Este feito non supón
unha ruptura na vida de Suso. E por iso está moi contento coa
situación actual: gañas unha familia pero non perdes outra. Os seus
pais viven en Toques, no concello da Capela. Agora teñen teléfono
e chamamos cada semana. Visitámolos unha vez por ano. Precisamente este sábado iremos para estar con eles.
Falemos da educación e das relacións de familia
A min tocoume facer de nai e de pai. Corrixir e poñer autoridade
é duro, pero a relación sempre foi boa. Na casa as cousas todas se
deciden en común. Dámoslle moita importancia a dicir a verdade e
a buscala xuntos. A clave está en dialogar para chegar a un
consenso.
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Desde pequeno, Suso afíxose a preguntar os porqués das cousas:
“Dame unha razón”, dicía sempre que non entendía.
Desde o principio houbo moita confianza. E o meu problema da
vista serviu para establecer unha axuda mutua máis alá dos roles
educativos que se precisan nunha familia convencional. Así, Suso foi
consciente da reciprocidade da axuda desde que era pequeno. (Suso
sorrí feliz e compracido).
Era curioso, eu puña as miñas capacidades de persoa adulta e as
miñas pernas; Suso non só me prestaba os seus ollos, senón o seu
sentido da orientación. Lembro perderme por Bilbao con el. Chegado
un punto eu non sabía onde estaba. Pero el lembraba perfectamente
unha zapatería; co seu problema dos pés as zapaterías sempre
tiveron significado para el. Gracias a iso puidemos atopar o camiño
de volta. Pero estivemos mesmo en Londres, cunha bolsa da ONCE
para perfeccionar o inglés: cos nosos problemas fomos capaces
mesmo de ir xuntos a Canterbury.
Compartimos un sentimento fondo de felicidade: tratamos de
saborear o momento e de aproveitar o que temos. Tamén de darnos
un apoio mutuo en cuestións de sentimentos, porque resulta fundamental.
Faládeme algo da accesibilidade e dos recursos sociais para
persoas con discapacidade
A nivel social, durante estes anos que compartimos, vemos un
gran avance. Ao principio todo era desconcerto na xente. Había
pouca axuda e a que había non era demasiado útil. Apenas había
quen te axudase a cruzar a rúa. Pero quen o facía era capaz de
intentar levarte en volandas. Na rúa, por non saber, nin sequera se
sabía que en Pontevedra había un colexio para invidentes. Hoxe hai
máis sensibilidade.
Durante un tempo tiven unha importante mellora na visión. Pero
agora que estou case completamente cega e preciso de novo o bastón,
doume conta dos progresos na conciencia social. Con Suso igual.
Antes todo era: “Ai pobriño! ¿E que lle pasou? ¿E foi de nacemento?”
Agora a sensibilidade é outra.
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Tamén se nota na configuración urbana. Aquí en Pontevedra a
reforma urbana emprendida nos últimos catro anos axudou moito á
mobilidade. Agora Suso sae só, antes non podía. E os bordos
cortados polos que a xente tanto protesta dicindo que os invidentes
podemos caer, son de gran axuda: indican por onde podes cruzar e
por onde debes circular. Para quen vai con bastón son a mellor
axuda.
As organizacións sociais tamén se foron transformando
Si, pero non sempre para ben. A ONCE en tempos foi unha
organización moi acolledora. Antes podías acceder con facilidade
mesmo aos grandes directivos. Despois foise gañando en xestión (e
din que en democracia interna, pero iso é máis discutible, ou polo
menos máis difícil de percibir); pero foise perdendo o aspecto
humano. O ambiente de traballo no colexio tamén se foi deteriorando... e tampouco se avanzou moito no nivel de prestacións respecto
do pasado.
Dentro dos axustes realizados na ONCE houbo cousas que non
estiveron nada ben. A xente que estaba no Colexio foi despedida.
Aceptámolo como un mal menor; a cambio dixeron que
conservariamos a vinculación coa Entidade Colaboradora da
Seguridade Social. E non era verdade. Non é que as prestacións da
Sanidade pública sexan malas. Pero o da Entidade Colaboradora
para Suso era unha boa solución. Tiña un acceso moito mellor a
especialistas e unha flexibilidade maior.
A evolución contraria está nas pequenas organizacións. Estamos,
polo problema de Suso, na Asociación Amencer de Pontevedra. A
asociación pertence a Aspace Galicia que está integrada na Federación Aspace. É o xeito de gañar dimensión sen perder proximidade.
Penso que as organizacións sociais deberían funcionar todas así.
Cada quen debería traballar voluntariamente. E logo está a transparencia: nós, nas asembleas damos conta puntual de todo o que se
fai, o que se ingresa e o que se gasta, cunha xestoría que leva a
contabilidade e garante a xestión económica.
A asociación procura xestionar servizos propios, como o que
comentamos antes do centro de Adultos, e outros concertados con
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outras entidades, como era o Servizo de Respiro Familiar, que
compartiamos con FADEMGA, pero que agora foi retirado por
problemas de financiamento. A cambio, pódese desenvolver un
servizo de canguros. Serve para conservar amizades, participar en
actos sociais e culturais. Pensabamos realizalo con voluntariado,
pero non resultou ben de todo.
Procuramos tamén contactar coas familias para estimulación
temperá. Esta liña de acción está financiada pola Consellería de
Asuntos Sociais. Como tamén o está a logopedia para adultos e a
fisioterapia nenos.
Falabades antes da alegría. O gozo e o ánimo ante a vida é
algo que se respira nesta casa. ¿Como está Deus presente na
vosa vivencia?
Deus foi quen nos deu forza para alentar nas dificultades, e quen
nos conserva as ganas de vivir e de loitar. Pensei moito nisto cando
me enfrontei por primeira vez á cegueira. Se antes dubidara de Deus,
a partir dese momento xa nunca máis. Foi como se tivese máis
capacidade para a visión interior e para o contacto con Deus.
Pero non é só cousa miña. Suso, en vacacións, mesmo ás veces a
diario, vai a misa. Agora que pode saír só, tamén en Pontevedra o
fai. Fixemos da intimidade con Deus o centro da nosa familia e da
nosa vivencia.
Fíxate, a perda de visión achacáronlla aos nervios. E nese proceso
pensaba qué faría con Suso, así, cega. Por iso foi necesario desenvolver unha confianza mutua baseada na confianza en Deus.
* * *
Agora serven como exemplo de axuda mutua para outras persoas.
Pensan que ese é o sentido do Premio Fundación ONCE de
Solidariedade Humana, que recibiron de mans da raíña Sofía en
1991. Son persoas que se van deixando transformar por Deus, e que
van confiando no seu apoio, e por iso teñen capacidade de transformación mutua, de apoio mutuo. Un espello para as novas formas de
familia e un estímulo para calquera persoa con discapacidade.
Santiago González Avión
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En memoria da amiga
Xela Arias Castaño
Camiño Noia Campos

Non é fácil expresar en palabras os sentimentos que se atropelan
na idea de que xa nunca máis volverei a falar con Xela das súas
vivencias de escritora, de filla, de ensinante, de nai, ... Non podo
afacerme a non volver vela nos lugares da poesía recitando os seus
poemas, nas xuntanzas de tradutores ou na casa dos seus pais. E
pídenme que fale dela e da súa poesía.
Quero lembrala nas borrosas imaxes que foron quedando da súa
vida, desde que a coñecín cando tiña seis anos, e a través da súa
palabra poética, elocuente, reflexiva, de muller. Porque ela tampouco
cantou nin “as flores nin as pombas”, Xela falou da vida como a
traxedia da resistente.
Xela Arias Castaño nace en 1963 en Sarria, pero desde 1969
instálase en Vigo cos seus pais, Amparo e Valentín, cidade da que
falará no seu primeiro libro de poemas. Eran tempos de loita pola
recuperación dos espazos de Nós, que nos foran arrebatados
traumaticamente, e a neniña que daquela xogaba leda cos seus
irmáns pequenos, interiorizou as vivencias dos maiores, daqueles
galeguistas reunidos clandestinamente na casa da rúa Zamora para
pensar a Galicia do futuro contra os que esborranchaban os seus
sinais de identidade. A galeguidade metéuselle na cana dos ósos, e
ao saír da casa o mundo éralle alleo. Nada daquilo que aprendera
valía fóra. “Sei que son distinta de algo, as olas falan, un son que
se perde exísteme”, escribe. Foron tempos difíciles para unha rapaza
sensible. E fíxose inconformista fronte á contorna e fronte aos seus.
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Rompendo coas normas dunha sociedade que se perpetúa nas
institucións familiar e escolar, aos dezaseis anos deixa os estudos.
Esa crise xuvenil coincidirá coa súa incorporación ao mundo do
traballo. Había un ano que Xulián Maure creara Edicións Xerais de
Galicia, e a empresa que comezaba foi un bo lugar para aquela
mociña contestataria. Naqueles primeiros anos na editorial pasou
períodos de esmorecemento, illada do mundo que a rodeaba, e viviu
etapas de loita na busca dun espazo no día a día. Con traballo e
esforzo foi construíndo a obra tan singular da súa propia vida. O
contacto co mundo editorial, con autores, tradutores, ilustradores,
correctores de estilo..., a atención do mundo comercial, organización de actos culturais, control de produción... axudárona a pasar
a difícil adolescencia e a atopar os camiños propios da súa formación.
Aos seis anos do seu inicio laboral publica o primeiro libro de
poesía, Denuncia do equilibrio (1986), no que deixará marcas de
sinceridade literaria: “Érgome e Vigo vai aínda durmindo”. “Non sei
que fago cando me escribo”, “perdinme –recoñecinme– volvín
perderme”. “Son predisposta ós erros do corazón”. Ese libro tivo
continuidade noutro poemario, Lilí sen pistolas (finalista do Premio
Esquío) no que acrecenta a melancolía e a desesperanza, onde o eu
da poetisa, ao tempo que se cuestiona, vaise definindo como “amante
de perdedores”: “Aquí, colgada da nada, párome, por tingui-la
Realidade e maxino que paxaros sentados nas árbores do camiño
escoitan o aire bebendo”. Publica poemas en revistas e xornais. A
desaparecida Tintimán, Festa da palabra silenciada, Dorna, Boletín
Galego de Literatura, Faro de Vigo, La Voz de Galicia, O correo
galego..., foron algúns deles.
Unida sentimentalmente a Xulio Gil, publica en colaboración con
el un libro de fotos e poemas, Tigres coma cabalos en 1990. O corpo
nu de vestimenta vai ser o centro temático do libro a través da
expresión icónica e verbal, para simbolizar á vez momentos de
encontro humano e sentimentos de soidade e desacougo.
Neses anos Xela viviu unha etapa de plenitude vital e literaria.
Seguiu facendo poesía, participou en recitais e, despois de dez anos
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de traballo editorial, decide retomar os estudos e facer a carreira de
Filoloxía Hispánica.
É unha etapa de gozosa serenidade e “apañando a felicidade
insomne dos intentos”, púxolle palabras e silencios á súa vida,
“máis alá de calquera tipo de entusiasta ficción”, convencida de que
“vencerse é cousa de se tratar”.
Quere ser nai e en 1994 “pariu a Darío sen dor e con pracer”.
Dedicada a el con prioridade nos primeiros anos de vida, da súa
experiencia maternal nacen os textos do libriño Darío a diario
(1996), onde reflexiona sobre os sentimentos da nai responsable dun
ser único que é, ao mesmo tempo, outro distinto e parte de si (“ti en
min, de veras, a xunción total”). E promete acompañalo “sen
estorbo” para inicialo na crueza da vida sen mentiras. O libro é
unha fermosa reflexión chea de lirismo feita por unha nai consciente
do seu compromiso co novo ser que se vai facendo.
Nos sete anos que seguen ata o seu falecemento, Xela volve a pasar
por novos sufrimentos: doenzas e a dor da separación de Xulio, pero
agora está Darío e están os seus para animala a seguir cara adiante
e conségueo.
En xullo deste ano publica o cuarto libro de poemas, Intempériome
(2003), froito das vivencias da derradeira etapa da súa vida. “Coa
idea primaria de esnaquizalo a cabezadas”, a voz poética, como
indica no título do libro, está á intemperie, sen abrigo, pero mesmo
“intempestiva, domea a furia á procura de froita madura”, porque
aprendeu que “sempre hai un gañador anque perda”.
Xela Arias, ademais da súa lírica, deixounos unha importante obra
como tradutora, na que mereceu como recoñecemento o Prémio da
Sociedade de Língua Portuguesa e o xa desaparecido Premio Ramón
Cabanillas da Xunta de Galicia. Longa sería a relación das súas
traducións que enriqueceron e anovaron a nova lingua e igual de
importante foi o seu anónimo labor de correctora de estilo. Como
despedida e sen sabelo, deixou rematada a tradución de Le Spleen de
Paris, os pequenos poemas en prosa de Baudelaire, que Xulián lle
pedira para a Biblioteca Virtual www.bivir.com.
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En memoria da amiga Xela Arias Castaño

Dicir que a morte de Xela, sen aviso e con engano, foi unha
crueldade para amigos e amigas pode ser un lugar común, pero non
temos outra forma de explicar o inexplicable da morte dos seres
queridos. E remato coas frases que ela mesma pensou no seu
derradeiro libro:
A vida ía en serio.
Por iso morrer non conta
Números.
Eras moza,
Cómplice nunha derrota que non
Sumabas. Feliz por terte insomne
Por inmortal.
Xa temos cadáveres amigos
E coñecidos,
Sabemos da morte o legado inútil.
Camiño Noia Campos

Non esquezas nunca o rostro de quen te amou.
Conserva a súa cálida lembranza.
Mais é inútil chorar.
A vida non fai concesións.
Detén esa bágoa, que non vexa o teu pranto.
Adeus
Manuel P
ereira VValcar
alcar
cel
Pereira
alcarcel
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1. ¡Ai, que soíño quedaches,
Pérez Mariño!
Aínda que paseniño, o chapapote
do Prestige vaise limpando, a autopista do Atlántico vaise rematando, o
delfín Pepe Cuiña vai acougando, a
Universidade de Santiago vai pagando a súa nómina, o imperialismo
yanki vai amolecendo, a Constitución Europea vaise asentando, o Papa
Wojtyla vaise retirando, o príncipe
Felipe vai casando, o Plan Ibarretxe
vaise facendo noticia cotián, Pujol e
Arzalluz vanse xubilando, Meilán
vaise do rectorado coruñés, Orza vai
recoñecendo que a economía de
Galicia non converxe coa española
nin coa europea, a burbulla inmobiliaria vaise desinflando, o euro vai
subindo e o dólar vai baixando, e
todo parece confluír no outono máis
quente dos últimos anos, coa crecente
sensación de que o mundo se
encamiña a un cambio de enormes
proporcións que apenas se acerta a
frear cuns poucos sacos terreiros.
Alén mesmo da prosa festiva, coido
que a política internacional está a
piques de voltar, quizá para sempre,
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ao redil da Lei e da ONU; que Europa –a Europa da Constitución
liderada por Francia e Alemaña–
afronta un novo salto cualitativo na
súa estruturación; que a Igrexa se
dispón a afrontar a necesaria
relectura do Vaticano II, e que unha
serie de enormes movementos
empezan a remover os principios e a
xestión da democracia internacional,
da solidariedade, do desenvolvemento económico e dunha reinterpretación enteira do mundo á luz dos
valores da posmodernidade occidental. Lonxe de min, por suposto, o
optimismo gratuíto. Pero creo que é
necesario subliñar que, despois do
abismo aberto pola deriva unilateralista da política exterior americana, todo apunta a que voltamos a
camiñar polo cumio da crise, co risco
evidente de precipitarnos polo precipicio dos abismos, pero coa posibilidade cada vez máis tanxible de iniciar un cómodo descenso pola ladeira
que leva as vales da paz e da concordia. Por iso coido que estamos atravesando unha xeira trepidante, na
que resulta case imposible xerarquizar a importancia dunhas noti-
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cias que se precipitan e encadean a
un ritmo endiañado, ata impedir a
visión dos relevos –das luces e das
sombras– que debuxan a paisaxe
mediática deste outono.
Pero en Galicia todo é distinto,
como se a luz do ocaso finisterrán
domeara os relevos da historia coa
mesma eficacia e teimosía coa que a
chuvia interminable modelou os
montes e outeiros da nosa paisaxe,
onde a terra cha non de todo cha, e
onde as montañas redondas non acaban de ser montañas. Un si pero non
que se adapta coma unha luva á nosa
crónica de outono. Porque non deixa
de ser un síntoma que, no medio
deste intenso panorama que deixei
descrito entre bromas e veras, a nosa
noticia crucial sexa un episodio de
política aldeá que, iniciado na inexperiencia e na falta de visión da
xogada de Ventura Pérez Mariño,
ameaza con destruír todo o edificio
da alternativa política que empezaba a agromar no serodio marco de
relacións entre o PsdeG-PSOE e o
BNG, deixando a vía expedita para
que o PP, calquera PP e con calquera
líder, poida gobernar Galicia na pura
e triste condición de partido dominante. O que comezou coma unha
liorta de aldea, na que se vían
mesturadas as frustracións da anterior lexislatura coas megalomanías
desta, acabou por converterse nun
eficaz catalizador da crise soterrada
que afecta dende hai tempo ás
relacións entre os partidos da oposición, ata poñer de manifesto a longa
serie de deslealdades, agravios e desconfianzas sobre as que os galegos –
¡que Deus nos conserve a vista!–

tratamos de construír a alternancia –
ou a esperanza da alternancia– democrática.
A razón está, non o dubido, de
parte do BNG, que, por enriba de
terse adiantado sempre á oferta de
coalición, e de ter traballado con
lealdade e eficacia a favor das
coalicións forxadas na lexislatura
anterior, tivo que ver como o pobo
premiaba os oportunistas e castigaba
aos leais, e como o PSOE aproveitaba
tódalas ocasións que se lle brindaban
para deixar claro que a súa coalición
era meramente circunstancial e que
desconfiaba profundamente da cultura institucional e do programa
político dos socios nacionalistas. Así
sucedeu en Lugo e Santiago, onde os
avances da coalición beneficiaron ao
PSOE e abriron o camiño de novos
liderados persoais construídos sobre
os candidatos do PSOE. E así sucedeu,
sensu contrario, en Ferrol e Vigo, onde
as deslealdades e os conflictos do
PSOE frustraron os gobernos de coalición, caso de Ferrol, ou produciron
a inxusta ascensión dun viguismo
elitista, apartidario, desgaleguizado
e un tanto visionario que quixo imitar no Sur –¡vaia por Deus!– o imperio pacovazquista do Norte.
Por iso estou seguro de que a crise
de Vigo ten unha enorme transcendencia histórica para Galicia; porque supón unha ruptura de confianza
entre os partidos coligados que é
dificilmente recuperable, porque
unha recomposición do pacto feita o
dictado da necesidade electoral xa
non é crible, e porque o recomezo do
proceso de construcción dunha alter-
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nativa de esquerdas supón un previo
exercicio de crítica e autocrítica que,
polo menos no caso do BNG, soamente
pode pasar por unha ruptura total e
extensa da colaboración co PSOE. O
malo é que esta receita implica, como
xa dixemos, converter o PP nun partido dominante, alentar unha pluralidade política realmente ineficiente,
e abrir procesos políticos de horizontes moi incertos.
Porque a crise do pacto de
esquerdas no concello de Vigo coincide ademais coa crise de liderado e de
organización que sofre o BNG como
consecuencia da imprudente substitución de Xosé Manuel Beiras, e porque a crise de orientación, liderados
e resultados que sofre o PSOE en
toda España, e que as eleccións de
Cataluña nos acaban de lembrar,
ameaza con prolongarse moito e
deixar o PSOE incapacitado para actuar, a curto e medio prazo, coma
unha alternativa.
2. ¡Para Nunca máis... Cataluña!
Quixeron os fados, ou a simple
casualidade, que, nos mesmos días
nos que se cumpría un ano da catástrofe do Prestige, foran chamados ás
urnas os cidadáns de Cataluña. E por
iso tivemos a formidable oportunidade de ollar a dous grandes pobos
manobrando: os galegos manifestándose en Santiago, contra a ineficacia
e a favor da dignidade, e os cataláns
votando, para escoller serenamente
entre o apocalipse aznarista e a democracia plural que eles mesmos
arelaban. A simple vista, e á espera
de mellores conclusións, os dous
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pobos cumpriron os seus obxectivos.
Pero se adoptamos unha perspectiva
histórica, deste e de outros episodios,
moito me temo que galegos e cataláns
seguimos camiños diferentes, e que,
mentres é posible pensar que o poder
do PP vai ser masivamente apoiado
polos galegos no vindeiro mes de
marzo, os cataláns levaban a Piqué á
cuarta praza electoral, despois de dar
a luz un parlamento que bota por
terra toda a estratexia do enfrontamento entre os constitucionalistas
e os nacionalistas.
O resultado das eleccións catalás
non supón unha ruptura dos
aliñamentos territoriais e ideolóxicos
respecto da lexislatura anterior. Pero
a peculiar forma en que se distribuíu
ese voto, cunha evidente radicalización nacionalista e un notable
corremento do voto cara a esquerda,
determinou o nacemento dun panorama cheo de incógnitas e posibilidades que, se por unha parte obriga a
negociar e a aparcar a conduta
prepotente coa que viñan actuando
as maiorías estatais, tamén lle puxo
fin ás estratexias electorais baseadas
no tensionamento das relacións entre o centro e as periferias e no cerco
absoluto que o PP de Aznar lle puxera
ao nacionalismo vasco do PNV. A
entolecida decisión de instrumentar
os tribunais de xustiza para reforzar
as estratexias políticas da dereita, a
querencia dos tribunais –especialmente do Constitucional e do Supremo– por deixarse manipular e
desprestixiar ao servizo dunha visión
reaccionaria da democracia e dunha
serodia concepción da idea de España, e a incrible carreira emprendida
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pola progresía reconvertida para
facer méritos –¡ás veces tamén gañan
coenxías, medallas e cátedras!– á
sombra da dereita, acaba de tropezar
en Cataluña cun pobo sólido e ben
amoblado que, denantes de deixarse
apreixar polo engado dunha política
correcta, decidiu repoñer o pluralismo partidario e discursivo, e facer
imprescindible o diálogo político.
A pesar de estarmos metidos nun
contínuum electoral que aínda nos
tapa moitos dos matices, todo apunta a que os dous grandes derrotados
das eleccións catalás son a labilidade
estratéxica e ideolóxica de Rodríguez
Zapatero, que parece estar contratado polo PP para facilitarlle maiorías
absolutas que parecían imposibles, e
a espiral centralizadora de Aznar
López, que parece empeñado nunca
contrarrevolución política que poña
fin ás inercias progresistas sementadas en España no tempo da Transición. A curto prazo, con vistas exclusivamente ás eleccións xerais de
marzo, o candidato Mariano Rajoy
saíu moi reforzado, as eleccións
catalás imporanlle ao PP un cambio
radical de estratexia, o debecemento
do cerco político de Ibarretxe, e o
comezo dun diálogo sobre a reforma
da Constitución e da política que
haberá de sentarlle moi ben á democracia.

ca, que estamos apuntalando cos
nosos votos e con líderes xurdidos
das nosas estruturas partidarias a
España máis rancia e centralista das
que houbo desde a Transición, e que
todo iso sucede mentres o deus
Kronos nos repón a espantosa película do Prestige, e mentres seguimos na
dislexia política que representan as
nutridas manifestacións convocadas
por Nunca máis. Non deixa de ser
sintomático que, mentres toda España parece estar pendente das olladas
que Ibarretxe, Mas e Carod-Rovira
lle botan á Constitución, ou dos efectos perniciosos que poden derivarse
das coalicións urdidas por Pasqual
Maragall para evitar o seu derradeiro
fracaso, Fraga Iribarne non consegue
chamar a atención de ninguén coas
súas reiteradas chamadas a un cambio constitucional, coma se ninguén
tomara en serio o que di, ou coma se
todos tivesen claro que nada de canto
se diga e faga en Galicia ten importancia efectiva para a convivencia do
conxunto. E, por se coa ironía non
abondase, déixenme dicirlles que eu
penso que é exactamente así, que
unha revisión da Constitución proclamada desde Galicia non significa
nada, e que hai moito tempo que a
ninguén lle importa o que sobre a
política española pensa ou di Fraga
Iribarne.

Nós, os galegos, tamén imos
aproveitar unha parte desa nova xeira
aberta pólo electorado catalán. Pero
non podemos esquecer que no proceso de revolución das periferias que
está na base dos novos tempos, os
galegos non nos estamos comportando coma unha nacionalidade históri-

Con vinte anos de atraso, e tres
décadas despois de ser posta a
primeira pedra da Ponte de Rande, a
Autoestrada do Atlántico acaba de
chegar á fronteira de Portugal e de
conectar cunha vella autoestrada
portuguesa que hai trinta anos –¡iro-

3. Trinta anos despois
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nías da historia!– non era máis que
un soño. Esta inauguración aínda non
remata aquilo que os progres e
radicais dos anos 70 definiron coma
“unha navallada que parte a nosa
Terra”, pero penso que sería unha
boa oportunidade para facer revisión
de cómo a sociedade galega, os seus
medios de comunicación e as súas
elites, entenden o ben público. Un
pobo que comete un erro tan enorme
e de tantas consecuencias sociais e
políticas coma o que nós cometemos
paralizando a Autoestrada do Atlántico non debería cerrar este episodio
da historia sen facer expresa esa equivocación, sen facer aboiar as complicidades e os intereses que nos levaron a soportar tanta estupidez e tanto engano coma o que se xerou en
torno a esta obra, e sen explicitar os
corolarios concretos nos que se plasma a lección da historia.
Pero as miñas razóns para lembrar
aquí as obras da Autoestrada do Atlántico non son históricas, senón presentes. Pero tamén me parece unha
interesante casualidade que o fin
dunha autoestrada que moitos consideraron irracional polo seu localismo, coincida coa declaración de obra
comunitaria prioritaria a favor do
tren de alta velocidade entre Vigo e
Porto, como se outra vez máis nos
tiveran que lembrar aos galegos como
se racionaliza a inversión pública, e
que pouco sentido ten a liorta
localista que funde inxentes cantidades de recursos coa única finalidade
de satisfacer orgullos aldeáns e caciques pseudo-globalizados. Mentras
os galegos andamos repartindo facultades e titulacións coma se foran cro-
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mos, espallando os avións por
aeroportos que nunca poderán ascender nin a primeira división nin a
segunda A, e mentres nos vemos
obrigados a triplicar e a cuadriplicar
infraestruturas que despois non se
sosteñen –¡viva a Feira de Silleda!–,
en Bruxelas xa saben que Vigo é o
centro xeográfico e a clave da
vertebración da eurorrexión GaliciaNorte de Portugal, e por iso se deixan
de andrómenas e planes Galicia inflados de demagoxia, para poñer
mans á obra dun TAV que, ademais
de apuntar cara á construción da gran
metrópole atlántica entre Vigo e
Porto, con sete millóns de almas no
seu contorno, obrigarán a España e
Portugal a programar con siso e
racionalidade o resto das obras ferroviarias co cuadrante peninsular noroeste. E todo mentres os vigueses
seguen pade-cendo as consecuencias
dun espectáculo municipal insoportable que –¡digámolo clariño!– eles
mesmos contribuíron a montar.
4. A leria do Xacobeo
O único que lle falta ao Ano Santo
Compostelán e que lle chamen “A
Xacobeada” (coma a Olimpiada, ou a
Xabierada) e lle poñan números
ordinais. Así poderíamos contar a
historia de Galicia por Xacobeadas –
“sucedeu tal cousa na LXXVI
Xacobeada”- e mesmo poderíamos
dicir que a era Fraga quedou comprendida entre tal e cal Xacobeada.
Un dos fenómenos máis fermosos e
importantes da historia de Europa,
que fai relación ao mesmo nacemento
de Occidente, fica hoxe convertido
nunha feira bananeira que soamente
sirve para que o conselleiro de Cultu-
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ra se dedique a facer estatísticas
infantís que ninguén se atreve a desmentir. O mesmo ano en que o
Goberno francés nos informa de que
o Pazo de Versalles vai chegar á impresionante cifra de tres millóns de
visitantes (non sei se viron vostedes
Versalles en calquera día de calquera
ano) o ínclito Pérez Varela vai meter
na catedral de Santiago doce millóns
de almas, que nin van entrar por
Labacolla, nin por ferrocarril, nin van
pasar tampouco polos contacoches de
Ponferrada e Puebla de Sanabria. ¡Un
milagre!.

ao servicio dun programa político que
nos propón a Fraga como o inventor
do Ano Santo e a Portomeñe como o
seu profeta.

Pero o máis bonito de todo é que o
cardeal Rouco Varela e máis o
arcebispo de Santiago acaban de denunciar a mercantilización do
Xacobeo –¡tamén eles lle chaman
así!–, como se a culpa de tanta estupidez e tanto paganismo (léase
aldeanismo) a tiveramos os laicos que
botamos lume contra as misas do
peregrino, as pantallas de televisión
no templo, as barreiras que converten
a basílica nunha especie de almacén
de carpintería barata, e tantas e tantas cousas que se fixeron ou toleraron

Pero diso falaremos o ano que vén,
cando teñamos que volver outra vez
sobre case todo: a guerra de Iraq, o
terror desbocado que alimenta o
imperialismo de Bush, a crise de
goberno en Vigo, o fratricidio inexorable entre o BNG e o PSOE, o
Prestige. Porque a actualidade do
mundo, vista desde Galicia, non fai
máis que repetirse cunha cadencia
imparable. Coma o día e a noite.
Coma esta nova Xacobeada –aínda
non lle sei o número– que agora
ameaza no horizonte de Compostela.

Cando volvamos a escribir esta crónica xa estaremos en plena degradación xacobea, e xa veremos que,
esquecendo outravolta a súa propia
queixa, as autoridades da arquidiocese estarán entregadas de novo á
demagoxia do turismo invisible,
deixando que as misas da catedral se
convertan en espectáculos de fume e
son, mentras se controla con criterios
teolóxicos a entrega da Compostella.

Xosé Luís Barreiro Rivas
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Rolda da cultura

Un ano do Prestige
Xoán Ber nár
de
z V ilar
nárde
dez

Hai que arranxar algúns finais
de columna

O pasado día 13 de novembro
cumpríuse un ano do comezo do affaire protagonizado polo petroleiro
Prestige, causa e motivo dos feitos
máis sobranceiros que na nosa terra
se deron posiblemente nunca ao longo
da súa xa dilatada historia. Mais, á
marxe de canto se ten comentado xa,
e sen dúbida seguirá a se comentar
aínda por moito tempo, temos que
recoñecer, e por iso nos ocupamos
dela nesta sección, que esta tristemente célebre embarcación representa tamén, e non seríamos xustos,
nin agradecidos, se así non o
recoñecésemos, un transcendental e
decisivo factor cultural. Porque cultura é, non o esquezamos, tanto o
cultivo das capacidades humanas
como o resultado do exercicio destas
capacidades. Lembrade senón os
incríbles malabarismos dialécticos
efectuados ao longo de todo este
tempo para explicar o acontecido.
Lembrade as fundamentadísimas
razóns daquel notable persoeiro que,
no seu afán por resucitar a vella e
tradicional fobia hispana contra “a
pérfida Albión”, cansou de repetir,
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unha e outra vez, que o malfadado
Prestige era británico, e os británicos, polo tanto, os culpables do que
se nos estaba a vir enriba. E non
esquezades tampouco as palabras do
propio Rei, explicándonos que o
exército non podía vir a axudar porque agora estaba formado por
profesionais…
Mais a traxedia conseguíu pór en
movemento outras moitas, e non
menos relevantes, cuestións directísimamente relacionadas coa cultura.
Como, senon, debemos de considerar
as achegas léxicas de vocábulos como
chapapote e galipote, ou frases como
a de “nunca máis”, que gracias a ela
a nosa fala, ata ese momento tan
encollida sobre si mesma, e tan falta
de pulo, conseguiu introducir, na
maioría das falas europeas. E que
Muxía, ademáis de pedras renegridas,
conta agora cun xigantesco monumento que lembra a catástrofe, futuro motivo de atracción, xunto co seu
santuario da Nosa Señora da Barca,
de moreas de turistas. Mais aínda hai
máis. Porque o Prestige non só
conseguiu incrementar o movemento
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asociacionista do país ata extremos
ata entón nunca sospeitados, senón
que deu pé, ademais de a incontables
manifestacións, á publicación de
moitos estudos, análises, comentarios, poemarios, traballos gráficos, e
aínda de libros, a maioría dos cales
chegaron a encabezar durante meses
a listaxe dos máis vendidos no país.
Mesmo Encrucillada, tivo que dedicar o seu pasado foro a se ocupar da
situación.
¿Vedes como tiñamos motivos máis
que sobrados para considerar o
Prestige como un importante ben
cultural?
Banda Deseñada
Á falta de novas acerca do noso
cómic, lembramos hoxe que hai unha
aventura do incomparable Tintín, na
que se menciona un lugar de Galicia.
E este non é outro que o porto de
Vigo. Algo que acontece na páxina 34
de O caranguexo das tenaces de Ouro,
álbum publicado entre 1940 e 1941,
en plena Guerra Mundial. Nela fálase
dunha violenta tormenta atlántica e
das súas consecuencias, entre elas o
afundimento do mercante Tanganika, fronte ás costas viguesas, se
ben que a súa tripulación conséguese
salvar. E aproveitamos a ocasión para
dicir tamén que este sempre
noveidoso Tintin estivera na Lúa, da
man do seu autor Hergé, nada menos
que xa no ano 1949. Unha recreación
esta propia da literatura-ficción, que,
como sabedes, non é de hoxe, senón
que fora iniciada xa a mediados do
século II, por Luciano de Samosata
(120-180 a. C.). Tintín, non foi, pois,
o primeiro en protagonizar unha ex-

periencia tan notable como a que
acabamos de indicar. Do que si foron
pioneiros, tanto el coma Hergé, foi
do feito, perfectamente contrastable,
de que a anticipación por este último
creada para nos referir este admirable desprazamento, é case que exacta á posterior e auténtica viaxe ao
noso satélite efectuada polo astronauta Neil Armstrong e a súa tripulación, en xullo de 1969. É dicir, uns
vinte anos despois. Sorprendente e
admirable antecedente, que di moito
a favor dos coñecementos científicos
do creador belga. Algo que xa fora
advertido nun traballo publicado no
ano 1985.
Cine e Teatro
A distribuidora catalá Luk
International acaba de estrear un
novo sistema destinado a facer chegar
ao público as súas produccións: a
comercialización, en vídeo e DVD, de
filmes que non pasaron polas salas
habituais. No 15 de outubro puxo á
venda Doraemon e o tren do tempo
fita que, ademais, presenta a agradable característica de ser ofrecida en
galego. Luk International anuncia,
así mesmo, a súa pretensión de se
manter nesta liña. Lamentablemente, nun momento como o actual, no
que a proliferación dos reproductores
de DVD inunda o mercado, e as casas
están a reeditar neste sistema as
principais películas, mesmo as producidas a principios do século XX,
nada se sabe de que a nosa televisión,
ou calquera outra orgaización paralela ou relacionada coa Xunta, teña
entre as súas previsións inmediatas a
de aproveitar semellante tirón para
levar aos centros de distribución
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sequera os grandes filmes xa
dobrados á nosa fala.
Jesús Silva González, máis coñecido
como Suso Clown, foi galardonado o
pasado 6 de novembro polo Ministerio de Eduación, Cultura e Deporte
co Premio Nacional de Circo 2003.
Suso, que soubo do premio mentres
actuaba na cidade británica de
Bristol, naceu en Ourense no ano
1962, e estudou tanto o Bacharelato
superior coma Artes Acrobáticas e
Circenses en Bemposta, ou Circo de
los Muchachos, fundado e dirixido
polo padre Silva, e agora na precaria
situación de todos coñecida por mor
de intereses espurios. Dende 1994,
Suso ven traballando nos máis importantes hemiciclos europeos. “O
circo é, de todas as artes escénicas, a
máis dificil, e nalgunha medida, o
berce de todas elas”, foi o seu comentario.
Celebrouse en Bruxelas o Festival
de Cines de España e América Latina
que, por primeira vez contou cunha
sección específica referida á cinematografía realizada en Galicia. A
mostra exhibiu os filmes: Trece
badaladas, O agasallo de Silvia, O
bosque animado, O lapis do
carpinteiro, A lingua das bolboretas,
A subela, e Os luns ao sol.
Máis de sesenta filmes, dos que
tan só vinte competiron polo premio,
foron visionados en Compostela ao
longo do pasado mes de novembro,
dentro da VII Edición do Festival
Cineuropa. O certame iniciouse coa
proxección de Dogville, de Lars von
Trier, e nel recibiron homenaxes actores e directores recentemente des-
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aparecidos como Gregory Peck,
Katherine Hepburn e Elia Kazan.
Dado que, no momento de fechar
estas liñas aínda no rematara o festival, deixamos para un próximo número comentar o resultado do mesmo. O mesmo nos acontece respecto
ó de Cine Independente de Ourense,
no que se proxectaron 220 películas,
do que tamén teremos que nos ocupar nunha próxima ocasión.
Congresos. Comunicacións
Entre o 31 de outubro e o 2 de
novembro pasados tivo lugar en
Gernika o Galeusca 2003, ou congreso de escritores galegos, vascos e
cataláns. O tema básico do mesmo foi
o de Memoria e Historia. Ao longo
del producíronse numerosas intervencións así como un debate no que
se salientou a necesidade de, ademais
de superar a censura, recuperar esa
memoria como xeito de acadar a
construción nacional. Na declaración
final insistiuse tanto nesas necesidades coma na de superar a actual e
disfrazade falta de liberdade creativa.
A fundación San Martiño da
Estrada, ven de fallar os seus premios anuais. O de promoción e defensa da nosa fala recaeu, nos seus
dous apartados, no presidente da
Fundación Alexandre Bóveda, Fernando Quintela, e no académico Xesús
Ferro Ruibal. A nivel comarcal foron
tamén distinguidas a Academia
Coesco e as Escolas deportivas do
Callobre F.C.
Promovido polo Concello de
Pontevedra e a Fundación Alexandre
Bóveda, e coa colaboración de nume-
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rosas entidades culturais, entre elas
as nosas universidades e a Xunta, nos
días 27 a 29 de novembro, tivo lugar
na vila do Lérez o anunciado congreso A Galiza de Bóveda. Nel analizáronse cantas circunstancias se relacionan coa vida, a morte, o pensamento, as actuacións, e a propia
memoria deste ilustre galego, eliminado, como seguramente saberedes,
no 17 de agosto do ano 1936.
Decesos
O pasado día primeiro de
novembro, repentinamente, de xeito
inesperado e na flor da vida e da súa
beleza, deixounos Xela Arias Castaño. Nada en Lugo o 4 de marzo de
1962, Xela convertérase nunha destacada poetisa, tradutora, narradora
e activista da nosa cultura, labores
que compartía coa da docencia nun
instituto do Morrazo. Licenciada en
Filoloxía Hispánica pola universidade viguesa, participara tamén na
fundación da editorial Xerais. Entre
as súas publicacións merecen ser
lembradas, Denuncia do equilibrio
(1986), Tigres como cabalos (1990) e
Darío a diario (1992). Colaboraba,
así mesmo, en varias revistas e
xornais, e participou en numerosas
obras colectivos, dúas delas relacionados co tema do Prestige, e outras
cos movementos feministas, efectuando ao mesmo tempo traducións.
Entre elas, de James Joyce, Feminore
Cooper, Wenceslao Fernández Flórez,
Camilo Castelo Branco, e Angela
Carter, polas que se fixo merecedora
dos premios de tradución da
Sociedade de Língua Portuguesa, e
do Ramón Cabanillas. No momento

da súa extinción estaba a preparar a
presentación do seu derradeiro
poemario Intempériome, quedando
aínda inédito o seu Lilí sen pistolas,
accesit do Premio Esquío de poesía.
Xela Arias foi soterrada ao día
seguinte no cemiterio de Pereiró, en
Vigo, cidade na que residía. No
mesmo momento, os escritores participantes no congreso de Gernika
facíanlle, no Museo da Paz, nas proximidades da súa mítica árbore, unha
espotánea e merecida homenaxe de
despedida.
Un par de semanas antes, o 17 de
outubro, e de parecido xeito ao dela,
fórase tamén Manuel Vázquez
Montalbán. O corazón do autor de
Los pájaros de Bangkok detívose
precisamente no aeroporto da capital tailandesa, no momento no que se
dispuña a tomar o avión de retorno a
Madrid. Contaba con 64 anos de
idade. Creador auténticamente
polisémico, en língua castelá, se ben
que poeta en catalán, Vázquez
Montalbán fora gañador do Planeta
no ano 1978, e do Premio Nacional
de Literatura no 1991. El foi tamén
o creador do célebre detective galego
Pepe Carvalho, do que ultimaba a
súa máis extensa aventura, Milenio,
que, polo de agora, ficou nada máis
que manuscrita. A súa derradeira
novela foi Erec y Enide, unha historia tecida en torno ao mito artúrico e
desenvolvida en Galicia que, como
seguramente lembraredes, foi presentada en abril do pasado ano nun
lugar que conta cun lendario pasado
templario, e con outros máis
recentes, se ben que menos dignos,
como é a illa de San Simón, en plena
ría viguesa.
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Etnografía
O veciño de Arbo, e afeccionado á
arte rupestre, José Manuel
Rodríguez, ven de descubrir un novo
petroglifo que incrementa o xa rico
acerbo de Galicia nesta cultura, que
se considera anteriorá aparición dos
nosos Castros. O petroglifo en cuestión, que conta cun diámetro duns 50
cms, atópase no Coto da Moura, na
parroquia de Mourentán daquel
concello pontevedrés, e é dos denominados de combinacións circulares.
O descubridor asegura que outro
petroglifo próximo a el fora cuberto
de asfalto hai un par de anos. Os
investigadores ignoran aínda o exacto significado destes gravados, todos
eles moi semellantes entre si, e que
se repiten ao longo dunha dilatada
xeografía: Galicia, os Alpes, as Illas
Británicas, Escandinavia, e partes
de África e das dúas Américas.
As Letras
Segundo a Asociación Galega de
Editores, no ano 2002 tan só tres das
nosas editoriais conseguiron superar
o listón dos cen títulos publicados.
Outras dúas tivéronse que conformar
con situarse por riba dos cincuenta,
mentres que, as vinte restantes,
ficaron por debaixo desta cifra. Datos
que seguen a amosar que continúa a
recesión literaria. A Feira do Libro
de Frankfurt, celebrada o pasado
outubro, a maior e máis importante
do mundo, en troques, e logo de dous
anos de retroceso, ofreceu na súa
recente edición indicios xa dunha
certa recuperación, dato que
desexamos que poida seguir confirmándose.
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Suso de Toro, un dos nosos máis
prolíficos e innovadores autores, e
tamén un dos máis comprometidos
co país, ven de ser galardoado co
Premio Nacional de Narrativa, 2003.
A obra pola que se fixo merecedor
desta distinción foi a súa última novela, Trece badaladas, levada xa ao
cine.
A Asociación de Escritores en
Lingua Galega elixiu hai unhas semanas a novela Memoria para Xoana,
da que é autora Marica Campo, como
a mellor entre as publicadas no noso
idioma no ano 2002. Para os
estudantes de ensino medio o Premio Arcebispo San Clemente, fallado
ao día seguinte, o noso mellor relato
do mesmo período foi Resistencia, de
Rosa Aneiros, que a Asociación de
Escritores situara en segundo lugar.
Bernardino Graña Villar, poeta,
narrador, dramaturgo, expresidente
da Asociación de Escritores, e profesor xubilado na súa Cangas natal,
recibiu recentemente o recoñecemento aos seus méritos por parte do
Pen Clube. Como é sabido a palabra
pen, ten en inglés a acepción de
obxecto para escribir, e o Pen Clube,
ou máis propiamente P.E.N. Club, é
unha asociación internacional cuxa
denominación está formada polas
primeiras letras das palabras, tamén
inglesas, “poets, playwriters, editors,
essayists and novelists”. É dicir, poetas, dramaturgos, editores, ensaístas
e novelistas. Foi fundada en Londres
en 1920, e na actualidade conta con
delegacións en case que todos os países.
Máis de cen colaboradores participan xa en Andar 21, un revoluciona-
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rio concepto de revista nacido hai
arredor de tres anos. Andar 21 é
unha iniciativa literaria que ofrece a
particulariedade de ter sido concebida para a rede, e ten a intención de
acoller libremente, e no sentido máis
amplo, toda clase de textos e
colaboracións. Nela, e ademais de
moitas obras galegas, pódense atopar
tamén traduccións doutros moitos
autores. O proxecto está realmente
en marcha e desenvolvéndose, ou
mellor dito, autodesenvolvéndose,
rapidamente. Podédelo consultar a
través de www.andar21.net
Novas en Xeral
O Centro Ramón Piñeiro para a
investigación en Humanidades, en
Compostela, acaba de cumprir os seus
dez primeiros anos de existencia. Por
el pasaron xa 177 bolseiros galegos, e
outros 77 procedentes doutras universidades europeas e americanas.
Así mesmo, o Centro leva publicadas
90 obras, presentou o primeiro
tradutor automático castelán-galego,
puxo na rede dúas bases de datos, e
entre outros moitos e cobizosos
proxectos culturais, na actualidade
traballa na elaboración dun Arquivo
da Galicia Medieval, e dun Diccionario de Fraseoloxía.
A carabela Pinta, que se amosaba
á curiosidade dos visitantes no porto
de Baiona, reprodución daquela na
que Martín Alonso Pinzón retornou
do descubrimento, está a ser restaurada nestes momentos nun asteleiro
da Guarda coa intención de dotala de
maior rigor histórico. Á marxe de
que ignoramos realmente como foi a

auténtica, esta réplica ofrecía algúns
elementos claramente fóra do seu
tempo, que son os que agora están a
ser modificados. E preténdese que
volva á vila do Miñor arredor do
primeiro de marzo, data da arribada
a ela de Pinzón.
Universidade
Aínda que xa nos temos ocupado
dela noutra ocasión, queremos
lembrarlle de novo aos interesados
polo mundo do libro, da existencia na
Universidade da Coruña, desde o mes
de febreiro do pasado ano, da Biblioteca Virtual Galega. Un cobizoso
proxecto no que, a través de Internet,
pode accederse a datos bastante actualizados relacionados cos nosos
autores, a súa biografía, as súas
publicacións, e mesmo ao texto de
algunhas das súas obras. Basta entrar, (www.bvg.udc.es), e elixir o
ficheiro alfabético. Ao mesmo tempo,
a Sección de novas, que se pode considerar como un auténtico chat, permite o acceso á mesma dos novos
creadores, e as súas publicacións que,
como consecuencia, poden ser enxuizadas e criticadas polo navegante.
É sabido tamén que existe unha
iniciativa, a nivel de todo o país, que
pretende unha salvación de
emerxencia da nosa ricaz toponimia.
Para acadalo, e nun primeiro paso,
vaise botar man dos datos que figuran nos documentos notariais. Un
traballo duro, caro, e escasamente
espectacular, mais moi necesario, que
máis tarde poderá complementarse
con outras actuacións. Ningunha cultura pode desenvolverse sen contar
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con datos tan importantes coma os
que neste momento están a esmorecer na memoria dos nosos vellos, ou
a apodrecer nos arquivos. Por iso
temos que aplaudir a iniciativa paralela de cinco entidades veciñais
viguesas que pretenden recuperar os
topónimos da súa área, especialmente os relacionados coa fauna, a flora,
a paisaxe o clima e a etnografía. Unha
postura, sen embargo, non compartida coa dirección da Universidade
de Vigo que acaba de tomar a decisión de designar cos nomes de próceres da cultura os camiños e rueiros do
seu campus. Unha determinación
esta, evidentemente positiva, mais
que, quizais por inadvertencia ou
irreflexión, vai levar emparellada,
nalgúns casos, a eliminación da
toponimia existente. Algo que iría en
contra dun acordo anterior da federación veciñal e do propio concello.
Esperamos, pois, que se leve a termo
o oportuno reexame da cuestión e,
sen que se deixe de homenaxear ós
que realmente o merecen, esta
actitude poda facerse compatible co
imprescindible respecto polo noso
pasado cultural.
Varia
Editada pola Asociación Galega de
Historiadores, e baixo a dirección de
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Uxío-Breogán Diéguez, acaba de sair
o primeiro número dunha nova publicación. Estámonos a refirir a
Murguía, Revista Galega de Historia, que nace coa intención de servir
de canle e de lugar de acollida para
toda clase de traballos pertencentes
ás diferentes disciplinas relacionadas con esta materia. Algo que se
estaba a botar de menos, e que
agardamos saiba cumprimentar as
espectativas que xerou e que sexa
axeitadamente recibida polos lectores.
Así mesmo, o pasado 14 de
novembro foi presentado en
Gondomar o terceiro número da Revista de Estudios Miñoranos. Editado polo Instituto de Estudios
Miñoranos este novo volume acada
nada menos que as trescentas
páxinas, nas que acolle catorce
traballos de investigación, todos eles
relacionados coa comarca do Val
Miñor, acompañados por numerosos
planos e ilustracións, así como cinco
colaboracións literarias, unha recensión das actividades do instituto ao
longo do ano, e un actualizado índice
bibliográfico de cantos nel colaboraron.
Xoán Bernárdez Vilar

Rolda de Igrexa

“Sen máis patria que o
vento e os camiños”
R ubén Ar
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Estamos en Defuntos cando escribo estas notas. Os cemiterios son
visitados por moitas xentes que traen
flores e prenden luciñas. Como cada
ano fago unha visita nocturna ao vello cemiterio parroquial, xa clausurado. Son fermosas esas luciñas repartidas polos nichos, e os centros de
flores preparados con cariño por tantas mans. Aquí no cemiterio hai algo
de maxia, estamos no mundo da alta
tecnoloxía e das comunicacións, e sen
embargo como hai miles de anos a
xente segue prendendo luces ante o
misterio da morte, luces que levan
moito amor e seguramente moita
esperanza. Pero hai outros camposantos que ninguén visita, outros
mortos sen luces, sen flores, sen
nome, sen lápida: son os cemiterios
das praias do Estreito. E hai outros
peores, os cemiterios do silencio da
nosa sociedade e tamén da nosa
Igrexa. 50 mortos ao naufragar unha
patera. Unha vez pregunteille a unha
velliña por quen rezaba ao vela ao pé
do cruceiro do cemiterio: ¡Ai señor,
polos que ninguén reza! Vaia polas
ánimas.

Comezo con ese lema que tendes
arriba, que é do bispo Pedro Casaldáliga que presentou a renuncia ao
cumprir a idade preceptiva e de seguida lle chegou a aceptación por
parte do Vaticano. O caso é que leva
varios meses agardando un substituto sen ter ningún tipo de noticia.
Non debe ser unha diocese moi apetecible a de São Felix do Araguaia,
que non ten catedral, nin pazo
episcopal. A intención do bispo catalán, recentemente nacionalizado
brasileiro, é a de quedarse na diocese
como un cura máis se o seu sucesor
segue traballando no compromiso cos
pobres e cos indíxenas. É Dom Pedro
toda unha luz prendida no horizonte
da Igrexa, un referente de compromiso, liberdade e inspiración.
Recordo cando se negou a que lle
chamasen excelencia: “¿a min, que
son fillo dun leiteiro?”. Soubo da
morte violenta, da persecución, de
traizóns e desprezos, pero sempre
desde a valentía de “quen se sabe
pobre e nada ten que perder”. Así
desde este manancial de augas vivas
roldaremos con folgos de ventura.
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25 anos con Xoán Paulo II
Roma vestiuse de pompa para celebrar as vodas de prata do Papa.
Xornalistas de tódolos recunchos do
mundo cubriron a información dos
actos. Miles de editoriais, columnas,
reportaxes e tamén programas de
radio e televisión onde se analizaba
a figura de Xoán Paulo II. De novo o
efecto mediático. 300.000 persoas reunidas para o que foi o acto estrela
deste aniversario: a beatificación de
Teresa de Calcuta. Eu cada vez
entendo menos esta obsesión por
xuntar milleiros de persoas en cada
acto que se organiza, e o de valorar
tales eventos segundo a cantidade de
almas presentes (ollo que aí ven o
xacobeo). Non dubido dos grandes
froitos pastorais destes encontros,
pero quédome cos encontros
semanais desa pequena comunidade
rural, que celebra, comparte a palabra e os problemas, e tamén a festa;
onde a vida e a morte aparecen sen
artificios e sen flash, tan naturais
como cando chove ou quenta o sol...
Pois como vos conto, Roma quedou
desbordada con tanta xente, e o Papa,
canso e enfermo aguantou as longas
cerimonias. Uns días atrás o cardeal
Ratzinger fixera unhas declaracións
á revista alemana Bunte nas que
recoñecía que o papa “está moi mal
e hai que rezar por el”, foi a primeira
vez que alguén tan próximo ao pontífice recoñecía ante os medios o que
todos andaban a dicir. Outro dos actos de celebración destes 25 anos foi
o consistorio no que foron creados 31
novos cardeais, entre eles o franciscano bispo de Sevilla, Carlos Amigo, e
Julián Herranz, do Opus, e prefecto
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da Curia romana. Xoán Paulo II
aconsellou aos novos purpurados para
que fosen “servos humildes e desinteresados” e que fuxisen “das
tentacións de facer carreira e do beneficio persoal”. Leo nun artigo que
as vestimentas dun cardeal custan
nas xastrerías de Roma uns 3.000
euros (500.000 pta). Non é este o
lugar para facer unha análise do pontificado, pero se recollo as valoracións
de xornalistas, políticos, teólogos, o
que non é doado, quedaríame co Papa
que impulsou o diálogo entre as
nacións e as relixións, axudou á caída
do comunismo, denunciou o capitalismo salvaxe, anovou a doutrina social , berrou contra a guerra, pero
mostrouse inamovible en temas de
moral e na apertura interna da Igrexa.
“Un papa de contrastes” así o definía
o ex-bispo auxiliar de Valencia, Rafael Sanus nun logo artigo publicado
en El País.
Xoán Paulo II asinou ante os
cardeais e presidentes de conferencias episcopais unha exhortación
apostólica, sobre a organización da
Igrexa Católica. Recoñecía que no
último sínodo se escoitaron voces a
favor da descentralización e a
colexialidade, dunha redución de
poder do pontífice e da curia romana.
O papa foi rotundo: “A unidade da
Igrexa radica na unidade do episcopado”. Respondía así ás peticións dun
número indeterminado de bispos, de
dotar de maior autonomía ás conferencias episcopais.
O último acto que recolle esta
rolda é o da beatificación na basílica
de San Pedro de cinco relixiosos, entre eles dous españois: a fundadora
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das Xosefinas, a salmantina Bonifacia
Rodríguez (1837-1905) e o granadino Juan Nepomuceno (1831-1905)
fundador das Mercedarias da
Caridade. O seu labor discorreu
sempre en sectores marxinais, e nas
bisbarras máis pobres; Bonifacia, que
traballou como costureira parte da
súa vida, fundou a institución para
axuda das mulleres traballadoras.
Xunto a súa nai e outras mulleres
creou en Salamanca no seu propio
taller unha comunidade de vida,
servizo e oración. Nepomuceno
centrouse na axuda ás prostitutas e
na recuperación da súa dignidade
como persoas. Ambos viviron nunha
época difícil e atoparon non poucos
atrancos, tamén dentro da Igrexa. Os
outros beatos son a francesa Rosalie
Rendu (1786-1856), o franciscano
belga Valentin Paquay (1828-1905)
e o italiano Luigi Maria Monti (18251900).
Abusos
Sorprendeunos a todos unha nova
recollida pola prensa: o Vaticano
proxecta unha instrución para
corrixir os abusos cometidos na
liturxia nos últimos anos. Os titulares falaban sós: “O Vaticano prohibirá as rapazas facer de monagos , e os
cantos con guitarra”. O documento
en cuestión cuxo título provisional é
Pignus redemptionis (Prenda de Redención) apareceu a través da revista
on-line San Pablo a finais de
setembro. O borrador do texto
asinado polas congregacións para a
Doutrina da Fe e para o Culto Divino
e a de Disciplina dos Sacramentos
sinala 37 abusos litúrxicos, a maior
parte en relación coa eucaristía. Da

lectura do borrador, que segundo
algúns analistas é un globo sonda
para observar as reaccións do pobo
fiel, chama a atención o parágrafo
197: “todo católico, sacerdote, diácono ou fiel leigo ten o dereito de denunciar os abusos litúrxicos que
advirta, preferentemente ao bispo
diocesano ... ou ante a Santa Sé” . Xa
é vello que algún movemento conservador tiña introducida esta práctica
entre os seus adeptos, que pasan parte
das eucaristías escrutando ao pobre
párroco para ver se cumpre rigorosamente as rúbricas do misal e logo
se dedican a mandar cartas ao bispo
ou vigairo; pero non sospeitabamos
que tal práctica chegase agora ás alturas vaticanas ¡cousas veremos!
Resumindo, os tales abusos nacen do
“excesivo protagonismo” dos leigos,
pois o celebrante é unicamente o
sacerdote. Sinálanse como abusos os
aplausos e as danzas na celebración.
Houbo reaccións de todo tipo, desde
a chacota, ata a dos que solicitaban a
urxente revisión das liturxias oficiadas polo Papa. O cardeal Karl
Lehmann, nunhas declaracións á
prensa considerou estas reformas
como algo “basicamente absurdo e
auga pasada”.
O Vaticano e os condóns
O cardeal López Trujillo, responsable do Consello Pontificio para a
Familia, desmontou nunhas declaracións á BBC, tódalas políticas de
prevención de transmisión da SIDA e
do control de embarazos. Segundo o
cardeal, os preservativos deixan pasar os espermatozoides e o VIH, por
iso os gobernos deberían impulsar
campañas que animaran á poboación
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a non empregalos. A OMS acusou á
Santa Sé de por en perigo vidas humanas, lembrando que a evidencia
científica contradí totalmente ao
cardeal. Tamén a Axencia da ONU
contra a Sida (ONUSIDA) reaccionou
en contra: “as declaracións do cardeal
son absolutamente falsas. É terrible
que esta desinformación se faga pública. Os condóns están feitos de látex, un material totalmente impermeable. Está demostrado que
protexen da transmisión do VIH”
afirmou Catherine Hankins, asesora
científica do organismo. Trujillo
respondeu: “Están equivocados. É
algo fácilmente demostrable”. Alleos
ao debate, 150 representantes da
Igrexa Católica africana, reunidos en
Dakar no XIII Simposio de Conferencias Episcopais, insistiron no rexeitamento ao preservativo: “Os condóns
facilitan a libertinaxe sexual e non
son un garante seguro” dixo un dos
bispos, e outro apuntou: “A Igrexa
non pode dicir aos mozos, úsenos,
fagan o que queiran, e ceder a unha
mensaxe, só porque está de moda”.
Os dirixentes católicos repetiron a
súa receita para evitar o virus que
afecta a máis de 30 millóns de africanos: fidelidade dentro do matrimonio e abstinencia nos demais casos. Tamén é certo que hai voces
disidentes dentro da Igrexa africana.
O responsable das Conferencias
Episcopais de Africa Central, Jean
Kazadi admitiu que en Gabón se
chegou a un compromiso para non
condenar o uso do profiláctico, e na
conferencia sobre a sida de Nairobi,
en setembro, varios representantes
cristiáns afirmaron que non se pode
ignorar unha realidade que esta
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decimando os cristiáns: “Non nos
manden máis mensaxes. Axúdennos
a vivir”.
Embrións
A Conferencia Episcopal Alemá,
nunha declaración publicada en Bonn,
condenou con dureza as afirmacións
da ministra federal de xustiza,
Briggite Zypries (SPD) por non considerar os embrións en tubos de
ensaio como vida humana acredora
de protección constitucional. Aos
bispos católicos uníronse voceiros
evanxélicos, da oposición democristiá
e do partido ecopacifista Os Verdes.
A lei alemá, de xaneiro de 2002,
prohibe a produción de células nai,
pero permite importalas con certas
limitacións. Os bispos consideran que
non recoñecer como vida humana os
embrións en tubos de ensaio rebaixa
o nivel de tolerancia a abre as portas
noutros campos da bioxenética. A
declaración episcopal conclúe: “ponse
de manifesto qué funesto camiño se
abre co procedemento da fecundación extracorpórea”.
Crise anglicana
Aínda que non houbo cisma, a
Igrexa anglicana non logrou pechar a
crise aberta trala ordenación do
primeiro bispo homosexual, Gene
Robinson en New Hampshire,
EE.UU, e a aprobación dos matrimonios homosexuais en Canadá. A consagración do bispo, o pasado 2 de
novembro ante unhas 4.000 persoas,
desatou a peor crise nos últimos 500
anos de historia desta confesión
cristiá que conta con 77 millóns de
fieis en todo o mundo. “Non se trata
só de min, trátase de tódalas persoas
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que se atopan á marxe”, dixo
Robinson que foi apoiado polo seu
antecesor, Douglas Theuner, pero non
pola gran maioría das dioceses anglicanas que expresaron o seu
rexeitamento e falaron de escisión.
Foi a Igrexa anglicana africana a máis
dura, e manifestouse disposta a romper as relacións coa Igrexa americana. Só en Africa hai 50 millóns de
anglicanos. O arcebispo de Canterbury, xefe da Igrexa anglicana,
convocou en setembro un cumio cos
38 primados de todo o mundo co fin
de evitar o cisma. Os primados condenaron con dureza tanto a consagración do bispo como os matrimonios
entre homosexuais, pero decidiron
reflexionar durante un ano para
estudar as consecuencias e non precipitarse. As ameazas máis duras veñen
dos bispos conservadores da confesión episcopaliana en EE.UU. Nun
encontro en Dallas afirmaron estaren
dispostos, xunto cos canadianos e
africanos, a romper coa Igrexa episcopaliana e coa anglicana se se mantén
en comuñón cos seus “irmáns” norteamericanos.
Tolerancia en Europa
A UE vai crear un foro de diálogo
interrelixioso para evitar os constantes conflitos aparecidos en Europa
debido ao choque de distintas relixións e culturas nos últimos anos. Os
ministros do Interior nunha reunión
celebrada en Roma xunto a representantes das relixións cristiá, musulmá
e hebraica acordaron convocar un
cumio de xefes de estado que iría
acompañado dunha Carta para o
Diálogo Interrelixioso. Esta reunión
coincidiu con varias polémicas en

Italia e Francia. En Italia unha sentencia xudicial obrigaba a retirar os
crucifixos das escolas trala demanda
dun lider e axitador islámico. As protestas de relixiosos e políticos,
mesmo da esquerda obrigaron á revisión da sentencia, que foi suspendida
polo Tribunal de L‘Aquila , no norte
de Italia, alegando o “grave dano
social” que provocaba a decisión. De
fondo está a preocupación polas
reaccións racistas ante os inmigrantes, sobre todo musulmáns, ao
interpretar a demanda como unha
agresión a un signo da cultura italiana, como é a cruz. En Francia o
conflito saltou de novo polo veo que
as rapazas islámicas utilizan cando
van á escola. A directora dun liceo
público impediu a unha alumna asistir a clase mentres non retirase a
prenda. O asunto transcendeu ata a
Asemblea Nacional que debate unha
lei co fin de prohibir calquera signo
relixioso na escola. O episcopado
francés reaccionou con dureza ante
esta posibilidade, xunto a outros grupos políticos e culturais.
Con respecto á Constitución Europea e a mención de Deus no seu texto,
e a dificultade de contentar a tódalas
relixións, a Igrexa católica, nun xiro
radical, anunciou en Bruxelas que
aceptaría que o texto constitucional
fixera unha alusión ao Islam, sempre
e cando se recollese tamén o cristianismo.
O Dalai Lama congregou a decenas de miles de persoas no Central
Park en Nova Iork. O líder espiritual
dos budistas e premio Nobel da Paz
convidou a vivir unha vida compasiva, non violenta, nun mundo no que
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a guerra é anacrónica. Tamén pasou
por España para recoller o premio
concedido pola Fundación Jaime
Brunet e non tivo ningunha recepción oficial por parte do goberno, nin
da Casa Real seica polas presións da
embaixada chinesa.
En España a materia de relixión
segue dando que falar. O bispo de
Canarias, Ramón Echarren, expresou
seu desacordo coa obrigatoriedade de
estudar relixión ou historia do feito
relixioso que impón a nova lei educativa española. Echarren recordou que
a Carta dos Dereitos Humanos da
ONU recoñece o dereito de escoller a
educación que se quere para os fillos.
Os profesores de relixión esixen un
estatuto xurídico que os equipare ao
resto dos docentes, ata agora máis de
2.000 profesores lograron nos últimos meses sentencias favorables á
equiparación cos interinos segundo
informa a Federación Estatal de Profesores de Ensino Relixioso (Feper)
que aglutina a uns 6.000 profesores
de relixión dos 18.500 que hai en
toda España.
¡Legionario, legionario!...
Xa informabamos na última rolda
da compra-sorpresa dun colexio en
Madrid. Aparecen novas denuncias
contra o fundador dos Lexionarios, o
sacerdote mexicano Marcial Maciel,
por abusos sexuais. A aparición dun
libro do xornalista de EFE José
Martínez de Velasco no que descubre
os entramados sociais e políticos da
congregación, así como a reactivación
dunha paxina web que fora prohibida meses atrás por presións dos
Lexionarios, e na que un grupo de ex-
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membros informan sobre as sombras
do fundador e da súa obra, desvelan
o que durante tanto tempo estivo
oculto aos católicos españois,
primeiro pola protección da dictadura franquista e despois polas familias lexionarias no poder. Os Lexionarios de Cristo contan hoxe en España cunha universidade, a Francisco de Vitoria en Madrid, dous seminarios en Salamanca e en Valencia,
seis colexios, varias garderías, ademais de residencias, fundacións e
ONGs. EFE relaciona os lexionarios
con Ana Botella, Cayetana de Alba,
Alicia Koplowiz, Gustavo Villapalos
e os ministros Acebes e Michavila.
Pero o gran benefactor da organización é o empresario Oriol e Ybarra,
presidente de Iberdrola, de cuxa familia saíron catro sacerdotes lexionarios. Ybarra ten empresas en
Galicia, hai un par de anos chamaron
a varios lexionarios para bendicir un
submarino en Marín, por certo, que
non se mergullaron na estrea, ¿desconfiarían...? Os lexionarios teñen
uns 500 sacerdotes en España e uns
3.000 no resto do mundo e din que o
Papa Xoán Paulo anda entusiasmado
con esta xente pola súa capacidade de
mobilización entre a mocidade.
Eleccións en Madrid
Tirón de orellas episcopal á clase
política en Madrid tralo escándalo
dos deputados tránsfugas que
impediron a elección do presidente
da Comunidade e forzou a convocatoria de novas eleccións. Os bispos de
Madrid, Xetafe e Alcalá de Henares
publicaron unha nota para “iluminar
a conciencia á hora de emitir o voto”
e piden aos partidos que asuman a
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responsabilidade política e moral
polos “graves acontecementos”
ocorridos na Asemblea que “afectan
gravemente ao ben común e interpelan de maneira significativa a tódolos
cidadáns”. Aproveitaron os bispos
para incluír as consignas habituais
nas eleccións con citas sobre o divorcio, o aborto e a eutanasia.
Veto a Hans Küng
O cardeal Carles prohibiu que o
teólogo Hans Küng, presentase o libro Libertad conquistada que recolle
parte das súas memorias en calquera
igrexa da diocese. A Asociación para
o Debate Interrelixioso UNESCO que
convocou o acto trasladouno ao paraninfo da Univer-sidade de Barcelona.
A razón esgrimida por Carles foi que
Küng é irrespectuoso con Xoán Paulo
II, e que o Vaticano lle retirou a súa
misión canónica para ensinar como
teólogo. A presenza do teólogo
suscitou moito interese nos medios
de comunicación, e vímolo como portada de suplementos culturais de
tirada nacional, en artigos sobre o
libro, que é éxito de vendas en
Alemaña, e mesmo foi entrevistado
por Iñaki Gabilondo nun dos programas de máxima audiencia.
Nomeamentos
Mons. Estepa foi substituído como
arcebispo castrense polo bispo de
Osma-Soria Francisco Pérez, a
proposta do Rei, de entre unha terna
de eclesiásticos. Francisco Pérez
compatibilizará o novo cargo co da
dirección nacional das Obras Misioneras Pontificias. O arcebispado castrense conta con 152 capeláns en
todo o estado e o arcebispo ten rango

de xeneral. Un franciscano, Xesús
Sanz Montes é o novo bispo das
dioceses de Huesca e Jaca unidas “in
persona episcopi”. Sanz Montes era
ata agora director do Secretariado da
Comisión Episcopal para a Vida Consagrada e profesor de teoloxía. Monseñor José Ajenjo tomou posesión
como bispo de Córdoba, querendo ser
“ humilde e sinxelo” nunha diocese
onde persiste o malestar tralas
friccións creadas anteriormente co
tema de Caja Sur. De momento non
hai relevo en Barcelona, aínda que
segundo o cardeal Carles, espérase
antes de xaneiro. O marianista Ignacio Zabala é o novo presidente da
CONFER ata o 2005, substituíndo
ao escolapio Jesús Lacea. O novo presidente naceu en S. Sebastián en
1941, é doutor enxeñeiro polo ICAI ,
profesor de Electrotecnia en Salamanca e estudou teoloxía en
Friburgo. Cáritas Española é presidida por vez primeira por unha
muller, Nuria Gisper Feliú, exconcelleira socialista en Barcelona.
A mediados de outubro celebrouse
en Madrid a asemblea anual da Asociación de Teólogas Españolas. Baixo
o lema “Xénero e cristianismo”
desenvolvéronse as ponencias “Historia e xénero” e “Teoloxía e xénero”.
Tamén en Madrid tivo lugar o XX
Encontro de Artistas Cristiáns reflexionando sobre o modo de vivir a
pertenza á Igrexa e como exercer a
denuncia profética desde a arte, non
só de cara ao mundo senón tamén
dentro da Igrexa. En novembro
analizouse a cultura cristiá no V Congreso Católicos y Vida Pública na
Universidade San Pablo-Ceu en Ma-
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drid. Participaron entre outros
Andrea Riccardi (C. S. Egidio), e Kiko
Arguello (neocatecumenais), ademais
dalgún ex-ministro e deputado.
A voda
Non sospeitaba que tivesemos que
ocuparnos destas cousas na rolda,
pero a realidade está provocando
moitos comentarios, críticas e
discusións. A elección dunha divorciada como futura raíña, non sentou
moi ben nos sectores máis conservadores da Igrexa, e por non falar a
tempo e claro, creouse confusión entre moitos cristiáns: e os profesores
de relixión divorciados... e ¿por qué
non me deixan bautizar á filla por
estar divorciada...? e ¿por qué eu non
podo comungar...? O arcebispado de
Madrid ante o barullo que medraba
sacou unha nota a través da asesoría
xurídica na que explica que o matrimonio a celebrar é válido, xa que a
Igrexa non recoñece o vínculo matrimonial ao anterior contrato civil de
Letizia Ortiz. A voda celebrárase na
Catedral da Almudena o 22 de maio
do 2004 e será oficiada polo cardealarcebispo de Madrid. A prensa
informou de que a noiva deberá pasar un trámite eclesiástico para explicar o seu anterior compromiso e
aceptar as condicións do matrimonio
canónico. Falando de Madrid, o 14 de
novembro no pazo da Moncloa
entregouse a Gran Cruz da Orden de
Isabel la Católica a Mons. Rouco
Varela, Mons. Asenjo e ao nuncio
Monteiro.
Galicia
Ímonos achegando á terra onde as
cruces non son tan grandes, pero

94 534

hainas, sobre todo nos fondos
mariños. Unha das cruces que caeu
abaixo foi a que homenaxeaba a J.A.
Primo de Rivera e os caídos por “Dios
y por España” da fachada da Igrexa
de Vilagarcía de Arousa. O feito foi
ben acollido pola opinión pública,
sobre todo por aqueles que se sentían
doídos cada vez que acudían ao templo ao ver a homenaxe aos vencedores. Oxalá se estenda o exemplo. É
certo que algúns párrocos adiantáronse a esta iniciativa oficial, e hai
anos que fixeron desaparecer estes
signos, mesmo nos anos da ditadura.
Pérez Varela Dixit
Falou o Conselleiro de Cultura ante
os salaios do arcebispo compostelán a
causa da banalización do Camiño de
Santiago e a perda do seu fondo espiritual: “Nós traémoslle milleiros de
almas, o resto tócalles a eles”, ou algo
así. Pero, monseñor, logo, ¿que esperaba? As cousas non veñen de agora,
e moito me temo que irán a peor. Sei
de grupos madrileños que hai anos
que optaron por facer o Camiño ata
chegar ao Cebreiro, despois autobús
para non perderse na movida do
Camiño galego. O Xacobeo é a galiña
dos ovos dourados, e non van renunciar a ela. En reforzo de D. Xulián
acudiu o cardeal Rouco, aproveitando
o III Congreso Mundial de Confrarías
do Apóstolo celebrado en Santiago a
finais de outubro: “non hai que
deixarse deslumbrar polas consecuencias económicas dos negocios, os
intereses políticos o culturais a costa
da perspectiva relixiosa”. Rouco
preguntouse por que se fomenta o
deporte e a música e non actividades
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relixiosas. Pero as cifras cantan e a
Xunta soltou as do Xacobeo-99:
5.197.621 turistas, 10.500 empregos
e 500.000 millóns de pesetas en
volume de negocio. En axuda de Pérez
Varela apareceu a ministra de Educación, Pilar del Castillo, que co
conselleiro Currás, o rector da
Universidade, Senén Barro, o delegado do goberno Arsenio Fernández de
Mesa e moitos máis uníronse en
Labacolla á primeira peregrinación
universitaria que partira de
Roncesvalles. A ministra emocionouse ao percorrer unha das etapas
máis bonitas (será polos eucaliptos,
as naves industriais e as circunvalacións) : “se ve un valle con lomas,
muy singular”. Singular si que é, non
lle quito a razón. Por certo, Pérez
Varela incorporouse no Obradoiro.
Falando destas cousas, chégame
publicidade dunha empresa que organiza turismo relixioso, podedes
facer o camiño de Santiago en autobús e en hoteis por módicos prezos,
que van desde os 200 euros ata os
500, o caso é que a publicidade chega
co enderezo das parroquias, ¿quen
lles facilita os datos?...e ¿será Pérez
Varela? Celebramos a xornada do
Domund que este ano tiña o lema:
“Con María llamados a la misión”,
escríboo así pois o material non da
chegado en galego, cousa contraditoria falando de misións. Aínda non
sei se na diocese de Santiago se
decidiron a publicar en galego a
toponimia do resumo das colectas, xa
que ata hai pouco líamos Mugía,
Irijoa, Puente-ceso... a pesar das
moitas protestas que houbo. Sei de
centros escolares que se negaron a

facer presente o Domund por este
motivo. Os secretariados de Catequese iniciaron o curso convidando á
peregrinación: “Imos de camiño,
Cristo vai connosco” presentando
todo o material, como fan sempre, na
nosa língua.
E n Ourense prepáranse para a
celebración dos 200 anos do Seminario Maior: exposición documental
sobre a historia do Seminario, ciclo
de conferencias, vixilia vocacional e
xuntanza de ex-alumnos. Cóntase coa
presenza nalgún dos actos do nuncio
M. Montero e do cardeal Rouco
Varela. Foi nomeado delegado
episcopal para o Bicentenario Xosé
Ramón Hernández Figueirido.
Cúmprese tamén un ano da chegada
á diocese do Bispo Luis Quinteiro, e
a prensa local dedícalle varias páxinas
con moitos eloxios. Temos que valorar desta vez o emprego do galego nas
declaracións do bispo, e non só na
prensa senón tamén nas súas visitas
ás parroquias e as grandes festas
populares. A xente quedou contenta
da súa presencia e de que celebrase e
falase en galego. Despois dun ano en
paro, renovouse a páxina web da
diocese cun novo deseño, máis
axilidade e información actualizada.
Polo menos ofrece a posibilidade de
empregar o galego. Ante a alarma
social creada polas agresións ao patrimonio diocesano, Luis Quinteiro
chamou a tódolos ourensáns a defender o legado artístico, e a estar atentos e vixiantes para que non haxa
mais delitos. O BNG nunha proposta
parlamentar demandou medidas á
Xunta e urxiu a que dunha vez remate a catalogación do patrimonio ar-
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tístico galego. Hai outras sombras na
diocese, como acontece na parroquia
de Bande onde tras 30 anos de normalización do galego na liturxia
grazas ao empeño de Xosé Pérez
González, volveron ao castelán. O
crego enfermou e tivo que deixar uns
meses a actividade pastoral e mandaron un cura novo que en pouco
tempo implantou o castelán na
liturxia contra a vontade expresa do
párroco e dos veciños e ante a
pasividade dos responsables de pastoral. Tampouco sentan moi ben
algunhas das aparicións do bispo en
eventos excesivamente protagonizados por políticos do PP. Foi o caso da
romaría político-relixiosa organizada no Foxo (Verín) o pasado 3 de
agosto. Hai anos ergueuse unha capela
dedicada á Divina Pastora, sufragada
pola COTOP. Participaron o nuncio
apostólico, o arcebispo de Oviedo,
bispo de Ourense o presidente da
Deputación e moitos significativos
representantes do PP. Eran uns 200
convidados. Acudiron tamén moitas
xentes da montaña que nin atoparon
comida nin cabían baixo a carpa instalada para a festa. A noticia saíu na
prensa e os comentarios é doado
imaxinalos. Hai que loar a iniciativa
de Luis Quinteiro de xuntar os cregos
da zona de Lobeira para ver como
resaltar e agasallar a memoria de
Xaquín Lourenzo, “Xocas” protagonista este ano das Letras Galegas.
Xaquín Lorenzo foi cristián de fe
rexa, enraizada no popular e gran
animador da romaría da Virxe do
Viso da que era gran devoto. Oxalá
cunda o exemplo do bispo de Ourense
e dunha vez apostemos por unha
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pastoral da Nosa Igrexa, respectuosa
coa nosa xente humilde e tantas veces humillada. Seguindo coas boas
novas, Cáritas Diocesana fixo público
na prensa un proxecto a prol dos
inmigrantes: por ao seu dispor as
casas rectorais baleiras e os destros
en poula. Chegouse a un acordo coa
Deputación para o acompañamento
técnico da experiencia.
E n Tui-Vigo continúan co
traballo de cara ao Sínodo. Ata o 23
de novembro estivo aberta a inscrición para formar grupos sinodais
nas parroquias. Os grupos traballarán
ata xuño de 2005 en catro areas de
actividade pastoral: “A Igrexa fogar
de fe”, “A Igrexa celebra a súa fe”, “A
Igrexa, comunidade viva” e “A Igrexa,
fermento de amor”. Os grupos formados terán vinte xuntanzas das que
saíran as respostas concretas para
debater na derradeira sesión do Sínodo, no segundo semestre de 2005.
As conclusións marcarán a vida posterior da diocese. “Esperta e camiña”
(...que outro mundo e outra Igrexa
son posibles) segue a ser o lema que
convoca a participar. Lucerna, o Centro Diocesano de Formación Teolóxica
e Pastoral, dedica os encontros de
xaneiro a xuño ás dúas áreas primeiras do sínodo. A diocese puxo en
marcha un curso de formación de
axentes de pastoral que presidan
celebracións da palabra. O remate do
curso poderán ser enviados a exercelo seu ministerio onde fora necesario. Cáritas celebrou o 15 de outubro
unha asemblea para a presentación
do seu Plan Estratéxico 2003-2010.
Pretende ser un referente tamén
para as Cáritas Parroquiais e con-
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templa seis eixes, seis obxectivos, e
seis liñas estratéxicas para logralo.
Ademais puxo en marcha a súa interesante páxina web (www.caritastuivigo.org) onde podemos afondar no
coñecemento deste plano. O 25 de
outubro uns 150 mozos participaron
na Asemblea Diocesana de Mozos e
Mozas. Partiron dunha dramatización e dun traballo por grupos para
tomar conciencia da súa participación na Igrexa e do seu compromiso
coa sociedade. A asemblea rematou
cunha eucaristía presidida polo bispo,
Xosé Diéguez. 300 representantes de
70 confrarías de Semana Santa participaron no Encontro Nacional de
Confrarías Penitenciais. Un diario
local daba conta do acto con certa
sorna, xa que un dos actos era unha
procesión con tódalas galas das
irmandades, polas rúas de Vigo, en
pleno mes de setembro.
Lugo. A actividade está marcada
polos principios de curso: apostolado
segrar, movemento bíblico, Seminario. Cinco seminaristas recibiron os
ministerios de lectorado e acolitado.
Miguel Leiva Torreiro, profesor de
física, matemáticas e ciencias da
Terra, pronunciou a lección inaugural do curso no ámbito diocesano,
animando a tomar conciencia como
cristiáns da defensa do medio ambiente. As misións foron protagonistas na campaña do Domund con debates e charlas sobre as liñas a seguir.
Tamén as comunidades de base andan no traballo, sobre todo centradas
na situación creada en Iraq e Oriente
Medio, escoitando voluntarios e representantes de organizacións destes
países que expuxeron a realidade que

están vivindo. O grupo Irimia segue
na liña de facer os seus encontros
abertos para toda clase de público, e
preparan un interesante debate sobre o Nadal como vivencia e significado no mundo de hoxe.
Tamén na diocese de Santigo hai
unha experiencia de formación de
axentes de pastoral. Foi o arciprestado de Bergantiños o que tomou a
iniciativa. O curso da Escola de Formación de Axentes de Pastoral durará ata o mes de marzo cunha reunión
semanal onde estudarán e farán
tamén prácticas celebrativas. O
arcebispado ven de publicar e
distribuír polas parroquias unha carpeta que baixo o título “Peregrinos
por gracia” recolle cinco temas para
as xornadas de evanxelización centradas no Ano Santo. Preséntase a
peregrinación a Santiago como unha
“vivencia do encontro co señor” a
través de varias dimensións,
subliñando a penitencial. Preténdese
que todas as parroquias preparen con
estes temas a peregrinación a Santiago. Non estaría de máis que se
coidasen tamén as peregrinacións aos
santuarios e romarías, aso que os
galegos téñenlle moita máis devoción que á tumba apostólica. Presentouse o novo portal web do arcebispado en colaboración co Banco
Popular que xa ten deseñado as
páxinas electrónicas doutras dioceses. A prensa informou da posibilidade de facer donativos a través
do portal, cousa que foi desmentida
despois polo arcebispado, a dirección
da páxina é www.archicompostela.org. En Pontevedra houbo outro
encontro de confrades, no mosteiro
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de Poio celebrouse a Semana da
Solidariedade co I Encontro de Xoves
Confrades na que participaron uns
100 mozos de todo o Estado.
Comezou o Ramadán, e en Paredes,
na parroquia pontevedresa de
Vilaboa xúntanse os venres preto de
100 fieis, case todos marroquís e
homes xa que as mulleres “rezan na
casa”. Esta mesquita pontevedresa
depende do Centro Islámico de Santiago. Aínda de que a solidariedade
entre crentes é un dos obxectivos do
Ramadán, estes reúnense por etnias
e non soen mesturarse con outras
nacionalidades. A diocese conmocionouse coa morte de dous cregos
mozos en pouco tempo: Joseph
Fleming de 37 anos e Juan Ovidio
Fidalgo de 41. Fleming era un mozo
inglés afincado desde hai anos en
Santiago que se fixo moi popular
polo seu estilo británico e polo seu bo

carácter e humildade. Aínda que moi
conservador nas formas, era afable e
tolerante. Traballou no Seminario
Menor, na Vigaría Xudicial, na Delegación de Ecumenismo e era
vicedirector do Arquivo Diocesano e
atendía varias parroquias do rural
compostelán. Morreu en Barcelona
onde estaba a tratamento dunha grave enfermidade, o seu funeral foi
presidido polo bispo auxiliar Pere
Tena. O amigo Ovidio morreu tras
sufrir un ataque cerebral, formaba
parte dun equipo sacerdotal que
atendía varias parroquias na zona de
Ponteceso (A Coruña). Francisco
Froján que leva uns anos en Roma
traballando na Secretaría de Estado
do Vaticano foi nomeado capelán do
Papa. Trátase dunha distinción honorífica concedida polo seu traballo
na sección de comunicacións cos
gobernos latinoamericanos.
Rubén Aramburu Molet

Contas Foro 2003-11-20
Gastos:
Imprenta
Colaboradores
(inclúe xantar)
Varios

751.27 •
540.00 •

Carpetas. Programas.Carteis.

386.65 •

(franqueo, frores, propinas, fotocopias...)

Total

1677.92 •

Ingresos:
Subvención
Recollido

1200.00 •
713.00 •

Total

1913.00 •

Saldo a favor:

235.08 •

Nótase cando os relatores son da casa...¡ Graciñas!

98 538

Recensións

Gustavo Gutiérrez
La densidad del presente
Sígueme, Salamanca, 2003, 206 páxs.

Precedido dunha breve pero bonita
introducción de Casiano Floristán
chéganos o recente libro do teólogo
peruano galardonado este mesmo ano
co Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades. O pai
da chamada Teoloxía da liberación
ofrécenos neste volume un conxunto
de artigos publicados previamente
de xeito disperso en distintas revistas
de teoloxía, en actas de congresos ou
nalgunha que outra obra colectiva.
O libro está dividido en tres partes.
A primeira delas agrupa os traballos
que máis relación teñen co método
teolóxico propio da teoloxía da
liberación. Con bastante frecuencia
aparece nestes artigos o coñecido
aforismo “nuestro método es nuestra
espiritualidad” que tan ben caracteriza o quefacer teolóxico do autor,
recentemente incorporado á orde dos
Dominicos. Nos dous primeiros
capítulos o autor reflexiona sobre a
relación que, segundo el, debe darse
entre a teoloxía e a comunidade
eclesial. A teoloxía non é senón unha
función da Igrexa e, así, debe amosar
a prioridade da praxe sobre a teoría
—que, como dirá con insistencia,
sempre é un acto segundo— ó tempo
que debe aunar a evanxelización coa
espiritualidade, a praxe coa contemplación.
O terceiro traballo recolle o seu
discurso de entrada na Academia da
Lingua no ano 1996. Trátase dun

suxerente texto onde ou autor fai
unha interesante interpretación da
unidade lingüística da torre de Babel, non como signo da unión da
humanidade, senón segundo a lóxica
impositiva dos imperios dominantes
que utilizan tamén a lingua como
instrumento homoxeneizante e
opresor. A acción de Deus coa que se
simboliza o comenzo da pluralidade
de linguas non sería, pois, un castigo,
senón máis ben a liberación das
culturas dos pobos antes sometidos e
a consagración da riqueza do distinto.
A comunicación perfecta de Pentecoste estaría en estreito paralelo con
esta idea, pois, alí os partos, medos,
elamitas, etc... entendían ó apóstolos
cada un na súa propia lingua.
O cuarto capítulo fala da nosa
linguaxe sobre Deus e o quinto e
último desta primeira parte é un
pequeno balance do estado actual e
das tarefas que todavía debe acometer a teoloxía da liberación. Dos restantes seis capítulos o sexto e o séptimo merecen unha especial consideración, pois tratan de Xoán da Cruz
—visto dende a perspectiva latinoamericana— e de Bartolomé de Las
Casas, de ahí que o autor englobe a
estes dous importantes homes baixo
o significativo epígrafe “dos testigos
del Espíritu”, conformando deste
xeito a segunda parte do libro.
A terceira parte consta de catro
artigos que non engaden nada espe-
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cial ó xa dito nos traballos anteriores,
se ben inciden dunha forma máis
concreta en temas como a solidariedade, a liberación e o desenrolo, o
discipulado, e os dereitos humanos.
Neste libro as repeticións son
frecuentes e isto fai un pouco cansa a
lectura dos traballos. De igual xeito,
bótase de menos unha atención un
pouco máis profunda a dous temas
que o mesmo autor considera —xunto
coa pobreza dos dous terzos do
planeta— as encrucilladas decisivas
nas que debe pronunciarse a teoloxía
actual: a cuestión do pluralismo
relixioso e os desafios da modernidade ou da postmodernidade.
Únicamente os enuncia, pero nin
toma postura ante eles nin desenvolve pistas de reflexión que poidan
axudar a posteriores achegamentos.
Tal vez, foi P. Knitter quen, desde o
punto de vista do pluralismo
relixioso, tivo a agudeza de desenvolver a súa postura aproveitando as
intuicións básicas da teoloxía da
liberación. Non obstante, Gustavo
Gutiérrez —desgraciada-mente para
o lector— nin avanza nin saca
consecuencias dos seus propios
postulados. Non podemos descartar
que o faga en posteriores traballos,
cousa que sería realmente de desexar.
O certo é o lector ten a sensación de
que aquí aparecen unha e outra vez
as liñas básicas do que foi unha

novidade hai trinta anos, pero que,
os problemas teolóxicos actuais, como
os arriba sinalados, non resultan
especialmente iluminados. Sen embargo, a importancia do libro
encóntrase no modo —sempre actual
aínda que non sexa novidoso— no
que enxerga a inhumana miseria na
que se encontra a maioría da
humanidade. Este é un problema
teolóxico de primeira magnitude e
aquí reside a razón da valía e da
actualidade do libro, malia todo.
Non se pode dubidar, de que é un
libro escrito, iso si, con moita serenidade, sen rencor nin amargura, no
que —xa lonxe do fragor da batalla
dos anos setenta e oitenta— se acollen
con gusto as matizacións do Maxisterio, pero tamén se sinala con non
menos gusto, os acentos que —como
a “opción preferencial polos
pobres”— pertencen xa á doutrina
oficial da Igrexa católica e foron unha
achega inequívoca desta liña
teolóxica antes cuestionada. Estamos, pois, ante un libro que pode
servir como un primeiro achegamento á obra de Gutiérrez para os
que ainda non o coñezan, ou como un
resume do contido esencial do seu
pensamento para aqueles que xa
están máis familiarizados co resto da
obra do autor. Un libro, xa que logo,
que non está de máis ler.
Pedro Castelao
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Hermano Christophe
El soplo del don
Diario del Hno. Christophe, monxe de Tibhirine
Biblioteca cisterciense. Monte Carmelo, Burgos 2002, 253 páxs.

Todos oímos falar no seu momento
daqueles sete monxes cistercienses
que na noite do 26 de marzo do ano
1996 foran feitos prisioneiros polos
radicais musulmáns que daquela
conmovían Alxeria coa súa ondada de
mortes crueis. Case dous meses máis
tarde, o 21 de maio, foron asasinados.
Deses sete monxes un chamábase
Christophe; cos seus 45 anos era o
máis novo dos sete. Levaba varios
anos escribindo un diario, un
“caderno de oración”, concretamente
desde o 8 de agosto do ano 1993 ata
o 19 de marzo do 1996. Este “caderno
de oración” foi recollido neste libro,
El soplo del don, que a Biblioteca
Cisterciense tivo a ben ofrecernos
coma un verdadeiro agasallo de fe e
de autenticidade cristiá en momentos de crise aguda, de morte.
Poder acceder ao corazón dun
monxe, a través do seu caderno íntimo
de oración, xa resulta extremadamente tentador, e prometedor.
Neste sentido o diario que se nos
ofrece no presente libro enche as
expectativas máis esixentes: diante
de nós temos a vibración diaria dun
corazón tocado a fondo polo “eu
quérote” de Deus, ao que Christophe
responde tamén con outro “eu
quérote” cotián, que se vai
construíndo na vida do monxe gracias
ao “sopro do don”. Entre estes dous
amores vaise tecendo a vida diaria do

monxe, aberta así irresistiblemente
a moitas persoas que van pasando
polas mans, pola memoria, pola
pregaria, polo contacto directo deste
cisterciense francés afincado en corpo
e alma en terreo musulmán, en terreo
de irmáns.
Xustamente esta realidade é a que
lle dá un carácter aínda máis intenso
e vivo a todo o diario. A existencia de
Christophe e da comunidade monástica da que forma parte está convocada á morte pola acción fanática
de grupos musulmáns que asolan
Alxeria naquelas datas. Había razóns
abondas para abandonar Tibhirine
neses intres de violencia. A
comunidade de Christophe non o fixo.
¿Por qué? Tiña que haber tamén
razóns moi fondas e poderosas para
non o facer. Estas razóns, vividas e
sentidas no día a día, feitas carne e
paixón diaria, veñen recollidas neste
diario, que se converte así nun diario
da aceptación da morte, como forma
concreta de ser fiel a Deus e de ser
fiel ao pobo humilde de Tibhirine co
que os monxes se irmandaran nunha
irmandade simple e radical, pacificamente, evanxelicamente radical.
Resulta apaixonante a intensidade
coa que o monxe Christophe lle dá
vida a aquelas afirmacións básicas
que compoñen o tecido da vida cristiá
elemental. Frases que temos
escoitado e dito moitísimas veces, e
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que, grazas a ser vividas cunha forza
limpa e crúa, vinculadas á historia
dunha comunidade e dun pobo,
aparecen de novo como palabras de
“revelación”, que empuxan irresistiblemente a unha experiencia similar.
Seguro que moitos monxes se verán
ben retratados nas páxinas deste
diario. Coido que seremos moitos non
monxes os que igualmente nos
vexamos identificados coa cerna que
sustenta unhas vidas fielmente
vividas. O diario, á parte de introducirnos algo, polo menos, na vida
dunha comunidade monástica, ten
sobre todo a graza de remitirnos a
aqueles lugares substanciais, onde
todos podemos e debemos coincidir;
aquelas fontes de augas vivas que

termarán da vida que logo cada quen
leve segundo o camiño polo que
optou. Renunciar a este encontro nos
lugares substanciais, ou ben se pode
deber a unha mentalidade clerical –
o bo e o intenso para os consagrados,
monxes, monxas, curas...—, ou ben
nos pode levar a prescindir do básico
que nos sustenta. E non estamos
precisamente como para perder
aquilo onde facer pé.
Un libro precioso, para ler, meditar,
rezar, contrasta-la propia existencia,
cambiar. Un libro que provoca á
autenticidade. Un libro que provoca
a crer. Un libro que provoca a
namorarse de Deus. E tamén da
xente. Un verdadeiro “sopro do don”.
¡Bendito sexa Deus, que fai
semellantes marabillas!
Manuel Regal Ledo

Segundo L. Pérez López (Coord.)
Testigos de la Fe en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
Publicaciones del Instituto Teológico Compostelano, Mondoñedo-Ferrol, 2003. 749
páxs.

Hai pouco tempo chegou ás nosas
mans e puidemos ler con verdadeiro
pracer e proveito este extenso libro.
Trátase de breves biografías e
retratos, ao estilo haxiográfico, de 36
persoas: 4 bispos, 13 cregos, 8
consagrados (sete mulleres e un
home) e 11 leigos(sete homes e catro
mulleres), a maior parte deles pertencentes a un pasado moi recente ou
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recentísimo. O libro, coordinado por
Segundo L. Pérez López, rector do
Seminario Maior de MondoñedoFerrol, que tamén escribe catro biografías, vén sendo escrito por 24
autores distintos, a maior parte deles
persoas de renome dentro da diocese: Miguel A. Araújo Iglesias,
Eugenio García Amor, Enrique Cal
Pardo, José Mª Díaz Fernández, Félix
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Villares Mouteira, Alfonso Gil
Montalbo, etc. En tres casos as
autoras son mulleres: Marta Lamas
Montero, Sara Jato Álvarez e a
Comunidade de Clarisas de Ribadeo,
e só nun caso o autor é a Comunidade
Parroquial de Canido, Ferrol.
Ao ser mans tan distintas as que se
puxeron a elaborar o libro, dentro
dunha concepción e dun desenvolvemento similar, os escritos adquiren
unha composición variada, máis ou
menos lograda. Hai verdadeiras
preciosidades desde o punto de vista
literario, hai cousas máis simples e
directas, hai quen aproveita a ocasión
para teorizar sobre diferentes
aspectos da vida cristiá, hai quen vai
directamente ao gran, é dicir á vida
e á alma do haxiografado. En conxunto, aínda atopándonos ante un libro
de 749 páxinas, por tanta variación
de testemuñas, de escritores e de
estilos, resulta ser un libro deses que
con facilidade engancha ao lector e o
fai devorar máis letras por minuto
das que seguramente debería nun
libro destas características, que está
feito para ler calmosiñamente, para
pensar e contrastar, non teorías,
senón vidas.
Cremos que foi unha idea feliz a
que levou á composición deste libro.
É unha Igrexa, a da diocese de
Mondoñedo-Ferrol, que, dentro da
axitación que a todos diariamente
nos convoca, ten a parsimonia evanxélica de se parar un chisco, e de
botar unha ollada cara ó seu
inmediato pasado para ver nel a
presencia do Espírito nos rostros e
nas vidas de 36 homes e mulleres,
sumamente recentes case todos, que

marcaron un fito espiritual na vida
de diferentes comunidades cristiás
desta parcela de Galicia e aínda de
fóra de Galicia. Podemos tender a
crer que non foron bos para a vida
cristiá os tempos pasados máis
próximos, que o Espírito estivo
apagado ou que os crentes, homes e
mulleres, estiveron especialmente
pechados á súa presencia revulsiva;
este libro vénnos convencer do
contrario: baixo o real abaneo que
sufriu a vida cristiá no medio século
que acabamos de vivir, no subsolo
dese bulebule eclesial no que todos
estivemos metidos, no silencio de
Deus case sempre, foron callando
experiencias sólidas de Deus, á
maneira de cada quen, por suposto,
dignas en todo caso de admiración e
de agradecemento. E de algo máis.
Dignas tamén de que as deixemos
constituírse en confrontación da nosa
propia experiencia, igualmente
chamada a ser, en humildade,
experiencia significativa para as
comunidades cristiás das que en cada
caso formamos parte.
O talante dos biografados é
bastante diferente; hai persoas da
Idade Media, poucas; algúns, poucos
tamén, do século XIX, e a maior parte
dos que mereceron entrar neste libro
pertencen á primeira e á segunda
metade do século XX. Podémonos,
por suposto, sentir máis ou menos
identificados cun ou con outro
personaxe, cun ou con outro talante
espiritual; incluso nos poderá parecer
que en bastantes dos haxiografados
faltan determinadas características
da vida cristiá que algúns de nós
hoxe poderiamos considerar impres-

543 103

Recensións

cindibles, ou que a teoloxía-eclesioloxía-mundoloxía que subxace a
experiencias relixiosas aquí resaltadas deixa moito que desexar.
Cremos que, aínda que non sexa ocioso
pararnos nesas consideracións, non é
ese o mellor protocolo para nos introducir na lectura do libro.
Que nos atopamos ante vidas
tocadas fortemente polo dedo de
Deus, non hai dúbida ningunha. Que
cada home ou muller é fillo do seu
tempo, e que só desde esa contextualización temporal é capaz de se
abrir ao misterio de Deus e de se
deixar ferir por el na súa vida, tamén
parece máis ou menos evidente. Que
o Espírito non se move unicamente
nos recintos eclesiais, e que moitas
veces se fixo presente na historia
desde instancias alleas á Igrexa ou
incluso contrarias á mesma, é algo
que empezamos a aceptar sen
irritarnos. Que calquera das vidas
aquí biografadas se sabía en
humildade só parcialmente testemuña da grandeza e da novidade sempre
discordante de Deus, tamén podemos
supoñelo e aínda aseguralo.
O libro chama ao grande reto de
calquera cristián e cristiá que é o de
facer arriscadamente en primeira

persoa a experiencia de Deus. As
teorías nunca validan nada; as
teolóxicas tampouco. O libro vale
para provocar á complementariedade, e onde vemos carencias,
deixarnos tocar polo espírito, como
fixeron os homes e mulleres
haxiografadas, para testemuñar no
noso momento, coas nosas vidas de
tempo e palla, aquilo que desde a
verdadeira experiencia consideramos
ofrecido e tamén algo demandado, de
favor, polo Espírito de Deus. Cremos
que esa é, en definitiva, a intención
dos que quixeron expoñer á nosa
consideración vital os nomes e as
vidas destas 36 testemuñas da fe na
diocese de Mondoñedo-Ferrol.
Dos 24 escritores que colaboraron
no libro soamente tres o fan en
galego: Miguel A. Araújo Iglesias,
Felix Villares Mouteira e José Couce
Rey. Dentro de cada biografía
inclúense con frecuencia preciosos
testemuños de persoas que coñeceron
e trataron aos biografados; tamén
algún destes testemuños vén escrito
en galego. As cousas ben poderían ser
doutra maneira, pero, a pesar de
tanta teoría e documento, a pesar da
loada inculturación da fe –da que por
certo se fala na mesma presentación
do libro– isto é o que hai.
Manuel Regal Ledo
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Libros chegados
Equipo Glifo. Diccionario de termos
literarios: e-h, Xunta de Galicia,
Santiago 1998, 786 páxs.

vista en crise, e preocupante. Sen
ocultala abre as portas da esperanza
a unha xeira nova.

Anxo Tarrío dirixe esta obra de gran
utilidade na aprendizaxe da literatura.

Ruíz, Samuel. Como me convirtieron los indígenas, Sal Terrae, Maliaño
2003, 166 páxs.

Díaz Fernández, José María.
Desde Santiago, personas y aconteceres, tresCtres, Santiago 2003, 386
páxs.

Carles Torner, escritor catalán, pretende entrevistar a Don Samuel e
percorrer a súa vida despois de
corenta anos de ser bispo en Chiapas.
Don Samuel négase. E só fala despois
de que o entrevistador percorrese a
súa diocese e coñecera in situ a obra
e a xente. Logo si, préstase ao diálogo
e á reflexión con el.

Recompilación de artigos de prensa
publicados polo autor, arquiveiro-bibliotecario da catedral. Estrutúrase
en cinco apartados: 1. persoeiros ilustres de onte e hoxe, 2. arcebispos
composteláns e outros prelados, 3.
milagres de Santiago e santos peregrinos, 4. persoeiros teresianos en
Santiago, 5. Papas medievais e auras
vaticanas.
VV.AA. Cadernos de fraseoloxía
galega. Volume III: Achegas a un
diccionario de refráns: galegocastelán e castelán-galego. 347 páxs.
Volume IV: Estudos e recadádivas,
303 páxs. Volume V: Refraneiro
galego e outros materiais de tradición oral, Francisco Vázquez Saco,
1070 páxs.
Inxentes traballos dunha equipa do
Centro Ramón Piñeiro dirixidos por
Xesús Ferro Ruibal e María Álvarez
de la Granja.
Cozzens, Donald B. La faz cambiante del sacerdocio. Sobre la crisis
anímica del sacerdote, Sal Terrae,
Maliaño, 2003, 196 páxs.
O autor é profesor de Teoloxía Pastoral e rector dun Seminario en Ohio
(USA). Analiza unha realidade a ollos

Theissen, Gerd. El Nuevo Testamento: historia, literatura, religión.
Sal Terrae, Maliaño 2003, 256 páxs.
Outra gran obra do autor de El Jesús
histórico e de Estudios de sociología
del cristianismo primitivo.
O subtítulo di verdadeiramente o
que é o Novo testamento nese proceso histórico, literario e relixioso.
Xesús e Paulo foron protagonistas
desta empresa e son estudados en
fondura.
Mardones, José María. La indiferencia religiosa en España, ¿Qué futuro tiene el cristianismo?, Ediciones
Hoac, Madrid 2003, 174 páxs.
Tamén nos resulta coñecido este sociólogo-teólogo que inspira estas
análises da actualidade relixiosa.
Algo que todos sabemos, palpamos,
vivimos. Pero o autor fainos caer na
conta dos porqués e das causas do
fenómenos. ¿Qué futuro?
VV. AA. ¿Descristianización? Diagnóstico de la situación relixiosa en
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Engracia Vidal Estévez

las culturas hispánicas hoy. Fundación Joan Maragall, 2003. 57 páxs.
Este libriño é froito dun encontro de
pensadores das catro linguas do Estado. Reuníronse por primeira vez
en El Paular no 2001, en Barcelona
no 2002, en Bilbao no 2003, e será en
Santiago no 2004. Asisten un grupo
de galegos, e o autor da parte de
Galicia é Francisco Carballo. Insiste
no tema anterior. Mardones é tamén
membro deste grupo.
Pikaza Ibarrondo, Xabier. Dios es
palabra, Teodicea cristiana, Sal
Terrae, Maliaño 2003, 392 páxs.
Tamén nos resulta próximo este autor que nos achega a Deus. A un Deus
Palabra que vai falando ao ser humano.
Sete capítulos para discernir. No
principio era Deus. Yahvé, Deus de
Israel. Xesús, palabra de Deus. Deus,
Palabra disputada. Deus, Palabra de
razón. Silencio de Deus. Palabra do
ser humano, linguaxe de Deus.
Creus Andrade, David. Palabras
para un parque hidráulico, tresCtres,
Santa Comba 2003, 84 páxs.
O autor aínda non ten trinta anos e
é licenciado en Belas Artes. Alterna
as dúas actividades artísticas. Estes
poemas mereceron o premio de poesía Afonso Eanes de Cotón 2002.
Forcano, Benjamín. Bio-Bac, las
cartas boca arriba, Nueva Utopía,
Madrid 2003, 80 páxs.
É un folleto informativo que nos abre
os ollos á realidade do que xoga a
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economía na industria farmacéutica
e polo tanto a nosa saúde. Incrible se
non estivera documentado.
Pérez Bermejo, Domingo. ¡Qué
dichosa me siento! Edima, 2002.
Subtitúlase: Monólogo apasionado
de María la de Jesús. 12 cancións cun
pequeno comentario expresando algo
equivalente na vida dunha muller de
hoxe. Ven acompañado dun disco. As
letras parten dunha María, muller
do pobo que se achega máis á nosa
realidade.
Pereira Valcarcel, Manuel. Libro
das viaxes, Litoral das Rías, Poio,
2002, 77 páxs.
Este mestre galego (A Estrada 1955)
residente en Madrid non é a primeira
vez que aparce nestas páxinas. Xa ten
moitas publicacións. Uns dos seus
versos van servir para pechar esta
sección:
Nos rostros.
Nos pés.
Na equipaxe.
Desolación.
Do amencer á noite.
O horizonte é sede.
A luz unha bágoa.
O ar podrece de pólvora e consignas.
Non puideron elixir.
A esperanza nunca será a terra
prometida.
Engracia Vidal Estévez
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