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Guieiro
As eleccións do 19 de xuño
son un acontecemento moi importante para a vida deste país. Por
iso desde Encrucillada, quixemos abrir este número cunha chamada
de atención aos cidadáns para que sexan conscientes diso e as
afronten mirando cara adiante, desde unha perspectiva de futuro.
Coa seriedade que o asunto require, pero sen medo.
Ese limiar pódese encadrar facilmente no tema que domina este
número da revista, a solidariedade. Un valor de fondas raíces
cristiás e con moi fortes implicacións na vida cotiá. O teólogo Xullo
Lois arranca do concepto clásico da solidariedade, para chegar á
consideración ética que subxace, analizándoa á luz da encíclica
Sollicitudo rei socialis. Detense logo en considerar a grave crise
que enfronta ao primeiro e mailo terceiro mundo, con referencia
tamén ao chamado cuarto mundo, agochado nas marxes das grandes
metrópoles dos países ricos. E chega a conclusións moi claras: “De
aquí que a solidariedade universal como categoría fundamental da
teoloxía política do suxeito, non signifique unha subsunción a
posteriori de suxeitos relixiosos individuais, senón que é a forma en
que estes suxeitos existen, ante Deus e por Deus”.
Daniel López Muñoz, preséntanos unha orixinal visión da
solidariedade no ámbito internacional. Varios anos de traballo
profesional en Namibia déronlle a oportunidade de coñecer os
problemas dun continente coma o africano, que busca o seu camiño,
entre “cooperantes e cooperados”. E conclúe: “trátase de algo tan
vello como de axudar a que nunca máis necesiten axuda. E o medio
é consolidar en África administracións sostibles, eficaces, capaces
de planificar e construír infraestruturas (estradas, camiños de
ferro e aeroportos, regadío, comunicacións, etc...); dar garantía
xurídica; facilitar auga, electricidade e unha rede de sumidoiros;
formar aos seus cidadáns, protexelos do crime, asegurar a súa
saúde e o coidado dos eivados e desamparados”.
Desde unha perspectiva moito máis próxima Xan López Facal
introdúcenos na solidariedade interterritorial no ámbito español,
desvelando argumentos, argucias e sobreentendidos. E remata
poñéndonos diante da alternativa decisiva: “¿Cómo preferir unha
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Galiza provincianizada e subvencionada a outra máis autónoma
política e economicamente? As subvencións son, por propia natureza,
transitorias e ademais comportan o perigo certo de anestesiar á
sociedade sobre a magnitude dos retos que debe afrontar ao tempo
que estimulan as estériles actitudes de queixa e lamentación”.
Desde unha perspectiva diferente, Camilo Nogueira fainos ver as
posibilidades e mailas eivas que ofrece para un país coma o noso a
actual Unión Europea, co Tratado para unha Constitución Europea
e no contexto da súa ampliación. Detense particularmente na falta
de recoñecemento das nacións sen estado “A Unión ten diante de si
o problema do recoñecemento de Escocia, Gales, Bretaña, Flandes,
Cataluña, Euskadi e Galiza e outros países, que contan cun
carácter nacional inequívoco que lle é institucionalmente negado,
en tanto que países como como Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia,
Chipre, Malta, Letonia, Estonia, algúns de moi recente
independencia, son recoñecidos por seren estados. Podería mesmo
ser recoñecida Andorra se o solicita, mais non, paradoxalmente, a
súa irmá maior Cataluña”.
Victorino Pérez Prieto volve sobre os Himnos do Diurnal, para
precisar algunhas imprecisións e erros contidos no seu artigo do
número anterior da revista.
Carmen Bernabé, profesora de Teoloxía en Deusto, ofrécenos
unha interesante visión da figura de María Magdalena, á luz do
Novo Testamento e doutros documentos da época.
As habituais crónicas póñennos ao día sobre o acontecer da
política, da cultura e da igrexa e Soledad Pite achéganos os seus
sempre evocadores debuxos. Varias recensións, a lista de libros
chegados á redacción e mailo anuncio do próximo foro, coa
participación do bispo Nicolás Castellanos, completan este número.
Agustín Díaz Blanco
tintxu@teleline.es
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Mirar para adiante

A piques de cumprir os 25 anos o seu Estatuto de Autonomía, esta
comunidade vai entrar na súa fase de madureza. Queda moi atrás
a indiferencia coa que os cidadáns galegos asistiron ao nacemento
da autonomía, nun referendo cunha ridícula participación electoral.
Superouse tamén a curiosidade inicial de ver nacer unha Xunta de
Galicia, un Parlamento e outras institucións, que foron enchéndose
de contido –unhas máis e outras menos– e gañando prestixio en
moitos casos (non en todos, desde logo).
Por iso estas eleccións son o momento de dar un paso máis, cara
adiante. Non vale mirar atrás como obxectivo, aínda que si para
facer balance. Os cidadáns deben ser conscientes da importancia do
momento, do que nos xogamos todos, como individuos e sobre todo
como colectividade.
Nos últimos 25 anos cambiaron moitas cousas e non todas para
ben. Mellorou en xeral o benestar da poboación: temos máis e
mellores centros sanitarios, máis e mellores centros educativos,
máis e mellores estradas, autoestradas, portos e outras vías de
comunicación, máis ingresos, mellores servizos sociais...
Pero a poboación está moi avellentada, a meirande parte do
territorio vaise despoboando (hai aldeas ás que chegou a estrada o
mesmo día que as abandonaban os seus últimos habitantes), os
mozos seguen tendo que emigrar para atopar un traballo digno e os
que quedan sofren dunha precariedade inimaxinable hai 25 anos.
Os sectores tradicionais da agricultura e da pesca están nunha
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situación de crise perpetua e a meirande parte da xente ocupada
neles está absolutamente desmotivada e agardando unicamente
unha xubilación, as perspectivas de futuro para os mozos e de
continuidade na actividade son moi escasas. Desapareceron os
grandes estaleiros e a única alternativa para os seus empregados foi
a xubilación. Nunca tantas clases se deron de galego e en galego e
nunca tanto foi minguando o número de falantes da nosa lingua.
Cando todos falan de novas tecnoloxías, non hai xeito de se
conectar a internet no ámbito rural. E, sobre todo, na colectividade
non hai unha idea, un deseño de futuro, e nas instancias políticas
non hai un acordo sobre un novo estatuto, cando as outras
autonomías camiñan por esa vía. Mentres, seguimos gobernados
polo pensamento único que deita da Xunta e das tres cuartas partes
dos poderes locais –nas mesmas mans– cun poder case omnímodo.
Cada cidadán podería completar ao seu xeito este cadro en
claroscuro. E todos os lectores desta revista teñen a súa idea ao
respecto. O que desde aquí se pretende é dar pistas para unha
reflexión colectiva, nun momento en que nos corresponde tomar
decisións de futuro. Que de todos os xeitos se van tomar, contando
con nós, se así o queremos, ou sen a nosa voz e voto.
As alternativas en presenza son as que son, poucas e ningunha
perfecta. Coma sempre. Polo menos o que non se pode dicir é que
sexan descoñecidas. Todos sabemos o que representa cada quen e,
por se iso non abondase, témolos todo os días diante, nas pantallas
da televisión, nas ondas da radio ou nas páxinas dos xornais. Por
unha parte un Manuel Fraga que en cada convocatoria electoral se
nos aparece máis novo na foto, aínda que logo nos presente a
elección como unha nova batalla de Covadonga. Por primeira vez a
desconfianza do resultado fixo que os ata agora conselleiros busquen
ansiosamente seren elixidos deputados.
Os ocupantes da outra banda da cámara, nacionalistas e
socialistas, tiñan ata agora unha representación semellante. Anxo
Quintana promoveu unha renovación tal das candidaturas que non
van repetir máis ca dous deputados. Renovación con certa crise,
polo desencontro coa principal figura dos últimos quince anos, un
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Xosé Manuel Beiras promotor do cambio, pero tamén vítima do
mesmo.
Mentres, Pérez Touriño repite o seu intento, contando por primeira
vez cun apoio forte dos seus compañeiros de Madrid, que ademais
ostentan o goberno. Pero moitos cidadáns non ven precisamente
unha actitude firme e clara por parte dese goberno para romper as
tendencias negativas que afectan tan fondamente á nosa sociedade
galega.
Ou sexa, que teremos que decidir se nos resignamos a seguir polo
camiño das catro últimas lexislaturas, nas que Manuel Fraga, con
ou sen goberno amigo, tentou que Galicia gañase un peso que segue
lonxe de acadar; ou se tentamos outra vía, na que a falta de
experiencia de goberno dos outros candidatos e mesmo a dificultade
de entendemento entre eles son outras tantas incógnitas. Pero
tamén temos experiencias positivas, como foron algúns gobernos de
coalición nos concellos e deputación (aínda que non todos, desde
logo). E o que está fóra de toda dúbida é a necesidade de facernos
respectar como pobo, de defender a nosa cultura, de sermos un país.
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Estudos

Solidariedade e liberación
Xullo Lois

1. ¿Que entendemos por solidariedade?
Solidariedade é na actualidade un termo clave, dotado de intensa
e tamén complexa carga significativa, profusamente utilizado en
moi distintos campos do saber: económico, sociolóxico, político,
filosófico, ético, teolóxico… Logo, parece conveniente precisar qué
entendemos aquí propiamente por solidariedade.
Historicamente, parece que a palabra solidariedade atopa o seu
uso inicial no ámbito do dereito civil e refírese ás obrigas adquiridas
en común (in solidum). Expresaba a responsabilidade contraída por
cada un dos debedores da totalidade da débeda, cando existían
varios responsables e así se conviña entre eles. Hoxe, indica M.
Vidal, “o termo solidariedade rompeu as barreiras xurídicas e
penetra amplos campos da realidade humana. Expresa de modo
lingüístico e de forma metalingüística, a condición sólida da
realidade humana: os homes formamos unha realidade compacta,
un bloque, e rexémonos pola lei da empatía e da cooperación (fronte
á degradación humana do solipsismo e do egoísmo)”1.
Logo, a solidariedade presupón:
•

1

no plano do ser, a afirmación dunha condición humana
común, estendida a todos os homes e mulleres existentes;

Cf. o concepto Solidariedad no seu Diccionario de ética teológica, Ed. Verbo
Divino, Estella (Navarra), 1991, p. 577.
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•

no plano ético, o recoñecemento de que esa condición
humana común, ademais de constituír un dato que configura
a realidade, compromete a responsabilidade de todos na
realización da tarefa histórica da emancipación ou
humanización liberadora2.

Quedamos así situados ante a solidariedade que queremos
considerar aquí, que é a que nace da empatía, compaixón ou
misericordia cara aos pobres, oprimidos e ata excluídos da terra3.
É a solidariedade que xermola da autoridade do sufrimento humano
feito clamor, coñecido, sentido e traducido en práctica histórica que
busca finalmente a humanización e a liberación de todos.
Esta solidariedade é, á luz dunha lectura crente da realidade,
unha actitude ética fundamental4 que nos permite:
•

responder con honradez e fidelidade a esa verdade maior do
real, que é o sufrimento inxusto das vítimas da inxustiza;

•

responder igualmente con honradez e fidelidade á verdade
de nós mesmos, en tanto que somos seres esencialmente
sociais, chamados a ser suxeitos responsables no encontro
solidarios co outro, especialmente co outro que está
despoxado e tirado nas cunetas dos camiños;

2
Son os chamados principios “ontolóxico” e “deontolóxico”, que, estreitamente
relacionados entre si, fundamentan a solidariedade de alcance universal (cf.
Oswald v. Nell-Breuning, Solidarismo, en AA. VV., Sacramentum Mundi, T. VIN,
Ed. Herder, Barcelona, 1976, p. 459). Con ese mesmo alcance universal a Encíclica
de Juan Pablo II Sollicitudo rei socialis define a solidariedade como “a determinación
firme e perseverante de empeñarse polo ben común, é dicir, polo ben de todos e
cada un, para que todos sexamos verdadeiramente responsables de todos” (cf.
o seu número 38).
3
É preciso lembrar o verdadeiro contido significativo de tal compaixón ou misericordia
que non é o da “mera condescendencia” e que “non se identifica co asistencialismo”
e nada ten que ver co “sentimentalismo ou o paternalismo”, ao estar estreitamente
vinculado á xustiza que supón a asunción da causa das víctimas (cf. R. Aguirre,
Reflexiones bíblicas sobre la caridad política, en Corintios XIII, número 110, abrilXuño 2004, p. 26).
4

Como afirma a Sollicitudo rei socialis “a solidariedade é, sen dúbida, unha virtude
cristiá” e por iso se poden enxergar “numerosos puntos de contacto ente ela e a
caridade, que é signo distintivo dos discípulos de Cristo (cf. Xn 13, 35)” (número
40).
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•

responder por fin á verdade de Deus ou ao Deus verdadeiro,
que se nos revelou de forma culminante en Xesús como
Deus solidario.

Unha solidariedade, en definitiva, global –en cuxo marco, de
extensión universal, hai que situar todo exercicio solidario de
alcance interpersoal, ou referido a ámbitos acoutados– e de natureza
liberadora, que persegue a realización da xustiza. A solidariedade
así entendida é estritamente necesaria ética e teoloxicamente, xa
que esta sociedade non logrará liberarse da súa inhumanidade, ante
ela e ante Deus, se non logra verse cos ollos das súas vítimas.
Para percibir a súa urxente necesidade ímonos situar brevemente
ante algunhas das manifestacións da insolidariedade existente.
2. Vivimos nunha sociedade estructurada de forma
insolidaria no nivel socio-económico
Comezo por resumir o panorama do mundo contemporáneo que,
desde o punto de vista socio-económico, nos ofrece a xa citada
encíclica Sollicitudo rei socialis, que viu a luz pública en decembro
de 1987.
A encíclica parte dunha primeira avaliación global crítica do
proceso actual de desenvolvemento no mundo: “En liña xeral, tendo
en conta os diversos factores, non se pode negar que a actual
situación do mundo, baixo o aspecto de desenvolvemento, ofreza
unha impresión máis ben negativa” (número 13).
A primeira e máis decisiva manifestación desa situación negativa
atópase no abismo de insolidariedade existente entre o Norte e o
Sur: “A primeira constatación negativa que se debe facer é a
persistencia e, ás veces, a profundación do abismo entre as áreas do
chamado Norte desenvolvido e a do Sur en vías de desenvolvemento”.
As consecuencias desa contradición primeira abismal son
preocupantes: “Á abundancia de bens e servizos dispoñibles
nalgunhas partes do mundo, sobre todo no Norte desenvolvido,
corresponde no Sur un inadmisible atraso e é precisamente nesta
zona xeopolítica onde vive o maior parte da humanidade”. Esta
ferinte desigualdade esténdese a todos os aspectos da vida económica
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e social: “Ao mirar a gama dos diversos sectores: produción e
distribución de alimentos, hixiene, saúde e vivenda, dispoñibilidade
de auga potable, condicións de traballo, en especial o feminino,
dirección da vida e outros indicadores económicos e sociais, o cadro
xeral resulta desolador, ben considerándoo en si mesmo, ben en
relación aos datos correspondentes dos países máis desenvolvidos
do mundo. A palabra abismo volve aos labios espontaneamente”.
Pero o máis preocupante é que o abismo hoxe existente tende a
crecer: “Tal vez non é este (abismo) o vocábulo axeitado para
indicar a verdadeira realidade, xa que pode dar a impresión dun
fenómeno estacionario. Con todo, non é así. No camiño dos países
desenvolvidos e en vías de desenvolvemento verificouse, ao longo
destes anos, unha velocidade diversa de aceleración, que impulsa a
aumentar as distancias. Así os países en vías de desenvolvemento,
especialmente os máis pobres, atópanse nunha situación de gravísimo
atraso”5.
Ao intentar explicar causalmente esta situación que empeora, a
encíclica refírese a unha interdependencia estrutural e sistémica
que actúa a través de “mecanismos económicos, financeiros e
sociais, os cales, aínda que manexados pola vontade dos homes,
funcionan de modo case automático, facendo máis ríxidas as
situacións de riqueza dos uns e de pobreza dos outros. Estes
mecanismos, manobrados polos países máis desenvolvidos de modo
directo ou indirecto, favorecen, a causa do seu mesmo
funcionamento, os intereses dos que os manobran, aínda que
rematan por sufocar ou condicionar as economías dos países menos
desenvolvidos” (número 16).
Naturalmente este abismo crecente de desigualdade intolerable,
expresión clara de insolidariedade, concrétase en “dramas de total
indixencia e necesidade”, é dicir, “nunha multitude inxente de
homes e mulleres, nenos, adultos e anciáns, nunha palabra, de
persoas humanas concretas e irrepetibles, que sofren o peso
intolerable da miseria”. E engade a encíclica: “Son moitos millóns
os que carecen de esperanza debido ao feito de que, en moitos
5

Cf. Ibid., número 14.
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lugares da terra, a súa situación se agravou sensiblemente” (número
13).
Convén lembrar ademais que o abismo Norte-Sur se reproduce no
seo dos mesmos países desenvolvidos, en diferentes niveis e ámbitos:
“Non se pode ignorar que as fronteiras da riqueza e da pobreza
atravesan no seu interior as mesmas sociedades tanto desenvolvidas
como en vías de desenvolvemento”. Por iso “precisamente dentro
deses países [refírese aos chamados desenvolvidos] se atopan, aínda
que en menor medida, as manifestacións máis específicas do
subdesenvolvemento”6. Esta reprodución do abismo Norte-Sur no
seo dos países do chamado Primeiro Mundo permite falar do
“Cuarto Mundo”, expresión “que se emprega non só
circunstancialmente para os países chamados menos avanzados
(PMA), senón tamén e sobre todo para as zonas de grande ou
extrema pobreza dos países de media ou alta renda”7.
Transcorreron dezasete longos anos desde a aparición da
Sollicitudo rei socialis e as análises solventes posteriores con que
contamos lévannos dolorosamente a afirmar que o abismo de
desigualdade insolidaria ao que se refería a encíclica creceu a un
ritmo preocupante.
Ao non poder deternos na consideración detallada de tales análises8
limitámonos a recoller algúns datos últimos que manifestan a
urxente necesidade dunha maior solidariedade:
•

850 millóns de persoas padecen fame no mundo actual.

•

1.600 millóns de persoas áchanse en peores condicións que
hai 15 anos.

6

Cf. Ibid., número 14 e 17.

7

Cf. Ibid., nota 31.

8

Cf., por exemplo, a escala mundial, os Informes del Club de Roma ou os Informes
anuales sobre Desarrollo Humano, publicados para o Programa das Nacións
Unidas para o Desenvolvemento (PNUD). Para España contamos cos informes de
Caritas ou os do Instituto Nacional de Estatística (INE). Algúns datos significativos
destes pódense atopar en J. Lois, El reto de la injusticia, en AA. VV., Retos a la
Iglesia al comienzo de un nuevo milenio, Ed. Verbo Divino, Estella (Navarra), 2001,
pp. 75-86; Ide., El cristianismo ante el século XXI en Europa: unha reflexión desde
las vítimas, en AA. VV., Justicia y solidaridad, semillas de esperanza, Cadernos
Verapaz, Madrid, 2000, pp. 67-73.
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•

200 millóns de nenos menores de 5 anos están desnutridos.

•

11 millóns de nenos morren ao ano por desnutrición.

•

89 países está agora en peor condición económica que hai 10
anos.

•

70 países teñen ingresos inferiores aos que tiveron na
década dos 70.

•

Nos países do Primeiro Mundo, un médico atende a 350
persoas; no Terceiro Mundo, un médico debe atender a
6.300 persoas.

•

As 100 persoas máis ricas do mundo acumulan riquezas
equivalentes aos ingresos da totalidade dos países pobres do
planeta.

•

O ingreso medio dos 20 países máis ricos do mundo é 37
veces maior ca o ingreso dos 20 países máis pobres.

•

1 de cada 2 persoas vive con menos de 2 dólares ao día e 1
de cada 5 con menos de 1 dólar diario.

•

1 de cada 3 persoas non teñen acceso á electricidade.

•

1 de cada 5 persoas non ten acceso a auga potable.

•

1 de cada 5 persoas é analfabeta.

•

141 millóns de nenos non reciben ensino primario.

•

666 millóns de mulleres son analfabetas…9.

A conclusión parece impoñerse: o sistema económico imperante
está vinculado a un modelo de desenvolvemento non universalizable,
profundamente insolidario.
3. A insolidariedade parece tamén informar boa parte da
cultura actual
Non son poucos os analistas que descobren no seo do que
adoitamos chamar cultura posmoderna trazos que reflicten de

9

Cf. G. Iriarte, La injusticia mundial en datos, en Vida Nueva número 2.461 (26 de
febreiro de 2.005), pp. 8-10.
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forma inquietante a insolidariedade reinante. Unha insolidariedade
fortemente difundida polos medios de comunicación social, marcada
pola competitividade, o triunfo, o consumo galopante e a busca
privatizada –individual ou familiar– do benestar.
Como sinala agudamente Díaz Salazar “o preocupante non é só a
difusión da cultura da insolidariedade, senón certas teorizacións
que reforzan este tipo de cultura”10. Resumo algunhas destas
teorizacións:

10

•

a reivindicación do individualismo, procedente mesmo de
sectores da esquerda clásica, que queren así responder á
crítica liberal do colectivismo e recuperar dimensións
subxectivas da persoa humana, esquecidas ou desprezadas
en etapas anteriores. Esta teorización pode conducir ao que
se chamou “egoísmo ilustrado” ou, nas súas formas máis
radicais, á privatización despolitizante.

•

a chamada “cultura do hedonismo” que reacciona contra o
“sentido sacrificial” da praxe política tradicional –no que
moitos ven a pegada do cristianismo– e que trata de ocultar
o lado escuro e a dimensión sufrinte da realidade humana.
Esta actitude que, como diría Metz, non se deixa “interromper
polo sufrimento” pode xerar a que se chamou “cultura do
esquecemento” ou de a “invisibilidade” que ignora o
“clamor” das vítimas da inxustiza e fai así imposible a
solidariedade.

•

“presentismo” ou a vinculación do sentido da existencia
humana ao momento presente (a “secuencia flash”) que
impide estender a solidariedade “cara a atrás” –esquece as
causas pendentes dos avós (perda de memoria)– e igualmente
“cara a diante”, ignorando a sorte dos netos (perda de
esperanza).

•

a “cultura da meritocracia”, que se fundamenta
inxenuamente no principio liberal da suposta igualdade de
oportunidades e asocia sen máis o triunfo e o fracaso, o

Cf. ¿Todavía la clase obrera?, Ed. HOAC, Madrid, 1990, pp. 189-194.
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enriquecemento e o empobrecemento, á valía e mérito
persoais, para rematar lexitimando o darwinismo social.
•

nos países máis industrializados a cultura da insolidariedade
queda reforzada ideoloxicamente polo pensamento que
considera finalidade fundamental da tarefa política satisfacer
o benestar material das maiorías. Ao vincular ademais á
ética a consecución de tal finalidade xustifícase politicamente
a chamada sociedade dos “dous terzos”, ou, o que é o
mesmo, a insolidariedade co terzo restante, máis débil e
marxinado, cando non excluído.

•

habería tamén que facer referencia ás culturas
caracterizadas aínda hoxe polo seu patriarcalismo e
machismo, racismo e xenofobia, etnocentrismo,
insensibilidade ambiental, diversas formas de
fundamentalismo… que fan imposible a solidariedade global
e liberadora a que nos vimos referindo.

Parece certo que un clima cultural informado por tales teorizacións,
ou outras similares, pode doadamente esvarar cara a ese
pragmatismo inquietante que remata na idolatría do dado ou na
ditadura do realmente existente, que exclúe toda esperanza nun
mundo distinto e máis solidario.
Porén, mal fariamos se nos inclinasemos cara a un pesimismo
radical. Fronte á cultura salientada da insolidariedade álzanse
hoxe correntes de pensamento e acción que reivindican unha
“cultura da memoria” que permita situar no centro do pensamento
e da vida o clamor das vítimas da inxustiza e a resposta solidaria,
global e liberadora, a tal clamor11.

11

Unha breve referencia ás correntes de pensamento a que me refiro pódese
atopar, con algunha indicación bibliográfica, en J. Lois, El cristianismo ante el siglo
XXI en Europa… art. cit., pp. 77-79. En canto ás correntes de acción parece
obrigado referirse ás alternativas ofrecidas polos múltiplos movementos que
configuran o chamado “Foro Social de Porto Alegre” (cf., por exemplo, R. Díaz
Salazar (ed.), Justicia global, Icaria editorial, Barcelona, 2002 e os últimos
documentos elaborados no último encontro celebrado en Porto Alegre en xaneiro
de 2005, con participación dunhas 150.000 persoas).
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A fe cristiá converxe con esa inquietude que leva a situar no
centro do pensar e vivir a resposta solidaria ao clamor das vítimas
da inxustiza. É o que imos ver seguidamente.
4. A solidariedade, á luz da fe cristiá
4.1 O Deus de Xesús, Deus solidario
O “fío vermello” (Bloch) da Biblia fálanos dun Deus solidario que
escoita o clamor do pobo oprimido e que se revela intervindo na
historia –é dicir, facéndose presente nela a través de mediadores por
El suscitados– para liberalo e conducilo a unha terra que “deita
leite e mel”. É o que lembra o Sínodo dos Bispos de 1971 no seu
documento sobre “A xustiza no mundo”: “No Antigo Testamento,
Deus revélasenos a si mesmo como o liberador dos oprimidos e o
defensor dos pobres, esixindo aos homes a fe n’El e a xustiza cos
demais. Só na observancia dos deberes de xustiza se recoñece
verdadeiramente o Deus liberador dos oprimidos”.
Un percorrido polas grandes categorías bíblicas do Éxodo, a
Alianza, as Promesas, así como unha lectura dos libros proféticos
e sapienciais, por exemplo, mostra que “Deus faise solidariedade,
revélase sendo solidariedade co seu proxecto para a historia
humana”12.
Pero é en Xesús onde a realidade dun Deus solidario, informado
pola paixón da xustiza, adquire un perfil máis neto. Nel, na súa
palabra, na súa vida, como pon de manifesto de forma practicamente
unánime a reflexión cristolóxica actual, o Deus del Reino
maniféstasenos como Deus de vida, Deus xusto que fai súa a causa
das víctimas da inxustiza, Deus liberador… Son títulos que expresan
a solidariedade divina coa causa da dignificación, humanización e
liberación de todos os seres humanos, sempre a través da
12
Cf. J. H. Pico, Valor humano, valor cristiano de la solidaridad, en AA. VV.,
Solidaridad, signo profético, Edit. Asoc. Com. Oscar Romero, Madrid, 1986, p. 110.
Para unha consideración detida desta cuestión, cf., por exemplo, J. P. Miranda,
Marx y la Biblia, Ed. Sígueme, Salamanca, 1975; E. Nardoni, Los que buscan la
justicia. Un estudio de la justicia en el mundo bíblico, Ed. Verbo Divino, Estella
(Navarra), 1997; J. L. Sucre, Con los pobres de la tierra. La justicia social en los
profetas de Israel, Ed. Cristiandad, Madrid, 1984.
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particularidade preferente cos pobres e oprimidos. Esta solidariedade
de Deus adquire tal vez a súa expresión máis densa e ata escandalosa
no “comigo fixéstelo” de Mt, 25. Desde aquela sabemos que o outro,
e moi especialmente o outro que está especialmente necesitado, é
sacramento do Outro, é dicir, lugar de encontro teolóxico13. Sabemos
entón que o Deus verdadeiro non pode ser confesado de costas para
os sufrimentos das vítimas da inxustiza. Ou, como repiten inquietos
moitos teólogos alemáns, non pode ser confesado e invocado de
costas a Auschwitz.
4.2. A conversión cristiá, esixencia de práctica solidaria
Trátase dunha consecuencia obvia do xa dito. En efecto, se o Deus
cristián é un Deus informado pola paixón solidaria pola xustiza, a
conversión a ese Deus é claro que supón a opción e práctica
solidarias. A verdade do Deus solidario afírmase realmente
practicando a solidariedade. Metz expresa esta mesma idea con gran
vigor cando mostra que na Biblia o ser humano se fai propiamente
“suxeito” ante Deus sendo solidario: “A historia da relixión bíblica
narra como vai facéndose suxeito un pobo, e o individuo dentro del,
na presenza do seu Deus. Suxeito neste contexto, non é o individuo
illado, a mónada, que só nun tempo ulterior se decatou da súa
coexistencia con outros suxeitos. As experiencias de solidariedade
e antagonismo, de liberación e angustia, compartidas con outros
suxeitos, pertencen por principio á constitución do suxeito relixioso,
co que preguntarse pola relación do suxeito individual cos demais
resulta aquí unha cuestión máis ben presuntuosa, produto dunha
abstracción tardía. De aquí que a solidariedade universal como
categoría fundamental da teoloxía política do suxeito, non signifique
unha subsunción a posteriori de suxeitos relixiosos individuais,
senón que é a forma en que estes suxeitos existen, ante Deus e por
Deus”14.

13
Cf. J. Lois, Experiencia de Dios, encuentro con el pobre y compromiso por la
justicia, en AA. VV., ¿Donde está Dios? Itinerarios y lugares de encuentro, Ed.
Verbo Divino, Estella (Navarra), 1998, pp. 113-137.
14

Cf. La fe, en la historia y en la sociedad, Ed. Cristiandad, Madrid, 1.979, p. 77.
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A conversión cristiá, que demanda ser ante Deus suxeito humano
en plenitude, é entendida por Metz como a tarefa sempre inacabada
de chegar a ser suxeito dunha solidariedade universal. Para el a
idea bíblica e máis especificamente cristiá de Deus é constitutiva do
suxeito precisamente por ser creadora dunha identidade humana
solidaria. Converterse ao Deus cristián é, pois, converterse ao Deus
de vivos e mortos que chama a todos os seres humanos a ser
suxeitos solidarios na súa presenza. Só se está propiamente ante
ese Deus se se vive informado por unha solidariedade global e
liberadora.
Poderiamos considerar entón a solidariedade como signo da
visibilidade da graza de Deus, como expresión privilexiada da
caridade. Esta queda así situada ante a súa dimensión socio-política
e estrutural15.
4.3. Solidariedade e teoloxía cristiá
A solidariedade global e liberadora está entrañablemente
relacionada coa teoloxía moi en primeiro termo, desde o punto de
vista epistemolóxico. A solidariedade real cara aos pobres e oprimidos
proporciona o lugar hermenéutico privilexiado ou decisivo para
comprender os relatos evanxélicos e captar o que Deus nos quere
dicir con eles. Esta esixencia de solidariedade para acceder ao Deus
cristián pode impedir, como indica Metz “a entronización furtiva do
suxeito burgués na teoloxía”.
O mesmo Metz, referíndose ao coñecemento en xeral, insiste en
que a praxe de solidariedade –que implica, como dixemos, a memoria
do sufrimento e deixarse “interromper” vitalmente por el– é un
camiño propiamente cognitivo xa que permite acceder á verdade da
historia humana. É precisamente nesa praxe onde atopamos o lugar
e os dinamismos primarios dese acceso. Coñecer humano é, ante
todo, a busca e recoñecemento do que na historia hai ou non hai de
promesa e de tarefa que sexa relevante para todos os seres humanos.
Pero tal busca e recoñecemento só poden facerse, iniciarse, manterse
e afondarse, se se está atento ás historias de sufrimento e á forza
15

Cf. Sollicitudo rei sociais, número 40.
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cognitiva dunha praxe de solidariedade universal, única capaz de
abrir unha fenda de luz nos contextos de cegueira dos sistemas
globais dominantes16.
Aplicando estas mesmas consideracións ao coñecemento
estritamente teolóxico poderíase afirmar que a práctica da
solidariedade universal é o “prezo epistemolóxico” a pagar se se
quere coñecer o perfil do Deus cristián. Sen a opción e a práctica
solidarias, “seguiriamos nos nosos pecados”. Esta é, como se sabe,
a posición mantida pola teoloxía da liberación, e nela radica a que
é a súa mellor e tal vez máis orixinal achega. A opción polos pobres
e oprimidos, traducida en praxe solidaria de liberación, é o “acto
primeiro” da metodoloxía propia da devandita teoloxía, a súa
“matriz hermenéutica” ou novo horizonte de interpretación.
Configúrase así unha nova metodoloxía caracterizada por esa
racionalidade dialéctica que implica a “ruptura epistemolóxica”: a
relación do suxeito que fai teoloxía coa mensaxe revelada supón a
mediación necesaria desa praxe que deriva da solidariedade
liberadora coa causa dos pobres e oprimidos da terra. En realidade,
falar desa “ruptura” é falar da ruptura existencial que supón
abrazar a cruz ao asumir de forma solidaria a causa de todos os
crucificados.
Esta epistemoloxía é profundamente bíblica. Os grandes profetas
de Israel, Xoán e Paulo son testemuñas deste ensino17.
4.4. A achega específica18 da fe cristiá á vivencia da solidariedade
global e liberadora
A solidariedade aparece como un valor fundamental desde calquera
lectura da realidade actual realizada con sensibilidade social e
16
Cf. La fe, en la historia…op. cit., pp. 65-76. J. Sobrino, desde unha concepción
igualmente práxica e ética do coñecemento, indica que para coñecer arealidade
latinoamericana o motor é a dor presente, o clamor dos oprimidos honradamente
asumido, máis que a admiración da que falaron os gregos (cf., por exemplo,
Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la
eclesiología, Ed. Sal Terrae, Santander, 1981, pp. 43-44).
17

Cf., por exemplo, Xer 22, 13-16; Vos 4, 1-2; 6, 4-6; Rom 1, 18; 12, 1-2; Flp 1, 910; Xn 3, 19-21; 7, 17; 8, 32.
18
Ao dicir específico non queremos dicir exclusivo, como se toda esa achega só
puidese atoparse na vivencia da solidariedade informada de xeito explícito pola fe.
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ética. A fe cristiá ofrece, segundo creo, a esa urxencia de solidariedade
amplamente percibida un plus de fundamentación e significación,
ao vinculala co proxecto amoroso e salvífico de Deus19 e sitúaa
ademais nun horizonte indeducible de esperanza que pode e debe
fortalecer a opción e práctica solidarias.
Pero paréceme conveniente destacar unha dimensión específica da
solidariedade que convén agora considerar máis atentamente, aínda
que a ela fixemos referencias constantes no desenvolvemento deste
traballo. Refírome á súa paradoxal universalidade, conseguida
desde a parcialidade: a solidariedade informada pola fe cristiá faise
real e totalmente universal desde a súa opción decidida polos pobres
e oprimidos, é dicir, desde a asunción da causa de todas as vítimas
da inxustiza.
Desde a óptica da fe cristiá, a solidariedade que nos fai suxeitos
dotados de verdadeira universalidade é a que nos fai próximos
daqueles que están tendidos nas cunetas (cf. Lc 10, 25-37). Cústanos
entender o que desde o punto de vista evanxélico é insistencia
recorrente: que non hai máis solidariedade realmente universal que
a que alcanza a todos desde a asunción da causa dos que están
abaixo, nas marxes ou mesmo fóra, enteiramente excluídos20.
Aínda máis: o carácter rigorosamente universal da solidariedade
cristiá percíbese se se ten en conta que abraza mesmo aos vencidos
e humillados da historia, incluídos os que están mortos. Unha
consideración da historia que oculte esa vertente escura da realidade,
que deixe no esquecemento os mortos e vencidos, convértese en
historia dos vencedores e vólvese incapaz de orientar una opción e
unha práctica verdadeiramente universais: “a solidariedade… ten
Falamos da achega que si ha de darse na vivencia crente, como algo que a
especifica e fai consecuente, pero que tamén pode ser asumido polos non crentes
simplemente pola súa validez ética, antropolóxica.
19

“Á luz da fe, a solidariedade tende a superarse a si mesma, a revestirse das
dimensións «especificamente cristiás» de gratuidade total, perdón e reconciliación”
(cf. Sollicitudo rei sociais, número 40).
20
Cf. A. Torres Queiruga, Jesús “proletario absoluto”: la universalidad por el
sufrimiento, en AA. VV., Jesucristo en la historia y en la fe, Ed. Sígueme,
Salamanca, 1977, pp. 316-323.
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un carácter rigorosamente universal. Esténdese aos vencidos, aos
arroiados «in the long run», aos demorados na marcha do progreso,
aos mortos. A categoría teolóxica da solidariedade pon de manifesto
a súa dimensión místico-universal na lembranza dos mortos”21.
Nesta universalidade así entendida radica o máis específico da
solidariedade entendida en clave cristiá: “A solidariedade histórica
non só se entende e estende aquí como solidariedade cara a diante,
como solidariedade coas xeracións futuras, senón tamén como
solidariedade cara a atrás, para subliñar así o específico da dimensión
humana e das reservas humanitarias do cristianismo e da teoloxía.
E para intervir, precisamente con este elemento específico nos
debates sociais e históricos”22.
En realidade, unha fe cristiá sen unha esperanza referida á plena
manifestación da xustiza para todos, e á resurrección dos mortos,
convértese en ideoloxía dos vencedores, ou, o que é o mesmo, nunha
xustificación da esperanza duns poucos, que sepultaron no
esquecemento aos vencidos e aos mortos23.
5. A solidariedade esixencia difícil, pero posible e razoable
A solidariedade preséntasenos como unha esixencia urxente e ata
necesaria. Pero ¿é posible ser realmente solidarios no mundo
presente? ¿Ten espazo de realización a solidariedade nun mundo no
que parece que unicamente sobreviven os fortes a custa dos máis
débiles? ¿Xermolará a urxencia e necesidade da solidariedade dun
descoñecemento profundo da realidade en xeral e da condición
humana, máis en particular?
É claro que non abonda falar da solidariedade e da súa necesidade
para facer posible sen máis a construción dunha orde nova
internacional máis xusta. Nin sequera abonda crer sinceramente
nas súas virtualidades humanizadoras e liberadoras, ou que os
crentes cristiáns esteamos convencidos de que é un valor cristián
21

Cf. J. B. Metz, La fe, en la historia…op. cit., pp. 239-240.

22

Cf. Ibid., p. 237.

23

Metz expresa esta idea dicindo “que a solidariedade e especialmente ela”
desempeña “o papel do aguillón apocalíptico” (cf. Ibid., pp. 240 e 178-188.
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de máxima importancia. Así lembra, coa súa habitual agudeza, J. B.
Metz: “Existe por certo un cristianismo da fe só crida… un
cristianismo que non sofre solidariamente co outro, senón que cre
no sufrimento solidario e baixo a coartada dese sufrimento crido
cultiva aquela apatía que nos permitiu, aos cristiáns, volver as
costas a Auschwitz e imperturbablemente seguir crendo e rezando
e que, para lembrar un dito de Bonhoeffer, nos permitiu, no tempo
da persecución dos xudeus, cantar gregoriano, sen que ao mesmo
tempo clamásemos polos xudeus”24.
Para que non nos invada a apatía que denuncia Metz a nosa
sensibilidade solidaria ten que converterse en busca paciente e
esforzada de canles históricas, viables e razoablemente eficaces,
tendo moi en conta o grosor e a complexidade do real.
Pero volvamos á cuestión formulada previamente: ¿é posible
atopar no momento en que vivimos esas canles?
Non faltan os que falan de imposibilidade radical. Adoitan ser os
mesmos que decretan o fin da historia e que, apoiándose no suposto
“dogma” da “inmutabilidade social” e na suposta debilidade da
condición humana son capaces de manipular a razón e a esperanza
e de provocar a pasividade resignada ante este mundo que consideran
insolidariamente organizado de forma inevitable.
Pero tampouco faltan os que desde unha perspectiva distinta,
informada ou non pola fe cristiá, “desfatalizan” a historia e seguen
apostando pola posibilidade do cambio social e pola reforma
intelectual e moral dos seres humanos e prefiren seguir soñando
lucidamente espertos cunha sociedade máis solidaria, convencidos
de que o que é posible e tan conveniente o hai que ir facendo
realidade.
Non é posible aquí descender á consideración detallada das canles
que estes últimos suxiren. Habería que facer referencia, por exemplo
ás numerosas propostas alternativas que desde o Foro Social de
Porto Alegre se nos foron ofrecendo a partir de xaneiro de 200125.
Parécenme de especial interese as doce propostas para “Outro
24

Cf. Más allá de la religión burguesa, Ed. Sígueme, Salamanca, 1982, p. 34.

25

Cf. nota 11 deste mesmo traballo.
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Mundo Posible” contidos no chamado “Manifesto de Porto Alegre”,
do 29 de Xaneiro deste mesmo ano 2005, asinado por 20
personalidades, entre as cales se contan algunhas tan coñecidas
como Frei Betto, Eduardo Galeano, François Houtart, Adolfo Pérez
Esquivel, Ignacio Ramonet, Samuel Ruiz García, José Saramago…
Refírense a tarefas concretas: anulación da débeda pública dos
países do Sur; aplicación da taxa Tobin ás transaccións financeiras;
desmantelamento dos paraísos fiscais, xurídicos e bancarios;
promoción de formas de comercio xusto; loitar contra o sexismo, a
xenofobia, o racismo...; desmantelamento das bases militares
estranxeiras e as súas tropas en todos os países: reformar e
democratizar en profundidade as organizacións internacionais,
incluída a ONU…
É preciso que cada un se pregunte pola tarefa concreta na que ve
conveniente concentrar os seus mellores esforzos e que busque, ao
mesmo tempo, a canle máis axeitada para alcanzar a meta que quere
conseguir.
Para rematar, quixera referirme a algo que me preocupa
especialmente. Paréceme que a sensibilidade solidaria pasa no
momento presente pola elaboración dun proxecto común de moi
amplo alcance no que poidan converxer todos os seres humanos
sensibles ao clamor das vítimas que xera a inxustiza, calquera que
sexa o pobo ao que pertenzan, as crenzas que teñan ou a fe relixiosa
que confesen. Os que se apuntan a este ecumenismo sen fronteiras
forxado en torno á humanidade sufrinte esfórzanse por indicar os
trazos propios desa conciencia solidaria universal e os pasos que
dar para o seu progreso cualitativo e cuantitativo26. Ao meu
entender, o citado Foro Social de Porto Alegre, pode ser unha canle
interesante para realizar ese tan ambicioso proxecto. Haberá que
seguir os seus pasos de cerca, coa maior atención.
Xullo Lois
Teólogo. Da Asociación Xoan XXIII. Párroco en Vallecas.
26

Cf., por exemplo, J. I. González Faus, La mundialización cosmovisional. Hacia
una oekumene entre no creyentes y creyentes de diversas religiones, en AA. VV.,
¿Mundialización o conquista?, Ed. Sal Terrae, Santander, 1999, p. 207; H. Küng,
Proyecto de una ética mundial, Ed. Trotta, Madrid, 1991; Ide., Una ética mundial
para la economía y la política, Ed. Trotta, Madrid, 1999.
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Afirma Rickey que aquel día estaba reunida coas mulleres do seu
grupo de afectadas pola SIDA, quince mulleres negras e tres mulatas
que tomaron traballosamente conciencia da súa condición maldita.
Afirma con humor que poucas delas saíran do armario no barrio-guetto,
ao que os colonos sudafricanos de outrora chamaban asepticamente
“the black location”, como se aquela miserenta aglomeración exenta
de whities, fose simplemente unha curiosidade urbanística, e non un
monumento á historia da inhumanidade. Afirma Rickey que tal é a
discreción neste asunto que máis dun familiar ou veciño pensaba que
aquelas mulleres eran traballadoras do centro social multi-usos do
barrio e que, levados por ese engano, trala morte nada accidental
dalgunha delas, se deu o caso de que algún parente chegou a reclamar
a liquidación do mes en curso. E di Rickey que, só entón, o reclamante
descubría con abraio que aquilo non era un traballo senón un grupo
de auto-axuda para xente afectada pola enfermidade tabú, da que aquí
se di –con inxenuidade?– que certo día trouxo alguén de occidente.
Aquel día, coma tantos outros, afirma Rickey, o grupo comentaba os
seus ires e vires e alguén anunciou a visita na seguinte reunión dos
representantes da ONG médica europea que financiaba un dos talleres
de costura e artesanía, pois pretendían certo cerimonial público e
aberto, fotos e vídeo, para que se “visualizase” a súa contribución ao
combate contra a SIDA en África meridional. Afirma Rickey que unha
reacción pánica sacudiu a aquelas mulleres aínda en proceso de
1

E que Tabucci disimule polo posible plaxio no estilo.
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asunción da súa realidade e que no ambiente quedou escrito que o día
da “visualización” non iría nin a limpadora, sero-negativa por certo,
por se a “visualizaban” e a confundían.
Afirma Rickey que ela é mulata, unha afortunada que puido estudar
traballo social e exercer no seu país, e que leva catro anos no centro
social do barrio negro, un lugar no que a xente pode facer a proba da
SIDA por un euro (porque en África, pobre e liberal, nada é gratis de
todo) e se ofrece acompañamento e axuda psicolóxica e social aos
afectados. E opina Rickey que esa experiencia lle dá, quéirase ou non,
un punto de vista distinto e distante do noso, para captar cómo se
percibe, desde dentro do problema, a axuda que vén de fóra. E moi de
fóra, afirma Rickey, porque esa é precisamente a primeira das
percepcións.
Afirma Rickey, a propósito dese sentimento, que ela percibe unha
certa mensaxe non pronunciada pero ben lexible, dos cooperadores
aos cooperados. Un aquel de “ben eu estou aquí por un tempo taxado
e non quero mancharme moito as mans”. Afirma Rickey que eles, os
cooperadores –que nós, os occidentais–, veñen moitas veces coa maleta
na man chea de diñeiro a “dirixir” externamente un proxecto (para o
que normalmente, por certo, os locais teñen que aportar as ideas, e
mesmo prepararlles un feixiño de beneficiarios xeitoso), pero sen
chegaren a sentir nin vivir a realidade na que esporadicamente pisan,
sen ter nunca tempo de tomar un roiboos tea coa xente, quizais porque
estaría servido por elas, polas afectadas, afirma Rickey con retranca.
Cústalles mesturarse, afirma Rickey, saír da súa burbulla.
Afirma Rickey, ademais, que noutras cousas non, pero que no tocante
á SIDA, hai aquí moita experiencia e moito saber facer. Que non queda
outro remedio, porque un de cada tres cos que te cruzas pola rúa, un
de cada dous quizais nos guetos, son sero-positivos e teñen os días
dramaticamente taxados. Que en Europa a cousa se aliviou porque o
sistema foi quen, desde un principio, de pagar os medicamentos, e os
afectados poden organizar a súa existencia sen verse privados do básico
porque, ademais, afirma Rickey, non hai demasiado secreto nin
demasiada ciencia no tratamento. Pero aquí resulta un esforzo titánico.
E ademais, dime Rickey, hai a quen se lle pagan os tratamentos, pero
que o cocktail de antiretrovirais, sen unha dieta suficiente, sa e regular,
é pouco eficaz e mesmo se pode volver contra o paciente. E ese é o
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problema: nin o sistema público nin o peto privado poden termar da
situación.
Coméntolle a Rickey que acabo de ler un informe sobre o caso e que
mesmo despois de que a industria farmacéutica perdera o pulso das
patentes co goberno de Sudáfrica, é dicir, unha vez que é posible
producir os medicamentos máis baratos, o típico tratamento con tres
fármacos suporía arredor de 150.000 millóns de euros ao ano se se
aplicase aos aproximadamente 29 millóns de afectados que hai en África
subsahariana. Que en Uganda por exemplo suporía o 60% do seu
produto interior bruto.
Fálolle a Rickey do papel de certas ONGs nese combate contra as
multinacionais farmacéuticas, como OXFAM, ATTAC, Médicos sen
Fronteiras. De como hai pouco esta última, MSF, denunciaba que un
enfermo de SIDA dun país dos Sur debe gastar 20 anos de salario para
pagar doce meses de tratamento, fronte aos tres meses de aforro que
necesitaría un seropositivo dun país rico no que non houbese
Seguridade Social.
Afirma Rickey que nesta rexión, en Sudáfrica, Namibia, Botswana,
se traballa en prevención, no aspecto cultural, que hai redes de
voluntariado organizadas, cursos de formación, que hai letreiros por
todas as partes campañas directisimas e condóns gratis en cada
recuncho. Pero que a SIDA segue aí, ás veces estabilizada nese terrible
trinta por cento, as veces incrementándose, nunca retrocedendo. Que
aquí saben, sabemos, que a SIDA é parte da vida cotiá, que certamente
recorta a esperanza de vida dos pobres, pero que a esperanza de vida
dos pobres nunca foi longa. Eles veñen a min, afirma Rickey, e eu
dígolles: mira, es positivo, ti e maila túa muller e moi posiblemente o
teu fillo. Poden pasar cinco anos antes de que empeces a tomar o
tratamento, cando os teus leucocitos baixen de douscentos, pero será
un camiño sen retorno, terás que ser constante e regular a partir
daquela. Mentres, tes que saber que podes alongar os prazos e evitar
as enfermidades oportunistas se comes desta maneira, tes esta hixiene,
levas esta vida, e que ademais, o virus cambia en cada persoa, polo
que se segues levando esa vida sexual collerás outro virus diferente e
os prazos se recortarán á metade, etc . E el, ou ela, non me din nada,
ou se cadra asenten, afirma Rickey, pero eu sei, que o que me poderían
dicir sería algo así: Meme Rickey, eu como o que podo, que non é
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moito, xa sabe, a papa de mahango2 ou de millo; tamén sabe que non
teño traballo, que fago algún cartiño da venda do tombo3; e ben sabe a
Meme Richey onde paramos: non temos auga e vivimos quince nunha
casoupa feita para catro. Os meus pais morreron con trinta anos e
daquela non había SIDA. Está realmente segura Meme Rickey que
temos que usar condón?
E cóntolle a Rickey aquel razoamento dunha muller de Nairobi: a
miña vida con SIDA durará cinco anos, pero a do meu bebé, se non
come, uns días. A miña elección é que el coma, polo que debo seguir co
meu traballo e gañar algo de diñeiro a cambio de sexo.
Suxírolle a Rickey que a prevalencia da SIDA en África subsahariana
non é un fenómeno distinto da prevalencia da pobreza, e que todo
programa baseado na “moralidade dos costumes”, na fidelidade e na
abstención, queda na tona e non ataca a raíz da cuestión. Que o 75 por
cento da África Austral é simple e realmente pobre. Que esa si é unha
enfermidade evitable4.
Afirma Rickey que efectivamente o barrio está habitado por pobres.
Que os que danzan diante dos cooperadores e as autoridades que
2

Sorgo.

3

Cervexa fermentada na casa.

4

A relación entre pobreza e SIDA implica que os enfoques non deberan ser
individualistas, senón socio-culturais. O intercambio de fluídos nunha relación sexual
é efectivamente unha cuestión aparentemente individual pero o como, cando, canto,
por qué e con cantos/as, responde a circunstancias sociais e culturais. No seu estudo
sobre as relacións sexuais en parellas de feito entre os kuanyama (How to make
sense of lover relationships, kuanyama culture and reproductive health, en Namibia.
Society. Sociology, Windhoek, 2002), Britt Pinkowsky Tersbøl, traballa sobre testemuños
de mulleres desa etnia e a súa realidade nunha sociedade en cambio entre a tradición
da aldea africana e o barrio marxinal urbano. Debido a condicionantes de cultura de
xénero, cando a muller emigrada no barrio marxinal non consegue un dos escasos
postos de traballo que asegure independencia, ten que manexar habilmente as relacións
sexuais e afectivas como estratexia de supervivencia. A Tersbøl afirma: A maneira
cómo a relación entre dependencia financeira, apoio e fertilidade son negociadas
ten fatais consecuencias para a saúde reprodutiva tanto de homes como de mulleres.
Os homes mediante a decisión de ter varias parellas ás que supostamente deben
dar apoio. As mulleres coa posible decisión de ter varios compañeiros para asegurar
un suficiente apoio para si mesmas e os seus fillos” (op. cit pax 353). Unha das súas
informantes é contundente: “Se eu tivese traballo non dependería dun home para
traer diñeiro e comida á miña mesa. Eu diríalle que podía marchar no caso de que se
negase a usar condón”.
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inauguran, están ao pairo. Son unha economía á parte, unha cultura
e unha vida á parte. Os sistemas de protección social no país son
privados e lucrativos. E cóntame Rickey un caso ben recente dun veciño
que acudiu ás portas do hospital privado cun principio de infarto e
que, por carecer de seguro médico privado, parárono xa na porta, para
esixirlle os 5.000 rands de depósito, algo máis de 600 euros. No foi
posible presentar todo o diñeiro no momento, levou certo tempo. O
home faleceu no en tanto. É así: business is business.
***
Mentres converso con Rickey sobre a SIDA, a gran metáfora de África,
trabállame a cabeza. A desigualdade planetaria, a historia do espolio,
colonización e irresponsable descolonización, as décadas perdidas con
líderes corruptos. E tamén a solidariedade necesaria para facermos un
mundo habitable e sostible (aínda que nada máis fose por puro egoísmo
do Norte, por evitar o golpe de búmerang da pobreza do Sur, do que
falaba Susan George e que xa golpea en forma de patera, por exemplo),
o sentido, a sensibilidade e o estilo da cooperación, e as posibilidades e
os límites da cooperación. E penso na petición de Encrucillada: un
artigo sobre a orde mundial e a solidariedade, en trinta mil caracteres
–espazos incluídos–. E síntome esmagado pola encomenda.
Falar desas cousas é falar de África. Hai vinte anos falariamos tamén
de Asia e América Latina. Hoxe Asia é un tren en marcha con varias
locomotoras económicas, pero en África a metade da poboación vive
con menos dun dólar diario e unha esperanza de vida que acaba de
caer a 46 anos. Na India e Bangladesh xa é 17 anos máis alta. África
é un tren avariado, caído nun pozo de estancamento e dependencia.
O choque cultural foi, e é, enorme, pero o colonialismo en África non
fixo máis ca agravalo todo. As redes de comunicación foron feitas desde
os puntos de extracción do mineral aos portos, para facilitar o espolio,
non para desenvolver os países. A man de obra nativa, os negros,
forzada a servir como peonaxe escravo ou semi-escravo, coa educación5
5

O modelo de educación segregada acadou a súa máxima expresión coa Educación
Bantú, para negros, promovida e lexislada polo réxime segregacionista de Pretoria.
Estivo en vigor ata os noventa. En certas áreas coma o norte de Namibia toda a
educación era deste tipo coa excepción de certas escolas rexentadas pola Igrexa
Anglicana.
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precisa para recibir ordes rutineiras e non entender un só porqué.
Xeración tras xeración, facendo cultura a lategazos. As fronteiras
debuxáronse de acordo cos intereses e pactos entre colonizadores.
Tswanas, Tutsis, Owambos... África está inzada de etnias
dramaticamente divididas; esa é a norma, non a excepción. “Deixemos
que cada un deles quede cunha desas grandes montañas”, disque
sentenciou a Raíña Vitoria cando se discutía o trazado da fronteira
entre Tanzania e Kenya.
A guerra fría non foi nada fría en África. Ditaduras, groseira
corrupción e guerras moi quentes. “Para que haxa corrupción fan
falta dous: un corrupto e u corruptor” dicía Mobuto Sese Seko, experto
no tema.
A herdanza da pos-colonia foi así, en certo modo, peor ca a da colonia.
A falta de estruturas de goberno, o deserto institucional, a opacidade,
a irresponsabilidade penal dos gobernantes ladróns, con ese enorme
símbolo dun Idi Amín morrendo na cama nun exilio dourado. As
economías convertéronse en modelos de non-diversificación.
Exportacións dun, dous o tres produtos agrarios por país, que fan as
economías enormemente vulnerables: entre 1980 e 2000 o prezo do
azucre baixou un 77%, o do cacao un 71% e o do café, un 64%. Pero
cando ese producto é enerxético ou mineiro, significou durante moitos
anos –e aínda hoxe- inequívoco sinal de tiranías, inestabilidade e guerra.
As potencias occidentais saben moito disto.
Non axudou moito o Fondo Monetario Internacional. Nas décadas
dos setenta e oitenta, cando Asia investía para o seu sorprendente
despegue, África reducía drasticamente o seu gasto en servicios públicos,
isto é, educación, saúde e protección social, seguindo instruccións ben
precisas do citado organismo. Adelgazar o estado, a receita máxica.
Pero cómo adelgazar o que xa é anémico?
Cando falamos de estancamento cómpre falarmos de mecanismos
identificables, históricos e solucionables. Falamos de comercio, de
débeda externa e de estratexias de axuda internacional.
Unión Europea, os Estados Unidos e Xapón manteñen unha
agricultura fortemente subsidiada, subvencións que en gran parte
favorecen á gran agro-industria e que tiran os prezos no mercado
mundial. As protestas dos países pobres na Organización Mundial de
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Comercio non van moi aló. Pero hai máis: as importacións agrícolas
na Unión Europea desde África están gravadas, como media, por riba
do 20%, aínda que isto non é nada comparado co gravame do 123%
imposto aos cacahuetes que se importan nos Estados Unidos. Pola
contra, a condición esixida aos países africanos para recibir certas
axudas é que liberalicen sectores básicos das súas economías.
Qué dicir de novo sobre a débeda. Líderes non elixidos polos seus
pobos, que nunca responderon nin política nin penalmente dos seus
actos, apoiados por poderosos conglomerados político-industriais dos
países do G8 (os oito máis ricos, que agora están cobrando os xuros),
embarcáronse na aventura dunha débeda externa coa que eles se
enriqueceron, mentres o país se empobreceu por décadas. Aínda despois
de certas medidas de alivio, os países de África subsahariana pagan
por intereses da débeda máis do que gastan en saúde e aproximadamente
a metade do que reciben de axuda.
En terceiro lugar está o asunto da axuda internacional e da
cooperación ao desenvolvemento, pero volvamos de momento ás
cavilacións coa nosa amiga Rickey.
***
Un día dígolle a Rickey que quizais os cooperantes, as Cooperacións
e as ONGs debían dixerir e procesar a crítica e a sospeita que pesa
sobre eles. A que vén dos propios gobernos do Sur e a que vén de
pensadores da esquerda6.
Afirma Rickey que o seu centro está sostido pola axuda americana e,
en menor medida, europea, sen financiamento público local. Que agora
por fortuna, a partir dun certo estadio, a administración subministra
os antirretrovirais, pero que a SIDA é unha enfermidade de
6
Algúns discursos hipercríticos como o de J. Petras son un toque de atención, por
máis que o seu esquematismo marxista chegue a resultar maniqueo. Quedémenos con
este parágrafo ben ilustrativo de Vázquez Montalbán: Para o neoliberalismo
intransixente, esa fronte voluntaria e maioritariamente crítica representa o que queda
do naufraxio das ideoloxías revolucionarias. Para o neoliberalismo intelixente, pode
ser unha rede asistencial que compense as inevitables agresións que o capitalismo
causa no tecido social global e, polo tanto, o ideal é favorecer un voluntariado
integrado, incluso en nómina, capaz de balsamizar as feridas da nova desorde
económica internacional.
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enfermidades, non só das infeccións típicas, como a tuberculose, senón
outras de nova aparición como a úlcera de Buruli, que xa afecta a
máis de 100.000 africanos. Afirma Rickey que para a inmensa maioría
o único recurso é o hospital estatal. Alí pouco máis hai cá panado
(paracetamol), un director congoleño e uns médicos cubanos loitando
contra os elementos e sostendo contra vento e marea unha garantía
última para a sanidade dos pobres. Porque os médicos sudafricanos
están no hospital privado, na economía branca. A sanidade pública
déixase para a solidariedade internacional.7
Dígolle a Rickey que o radicalismo neoliberal me parece unha fraude,
que quere amañar con pequenas e meritorias solidariedades as feridas
que crea un sistema que abandona a solidariedade como principio
inspirador, que só se pon o acento na produción de riqueza, mentres
que a responsabilidade pública na distribución, disque é cousa do
pasado: reducir gasto social, desregular a economía, deixar que o
mercado organice toda a vida das sociedades que queren saír da pobreza,
ese é o camiño que creo equivocado, dígolle a Rickey. E falamos do
curioso fenómeno de economías que van ben no contexto africano,
como Sudáfrica e Botswana, pero nas que se observa a persistencia de
7

Un de cada seis nenos en África morre antes de acadar o seu quinto ano de vida. O
sistema sanitario está colapsado despois de anos de enfraquecemento polas
constricións neoliberais. O gasto sanitario medio por persoa en África oscila entre 13
e 21 dólares nos últimos anos: en Occidente sobe dos 2000 dólares. Un dos desafíos
do futuro, seguindo a declaración de Abuja en 2000 é o incremento desa ratio. Pero a
crise do sistema sanitario africano ten outras facetas nas que Occidente debe
revisarse: a crise de persoal médico, a fuga de sanitarios cara aos países do Norte, a
desmoralización. Formar, reter os profesionais e dotalos de medios, esa é a liña de
traballo. Por último está a cuestión farmacéutica: os xenéricos non son máis ca parte
da solución, é preciso incentivar liñas de investigación enfocada á cura das
enfermidades dos pobres, que son distintas e pouco rendibles. (Datos tomados en
parte de COMMISION FOR AFRICA, Our Common interest, 2005). Pero as prioridades
das multinacionais farmacéuticas son claras, porque funcionan por e para o mercado:
“Pfizer acadou uns beneficios de máis de 1.000 millóns de dólares coa venda de
Viagra no seu primeiro ano no mercado. No mesmo ano, os dous medicamentos
máis importantes contra a alopecia tivieron unhas vendas combinadas de 180 millóns
de dólares... O investigador da industria farmacéutica A.J. Slater, nun documento
publicado na revista da Royal Society of Tropical Medicine and Higiene, chegaba a
conclusión de que o desenvolvemento de novos antibióticos é moi caro e que a súa
utilización nos países do terceiro mundo por sí soa nunca obterá unha recompensa
financiera” (MARTORELL, Jordy: Como las compañías farmacéuticas subordinan la
vida humana a sus benefcios”).
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grandes grupos de poboación en condicións de desprotección e pobreza
extrema.8 E chegamos á conclusión de que aquí non vale de moito un
desenvolvemento só macroeconómico, incapaz de facerse social.
Afirma Rickey que moi ben, pero que a percepción africana dese conto
do público e do privado é que o estado é basicamente ineficaz, que as
institucións públicas acumulan persoal mal pagado para realizar
funcións mínimas, ridículas, que non se concibe que o estado teña que
ser capaz de dar respostas de calidade, senón empregar a moita xente
con salarios exiguos, e frecuentemente con criterios tribais, xente que,
se non, estaría no paro. Afirma Rickey que, por exemplo, os sindicatos
que nalgúns estados saídos de procesos de independencia recente son
moi poderosos, non esixen calidade nos servizos públicos para a xente,
senón que o estado siga tendo en nómina a un inmenso continxente de
traballadores improdutivos. E nisto non teñen culpa os demais, nisto
temos culpa os africanos, afirma Rickey.
Retrúcolle a Rickey que, con todo, o asunto de ir construíndo unha
administración e uns servicios públicos de calidade, pouco a pouco, é
única garantía estable para os pobres e os traballadores, e que en
definitiva as políticas de reparto non se pode deixar tamén nas mans
das empresas privadas. Afirma Rickey que aquí ao que chegan os
gobernos de esquerda é a esixirlle ás empresas que invisten no país
para que financien as boas obras (charities) de carácter social,
sanitario, incluso educativo, e que o goberno lle chama a iso
“responsabilidade social”. Dígolle a Rickey que iso debería ser un
complemento do gasto social, nunca a parte do león, que a empresa
privada está aí para ser rendible, producir e pagar os seus impostos,

8
De acordo co Informe sobre o desenvolvemento mundial 2003, do Banco Mundial,
Sudáfrica é o motor da economía africana cun PIB per cápita de 9.400 dólares. Todo,
incluida a fortaleza do rand, augura tempos de prosperidade. Porén os seus indicadores
de desenvolvemento humano seguen describindo unha sociedade con importantes
bolsas de pobreza: un 11,5% da súa poboación está por debaixo do limiar do ingreso
diario de 1 dólar; a mortalidade de menores de 5 anos é do 71 por mil e un 14 por cento
da xente carece de auga potable. O gran problema, polo tanto, son as diferenzas: en
realidade, desde a transformación política de Sudáfrica en 1994, as desigualdades no
ingreso ampliáronse aínda máis. O 20 por cento dos sudafricanos máis ricos recibe o
66,5 por cento dos ingresos, mentres que o 20 por cento máis pobre recibe só o 2 por
cento.
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vender e reinvestir, non para facer obras de caridade e converterse nas
protagonistas dos programas de protección social. Que é contraditorio
que iso pase con gobernos nacidos das loitas de liberación, nacionalistas
e socialistas. Só os servizos públicos poden evitar que as sociedades se
rompan en dous cachos, dígolle a Rickey e coméntolle unhas palabras
de Mike Duffield9, “[O planeta] vive unha guerra civil entre os que
están dentro das redes de benestar e os que non: os que estamos dentro
viviremos cen anos, fóra delas moitos non chegarán aos 50”.
Afirma Rickey que ela ten a sorte de vivir nunha zona de África
cunha razoable estabilidade e cunha corrupción dixerible, pero está
indignada coas cifras da nova Casa da Presidencia da República, un
proxecto faraónico discutido desde a súa raíz, porque simplemente non
é necesario dada a magnífica residencia oficial do Presidente. Afirma
que o prezo da megalomanía africana sempre é moi alto para os cidadáns
destes países, que a obra é de 67 millóns de euros... e crecendo. Animo
a Rickey a que fagamos uns poucos números coa calculadora. Con
eses fondos pagaríanse, a prezos do país, os salarios anuais duns 8000
mestres de ensino pre-primario (entre 4 e 6 anos, ensino que non existe
actualmente) durante un curso completo.
Coméntolle a Rickey como unha vez que estás aquí, afinas criterios
e posturas. Cómo antes lle daba moita importancia a que a
solidariedade se levara adiante en accións directas, de grupos de
solidariedade de alá a grupos e comunidades afectadas de acó, coa
mínima intermediación institucional posible, nin pública, nin privada.
Pero que unha vez aquí, daste conta que o romanticismo anarquista é
unha cousa, pero o futuro dos pobres só se asegura cunha
fortalecemento institucional destes países, con iso que adoitan chamar

9

Profesor inglés da Universidade de Lancaster que estivo traballando para Oxfam en
varios países de África, bo coñecedor das ONGs e do seu potencial, das súas limitacións
e da súa actual crise de identidade. Ver entrevista en La Vanguardia o 25 de Marzo de
2005.
10

Hai signos de debilitamento nas teses máis duras do neoliberalismo e a globalización
(como é o propio documento citado nunca nota anterior, elaborado pola Comisión para
Africa, creada a instancias de Toni Blair como base de discusión do G8 para un “Plan

259 35

Daniel López Muñoz

por aquí “capacity building” da administracións, a capacidade dos
sistemas públicos10.
***
En certo tempo díxose desde a ortodoxia católica que o comunismo
era intrinsecamente perverso. Despois veu aquela simpática inversión
dos termos polos teólogos españois da transición e creo que foi Díez
Alegría o que sentenciou que o capitalismo era o intrinsecamente
perverso, por converter o egoísmo individual no motor da sociedade.
O que creo que está fóra de discusión é que a corrupción é
intrinsecamente perversa. Especialmente foino, e aínda o é, en África.
Mobutu foi o paradigma do líder africano enriquecido pola axuda
internacional, pero houbo moitos máis11. E hai que aprender dos erros.
Nunca máis a axuda oficial, a cooperación non gobernamental,
calquera estratexia solidaria, deberían, directamente ou indirectamente,
consolidar, apuntalar, favorecer a corrupción. Por máis que así se
acaden logros a curto prazo (moitas veces vantaxes comerciais,
presenza e influencia no país, útiles contra-partes para a definición e
execución de proxectos, etc...). É certo que ningún país do mundo é
inmune á corrupción política e económica, pero tamén é certo que
agora hai instrumentos, observatorios, tipificacións de condutas e
Marshall para África”). Ao longo do documento apúntase un criticismo pola “cooperación
liberal-privatizada” e apúntase como estrategia prioritaria a dos fortalecemento das
administracións, o bo goberno e os servicios públicos locais). Pero o certo é que o
afán liberalizador acadou momentos pletóricos como o do acordo GATT, que a
Organización Mundial do Comercio comezou a aplicar en 1995, de liberalización
internacional dos servizos, incluídos os que na cultura administrativa europea se
teñen por servizos tipicamente públicos: educación, sanidade, comunicacions, etc…
co que, como afirma Susan George, “as grandes multinacionais e transnacionis poidan
acceder a unha parte do pastel que quedaba pechada para eles. Debemos defender
o modelo europeo porque se non millóns de persoas se verán excluídas do acceso á
saúde ou á escolaridade”.
11
Nos 32 anos en que Mobutu Sese Seko gobernou Zaire (a actual RD do Congo) o país
recibiu máis de 12 mil millóns de dólares en subvencións na súa maioría do Banco
Mundial. Gran parte dese diñeiro desapareceu. A día de hoxe o diñeiro, aparentemente
en bancos suízos, non foi repatriado. O goberno de Nixeria ten vontade, en cambio, de
afrontar o pasado de corrupción. Calcúlase que o dictador Xeneral Sani Abacha
roubou en cinco anos entre 2 mil y 5 mil millóns de dólares. A administración do actual
presidente Olusegun Obasanjo continúa intentando repatriar o diñeiro en contas de
Suíza, Luxemburgo e Liechtenstein. Datos tomados de Transparency Internacional:
Informe Global de Corrupción 2004.
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códigos de boas prácticas que nos axudan a discernir e a medir a
“densidade” de corrupción dun sistema. Organizacións como
“Transparency international” (www.transparency.org) son un pesadelo
para corruptos e corruptores. Esta organización ten unha lista
elaborada cos xefes de goberno máis corruptos das últimas décadas.
Tras Suharto e o filipino Marcos, figuras dous líderes africanos, o
zaireño Mobuto Sese Seko e o nixeriano Sani Abacha.
Dicíamos que as claves para a ruptura do círculo vicioso da
dependencia e a pobreza africana estaba en cambios nas condicións
que se lle impoñen a África para comerciar, na abolición da débeda e
na axuda internacional.
Falemos da axuda e da cooperación. E apuntemos algún criterio.
O primeiro é que, como marco xeral, a axuda debe condicionarse a
un nivel mínimo de transparencia e responsabilidade. Isto é, nin os
intereses diplomáticos nin privados poden converter a axuda en puntal
da corrupción. Parece presuntuoso por parte dos “cooperadores”
pasarmos a ser agora os fiscais dos “cooperados”, especialmente porque,
como dicía Mobuto na corrupción sempre houbo dúas partes, e parece
estar asumido na cultura das empresas multinacionais –tamén das
galegas- que “todo o mundo ten o seu prezo, e en África están, ademais,
de saldo”. Pero non hai tal presunción: non se esixe en África máis ca
nos propios países europeos, pero tampouco menos. O paternalismo,
por certo, non axuda nunca, e menos cando se viste de indulxente
mirada sobre o líder corrupto, pero amigo. A opinión pública, o
electorado, debe controlar. E debe facelo a ambos lados. Desenvolver
proxectos en África non é bo nin malo en si mesmo. Depende cómo se
faga e se serven para o desenvolvemento e a transparencia ou para
consolidar líderes, sistemas e institucións corruptas. Por iso o noso
electorado debe saber cómo se están empregando os cartos en
cooperación.
O segundo é que hai unha estratexia para África e os pobres de
África. E esa estratexia non é, nunca o será, o desmantelamento do
estado. Porque non hai estado. Pode ser admisible que as vellas
democracias europeas tivesen un excesivo gasto nun Estado do Benestar
pouco eficiente. Podaríamos entrar nese debate. África non. A estratexia
consiste en fortalecer o sector público, as institucións do estado, o
futuro. E aquí entramos no debate sobre as cooperacións públicas,
privadas, do chamado terceiro sector, etc…
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Á cooperación non se xoga. A eclosión de ONGs de todos os estilos e
talantes, para dar espazo á “creatividade” social na axuda aos pobres
do mundo está chegando a extremos de auténtica farsa e dilapidación
de recursos para soster “quioscos” e dar postos de traballo a occidentais
que pasan “experiencias inesquecibles” de turismo solidario. Sexa quen
sexa o axente último na execución de proxectos financiados con recursos
públicos, todos e cada un deles son de responsabilidade pública, se
acaso compartida entre o estado dador e o receptor da axuda.
No que a este último se refire, debe existir un plan de recepción da
axuda, no que se priorice como sine qua non o fortalecemento das
súas institucións de goberno e dos seus servizos públicos para todos e
todas. Tamén as “iniciativas privadas” que queiran axudar sen crearen
dependencias “persoais” ou “organizativas” (axudar a que os países
se cheguen a poder axudar a si mesmos, nunha palabra), sen pretender
abrirse paso no “mercado da solidariedade”, deben supeditar as súas
accións ao plan nacional de desenvolvemento consolidando a
administración, as institucións e os servizos públicos de educación,
sanidade, vivenda, etc... O resto corre o gravísimo perigo de ser pan
para hoxe e ...xa se sabe.
Resulta moi tentador, “moi humano” facer aos cooperados
“dependentes” de nosoutros, os cooperadores. Esa é a gran tentación
e a gran traizón da cooperación. Como teño defendido noutras
instancias, nada debería ser feito sen eles. Esa é a estratexia. De nada
serve acometer unha gran obra, ou centro, ou proxecto, ou calquera
iniciativa sen que no proceso, desde o seus inicios á súa culminación
estean eles, comprendendo, asumindo, xestionando, decidindo. Toda
inauguración debería estar sometida á crítica e a sospeita: quen foi o
protagonista?
Por último hai que establecer unha coordinación e non unha
competencia entre donantes, e os organismos internacionais deberían
xogar un papel. Hai que priorizar. Espectáculos dos “cooperadores”
en conflito ou rivalidade, entre cooperacións de diversos países, entre
sectores públicos e privados da solidariedade, entre accións confesionais
e non confesionais, son pouco edificantes e restan eficacia.
Nada do dito implica que os ámbitos de posible cooperación se
reduzan. Todo ao contrario. Pero o que si cambia é a estratexia: trátase
de algo tan vello como de axudar a que nunca máis necesiten axuda. E
o medio é consolidar en África administracións sostibles, eficaces,
capaces de planificar e construír infraestruturas (estradas, camiños
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de ferro e aeroportos, regadío, comunicacións, etc....); dar garantía
xurídica; facilitar auga, electricidade e unha rede de sumidoiros; formar
aos seus cidadáns, protexelos do crime, asegurar a súa saúde e o coidado
dos eivados e desamparados.
Esas administracións son, así mesmo, a condición necesaria para
que as iniciativas produtivas se consoliden e a economía privada comece
a funcionar autonomamente, sen excluír, aínda que vaia contra o dogma
neoliberal, que o estado poida tomar iniciativas empresariais, o que
non é equivalente a ineficacia e corrupción.
É o momento de África. África é agora a gran tarefa colectiva da
solidariedade global. E alégrame que a xente importante designada
por Toni Blair para elaborar o antes citado informe da Comisión para
África, coincida nesa apreciación básica. Por certo que, como xa
indiquei, trátase dun informe enormemente crítico con todo o que os
países ricos teñen feito ata agora no continente negro. Serán capaces
os países do G8 de tomar unha decisión a favor dun novo plan para o
continente pensado para asegurar o futuro dos africanos e africanas
antes que o acceso ás súas enormes súas riquezas naturais? Inxenuidade
ou única saída?
Non desde logo sen a presión da opinión pública mundial. Non desde
logo sen que se xeneralice un certo sentimento de vergonza humanitaria
polas presentes condicións de vida das maiorías empobrecidas de África.
Pero tampouco sen que se modifiquen as imaxes tópicas, os estereotipos
sobre África; sen que se erradiquen esas “asuncións paralizantes” sobre
a África que non ten remedio, a pobreza como algo dado e irremediable,
parte da natureza africana, os negros como incapaces de empresas
alén da supervivencia inmediata, etc.; e, sobre todo, sen que se saiba
que neste continente hai pequenos éxitos que anuncian algo, que hai
un cambio de escenario en moitos países, que comeza a haber unha
opinión pública africana, que, como eu mesmo podo testemuñar, as
administracións africanas empezan a ser capaces de depurar situacións
de corrupción consolidadas, que a Unión Africana é unha organización
dinámica capaz de xerar iniciativas de desenvolvemento continental
coma o NEPAD, e que hai experiencias, como a de loita contra a SIDA
nos estados afectados que demostran unha enorme capacidade de
organización, de solidariedade eficaz, de madurez, de saber facer.
De futuro, en definitiva, afirma Rickey.
Daniel López Muñoz
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Solidariedade
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estatutaria.
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sobreentendidos

Xan López Facal

As dúas leis da convivencia social
Dúas son as leis que ordenan a convivencia social: a que rexe as
relacións económicas e a que regula os dereitos e os deberes dos
cidadáns. Mercado e democracia, economía e política, son os dous
extremos do fío con que se tece a convivencia social. O mercado
regula a producción e o consumo, a organización política delimita
e arbitra obrigas e dereitos individuais.
Ambas se rexen por un principio de equidade. A do mercado establece que cada euro concede unha opción sobre o mercado, que cada
euro é igual a outro. A regra da democracia, baséase no principio
de igualdade, da pertenza e inclusión social: cada cidadán un voto,
todo cidadán é igual a outro.
O mercado e a democracia forman a trama do acontecer social
–producir, consumir, convivir– e así foi desde as sociedades máis
primitivas por máis que as regras fosen variando segundo o acontecer histórico. A sabedoría grega, que nos ensinou a falar e a pensar, proporciónanos os conceptos aínda hoxe en vigor para entender
a orde social: a economía –o bo goberno da casa– e a política –a
administración da polis– configuran a vida do home en sociedade.
As relacións entre política e mercado non son de boa veciñanza,
a pesar de seren ambas imprescindíbeis para a convivencia civilizada.
As grandes experiencias de abolición do mercado, desde as grandes
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sociedades recolectoras e escravistas mediterráneas até as experiencias de enxeñaría social masiva emprendidas polo comunismo,
sustentáronse sobre sociedades indiferenciadas, despoxadas de toda
autonomía persoal, convertidas en simples peañas dun poder
despótico e divinizado. O mercador foi sempre portador de pluralismo
cultural e partidario do intercambio pacífico. Nada peor que a
guerra para os negocios (para os negocios da maioría, habería que
precisar). Os asentamentos gregos, as repúblicas italianas, a Hansa,
poderían servir de paradigmas da democracia dos comerciantes.
Pero non nos apresuremos a consagrar o ouro como talismán da
felicidade humana: as guerras imperialistas, as áreas de influencia
presididas pola moeda e o canón, a manipulación da opinión pública
en favor dos intereses corporativos e mercantís, o esgotamento dos
recursos, a destrución irreversíbel do medio, a subversión dos
valores sociais que pretenden substituír as aspiracións sociais e a
solidariedade planetaria polo fetichismo do crecemento económico
son as consecuencias da substitución da cidadanía polo interese
económico. A taxa de crecemento do PIB ou da inflación, as
flutuacións dos valores enWall Street, concitan hoxe máis atención
que as estatísticas sobre a miseria e a morte masiva.
Democracia e economía urden, certamente, a trama da sociedade
pero non só. Non habitamos aínda a grande sociedade dos humanos
que soñou o cristianismo paulino e a ilustración europea. A nosa
morada é a nosa nación, a terra onde fomos nacidos, a que nos ensinou a falar e nos legou os sinais de identificación e pertenza, os
símbolos. Toda persoa é un suxeito de dereitos, obrigas e necesidades
pero tamén é portadora de signos. Falábamos da violencia do mercado, pero a violencia do símbolo foi sempre máis atroz e irredutíbel;
unha e outra presiden o noso presente, como todos sabemos.
E nesta perspectiva, o individuo aparece agrupado e o meu
transmútase no noso e abre novas cuestións.
Unha parábola de pobres e ricos
Organizar a polis significa sometela ao imperio da lei, establecer
a lista de dereitos e deberes, velar polo seu cumprimento. Nas
sociedades modernas os dereitos á educación, á sanidade e a
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atención aos excluídos do mercado –por idade, por incapacidade ou
pola propia lóxica mercantil– son de extraordinaria importancia. O
Estado moderno está obrigado a atender esas necesidades só pena
de perda de toda lexitimidade. Nas sociedades democráticas a forza
do voto liga o poder político ás aspiracións maioritarias. O propio
Parlamento naceu como instrumento de control do gasto do Estado,
á maneira dun grande Consello de Administración Social para velar
pola equidade na distribución das cargas tributarias e do seu uso.
Toda sociedade está formada por pobres e ricos –unha situación
irrelevante para o funcionamento do mercado, baseado como é
sabido na “demanda solvente”– pero todos eles, pobres e ricos,
están obrigados a contribuír na medida das súas posibilidades a
financiar o gasto público en beneficio de todos. É a contrapartida
dos dereitos de todos á convivencia ordenada. Todo cidadán é un
contribuínte. Naturalmente, a equidade cívica e o imperativo
democrático esixen unha distribución equitativa das cargas
tributarias: de cada cidadán segundo a súa capacidade económica,
a cada cidadán o que lle corresponde.
A contrato económico dun país democrático aseméllase ao seguinte
esquema.
Cidadáns
contribuíntes
Ricos: R
Clase media: M
Pobres: P

Ingresos
anuais: Y
500
300
100
900

Imposto
soportado: T
50
30
10
90

Gasto público
retornado: G
30
30
30
90

Balanza
fiscal: (T-G)
20
0
-20
0

A situación é evidentemente equitativa. Cada cidadán contribúe
co 10% dos seus ingresos anuais (principio de contribución segundo
capacidade) e recibe a súa alícuota de gasto público como calquera
outro cidadán. A economía privada (consumo privado e aforro)
retén 810 unidades monetarias cedéndolle 90 ao ámbito público que
as retornará en forma de educación para os seus fillos,
hospitalización para os seus doentes, subsidios para os seus
xubilados e desempregados.
Non sería razoábel que os cidadáns R esgrimisen o argumento de
que a súa balanza fiscal é negativa (-2) para defender a rebaixa na

42 266

Solidariedade interterritorial e reforma estatutaria

súa contribución nin que os cidadáns P tivesen que agradecer permanentemente a estes ou ao benévolo Presidente do Goberno a
magnánima dotación de servizos públicos de que gozan a pesar da
súa balanza fiscal postiva (+2). Cada un paga, sinxelamente, o que
lle corresponde e é tratado como un membro de pleno dereito da
sociedade.
A versión habitual do argumento é de índole territorial. Preténdese
que a Cidade Xardín –onde viven os ricos da nosa historia– está financiando o Barrio de Salgueiriños, onde viven os pobres, como poría de manifesto a comparación das balanzas fiscais territorializadas
de ambos barrios. Porén, os distritos urbanos carecen de dereitos
políticos; só os cidadáns que os habitan son suxeitos de dereito.
Tampouco é admisíbel que os cidadáns R aduzan o argumento de
que o seu esforzo fiscal medido en termos per cápita, quer dicir, en
media por persoa, é excesivo. No hai dúbida de que 50 é maior que
10 pero 50/500 é exactamente igual a 10/100. Quen regula a
contribución non é o individuo senón o volume do seu bolso. No
noso país todos facemos, grosso modo, o mesmo esforzo fiscal.
Os cidadáns M normalmente soen argumentar, menos por máis,
que non deixan de prestar atención ás frecuentes disputas, non
sempre corteses, dos seus concidadáns R e P.
Un par de consideracións veñen aínda ao caso. A primeira refírese
ás teorías sobre a equidade na distribución das cargas segundo a
capacidade económica do suxeito pasivo, e a outra ten que ver coa
calidade relativa dos equipamentos da Cidade Xardín e do Barrio de
Salgueiriños.
O discurso económico divide as súas opinións sobre o principio
que debe informar a exacción fiscal. Unha teoría, perfectamente
ortodoxa e de inequívoca liñaxe académica, sostén que cada euro
que se lle recada ao pobre elle máis gravoso a este que o que se lle
recada ao rico, porque aquel necesítao para vivir e este para o gasto
suntuario (prescindíbel) ou para o aforro (que só practica aquel a
quen lle sobra). En definitiva, conclúe esta liña argumental, parece
xusto que o rico contribúa máis, poñamos 60 en vez de 50: o 12%
dos seus ingresos en lugar do 10% que atura o pobre. É o

267 43

Xan López Facal

argumento dos defensores do criterio de progresividade fiscal que
orienta os sistemas tributarios modernos e soporta o Estado de benestar e as políticas de cohesión social.
A posición contraria prefire argumentar que é mellor tratar a todos por igual, que non é nada bo “castigar o aforro” –este é o verbo
utilizado– e isto por dous importantes razóns: unha, porque o rico,
farto de que o castiguen na súa área máis sensíbel, pode marchar
para outro país, e outra porque o aforro, directamente ou por medio
dos bancos depositarios, serve para financiar o crecemento económico
e o emprego en beneficio de todos, incluídos os pobres, sempre tan
dados á impaciencia. Os economistas partidarios desta posición
sosteñen, por exemplo, as vantaxes dos impostos indirectos (como
o IVE), que gravan a todos por igual, e do abaixamento de todos os
impostos, especialmente dos ligados ao nivel de ingresos, a fin de
estimular a actividade económica e o investimento. Deixemos operar
o mercado sen interferencias, adoitan proclamar, que el nós
retribuirá cun futuro mellor. “A mellor política social é a creación
de emprego” é outra das súas frases favoritas.
A primeira posición, nacida na segunda posguerra mundial e
hexemónica até os primeiros anos setenta do século XX é a do
pensamento socialdemócrata, defensor dos valores da cohesión
social. A segunda, que hoxe infecta todo o espectro político impulsada
pola globalización dos mercados, é a preferida pola dereita política.
A contradición entre ambas posicións é outra versión do conflito
entre mercado e valores de convivencia, entre acumulación e
distribución, entre crecemento económico e cohesión social, entre
competitividade e solidariedade.
A outra cuestión divisoria á que aludíamos é a da polémica sobre
a distribución dos recursos públicos, especialmente do investimento,
entre as barriadas opulentas e as marxinais. A mesquiña dotación
de servizos e de equipamentos ás poboacións envellecidas, dispersas,
esmorecidas pola emigración e carentes de perspectiva de futuro son
a preocupación dos habitantes de Salgueiriños, pero non se pode
negar que o irresistíbel atractivo da Cidade Xardín multiplica as
súas dificultades de transporte, fai proliferar a marxinación e a
delincuencia nas súas fronteiras, dificulta a xestión dos seus
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residuos e dos seus conflitos intracomunitarios. Un e outro barrio
contan con sólidos argumentos merecentes de consideración. Os
custos crecentes do despoboamento e o envellecemento son tan
auténticos e dignos de atención como os da concentración urbana
e a marxinalidade social.
Solidariedade interterritorial e proxecto común
O réxime de dereitos e deberes cívicos e económicos dos cidadáns
españois, ven establecido na Constitución de 1978 que resolveu ademais en forma razoábel a cuestión das identidades concorrentes ou
compartidas. Somos fillos tamén da nosa comunidade lingüística e
dos nosos comportamentos consuetudinarios. Politicamente recoñecémonos como comunidade diferenciada no Estatuto de Autonomía
de 1980, que abriu –en forma, infelizmente incipiente e implícita–
un espazo de civilidade propia e específica, o da civilidade galega.
Tamén participamos na construción da Europa dos europeos
porque así nolo esixe o mundo en fusión que se anuncia e a crecente
obsolescencia dos Estados nacidos no Renacemento e refundados na
Ilustración.
Europa, tanto ou máis que España, tutela o desenvolvemento da
nosa sociedade no seu esforzo para superar as súas carencias
seculares e situarse entre as sociedades avanzadas.
Galiza sabe algo da solidariedade europea e non debería esquecelo.
A omnipresente cartelaría FEDER é o signo evidente da discreta e
eficaz presenza da solidarieade europea que, por certo, nin reclama
acatamento cívica nin denigra á oposición política. Avaliacións
solventes fixan o montante das axudas comunitarias dirixidas a
Galiza nun fluxo ininterrompido de máis de 300 euros por habitante
e ano desde 1994. Cifras estimadas para os dous períodos MAC
(Marco de Apoio Comunitario) transcorridos, 1994-1999 e 20002006, fixan as súas contías en 4.930 e 5.431 millóns de euros
respectivamente. Máis de 10.000 millóns nos doce anos
transcorridos: 863 millóns de media anual, unha magnitude na
volta do 2 ao 3% do PIB xerado por Galiza cada ano. Se os mellores
auspicios se confirman na Europa dos 25, Galiza disporá nos
próximos seis anos de 5.000 millóns de euros máis aínda para tratar
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de superar o seu atraso, (MAC, 2007-2013). A quince mil millóns de
euros ascenderá a balanza fiscal negativa de Europa con respecto a
Galiza, non está mal para alcumármola de “Europa dos mercadores”.
Se a Europa, ese círculo exterior da nosa cidadanía, axuda á
comunidade dos galegos, España está máis que obrigada en tanto
espazo histórico da nosa cidadanía política. O Estado das
Autonomías fixo posíbel un desenvolvemento económico e político
insólito que sería mesquiño non recoñecer porque sería negarnos a
nós mesmos. Que o noso ámbito de identificación poda ser agora
galego, español ou misto é unha circunstancia histórica afortunada,
inédita na historia común. A harmonización desta convivencia é,
naturalmente, e seguirá sendo un problema aberto. Se a
confrontación política e económica se renova continuamente ¿por
que habería de paralizarse a tensión identitaria?
O sistema de financiamento actual das (17 + 2) comunidades
autónomas do Estado axústase a un modelo aprobado no ano 2001
e en vigor a partir do 2002. O modelo é común para todas as
comunidades autónomas non sendo para o PaísVasco e Navarra
que, como é sabido, recadan a totalidade dos seus impostos e
contribúen cun cota aos gastos xerais do Estado: 6,24% do seu PIB
o PaísVasco e 1,60% Navarra.
Sintéticamente poderíamos descompor o modelo común en dous
grandes tramos. Un primeiro tramo de financiamento básico,
financiado polo conxunto dos impostos e taxas cedidos ou
compartidos, complementado cun Fondo de Suficiencia que garante
o estándar do modelo anterior e a estabilidade dinámica do actual.
Un segundo tramo formado por dous segmentos, un deles de
carácter compensatorio ou solidario: as Asignacións de Nivelación,
que contén tres epígrafes: un de carácter común, (ligado á poboación
total da Comunidade, basicamente), outro sanitario, (ligado á
poboación atendida, con algunhas correccións) e un terceiro de
carácter social, (ligado á poboación envellecida). O segundo
segmento deste tramo solidario é o Fondo de Compensación
Interterritorial, deseñado para paliar o atraso relativo das
comunidades autónomas menos desenvolvidas mediante o
investimento. O Fondo aliméntase cunha dotación proporcional á
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cifra do investimento civil do conxunto do Estado. Este Fondo ten
a mesma función e ámbito territorial de aplicación que os Fondos
Estruturais europeos.
Importa facer notar que o núcleo básico do financiamento, que é
o apropiado e retido polas comunidades autónomas en orixe, está
constituído tanto polo impostos e taxas cedidos (integramente ou
con reserva normativa en favor do Estado) como por aqueles compartidos coa Administración Tributaria do Estado e con normativa
expresamente reservada a este. Estes últimos, os impostos compartidos, que constitúen as figuras tributarias máis potentes -IRPF,
IVE e Impostos Especiais (alcohol, hidrocarburos e tabacos)- foron
parcialmente transferidos ás comunidades autónomas de Réxime
Común en proporción do 33% o 35% e o 40%, respectivamente no
modelo actualmente en vigor. Esta significativa cesión permitiu minimizar as transferencias de suficiencia que cerran o modelo a tal
punto que estas producen saldos negativos xa no caso das Autonomías máis prósperas, como Madrid e Baleares, que se ven obrigadas a devolver parte da recadación en orixe recoñecida a todas as
Comunidades.
Nestas, chega un novo goberno a Cataluña e anuncia o seu obxectivo de reformar o seu Estatuto en competencias e financiamento.
O Parlamento e as forzas políticas catalás teñen redactado nestes
momentos, e están a punto de sometelo a negociación e debate, un
texto reformado do seu Estatuto, que se acompaña dunha proposta
de reforma do sistema de financiamento vixente. O aspecto máis
polémico da proposta é o da recadación íntegra dos impostos
xerados no propio ámbito territorial (xunto coa capacidade normativa
sobre os mesmos, segundo a información publicada) coa posterior
cesión do 50% da mesma á Administración Tributaria do Estado. O
modelo financeiro incorporaríase ademais ao texto estatutario para
impedir a súa degradación por decisións ulteriores da Administración
Central.
A formulación preliminar da reforma catalá orixinou un
considerábel alboroto, envolto en acusacións de unilateralidade,
insolidariedade e deslealdade constitucional.
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Convén peneirar na proposta catalá o trigo do razoábel do xoio do
discutíbel ou de problemática aceptación.
En favor da plena lexitimidade da proposta catalá e das razóns
que a asisten, convén ponderar algúns extremos:
• O Estatuto de Cataluña e a propia Constitución amparan a
posibilidade e procedemento de reforma estatutaria que o Goberno
catalán decidiu activar en uso dos seus lexítimos dereitos presididos,
por certo, por un envexábel clima de concertación ao que non é allea
a propia oposición parlamentar de CIU e PP.
• Cataluña, motor económico de España como gustan de afirmar
os seus representantes, atravesa unha conxuntura económica de
debilidade ligada a unha estrutura industrial de carácter tradicional,
agora ameazada pola apertura aos mercados internacionais (China
e o téxtil, por exemplo) e a deslocalización de actividades industriais
cara o Leste europeo. Unha situación que está causando alarma na
opinión pública catalá. O crecemento económico de Cataluña é máis
débil nos últimos anos que o da economía española no seu conxunto.
• O forte afluxo migratorio que atura Cataluña incrementa as
súas necesidades de dotacións e servizos e contribúe a degradar o
nivel de ben-estar nas grandes áreas urbanas.
• É un feito xeralmente admitido a relativa preterición de
Cataluña nos investimentos do Estado. A deficiencia na rede de
autopistas do contorno barcelonés e o feito de estaren estas
sometidas a portaxe contrasta coa situación máis favorábel doutras
cidades, nomeadamente Madrid, que é unha referencia ineludíbel
para os barceloneses.
• Unha razoábel blindaxe das competencias estatutarias e das
fontes de financiamento contra as leis horizontais e a permanente
tentación da Administración Central de desvirtualas e mesmo
revertelas é máis que razoábel, vistos os antecedentes.
• Finalmente, se os grandes impostos (IRPF, IVE e Especiais)
foron xa parcialmente transferidos a todas as comunidades
autónomas e mesmo resulta necesario manter activo un Fondo de
suficiencia para consolidar o financiamento por vía impositiva,
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¿qué hai de perverso no intento de incrementar o tramo dos
impostos compartidos que, en calquera caso, supera xa a terceira
parte da recadación en orixe?
Non parece aceptábel, en principio, salvo unha clara delimitación
dos seus efectos:
• A inclusión do Imposto de Sociedades na cesta de financiamento
e menos aínda a pretendida competencia normativa sobre o mesmo.
As razóns fundamanentais desta reserva son dúas:
a) A forte concentración deste imposto nas Comunidades máis
ricas (Madrid é uno caso paradigmático), a complexidade da
distribución territorial das empresas, os efectos de translación da
carga impositiva entre fornecedores, consumidores e os propios
establecementos en empresas pluricomunitarias, e, en definitiva, a
complexidade da xestión de todas estas variábeis abren un vasto
campo ao debate técnico e político de difícil arbitraxe.
b) A pretensión de dispor de capacidade normativa sobre este
imposto podería ameazar a unidade de mercado e abrir unha fonte
á conflitividade interterritorial pola atracción e conservación de
empresas e iniciativas. Existen antecedentes no caso de La Rioja e
o País Vasco.
• Algo semellante pode afirmarse da capacidade normativa
sobre outros impostos non transferidos, como o IVE aplicado ao
comercio por xunto. Unha normativa xeral con capacidade de
recargo e bonificación autonómica, flexíbel, e sometida a limitacións
parece unha solución máis realista.
• Invocar límites á solidariedade en forma unilateral, á parte de
constituír un erro político de vulto, non parece admisíbel,
maiormente cando se denuncia (con razón) o sobrefinanciamento e
escasa contribución á solidariedade interterritorial das Comunidades
de Réxime Foral, o País Vasco e Navarra.
A inveterada posición de lealdade constitucional, pragmatismo e
tenacidade pactista, tan característica da política catalá garante
que a súa reforma estatutaria vai ser negociada e alcanzará unha
formulación final comunmente aceptábel, que, como sempre sucede,
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servirá de modelo para o resto das Comunidades, tanto para as
practicantes do silencio irresponsábel como para as asiduas da
desconformidade estentórea. O xordo balbordo mediático alimentado
por concepción unitarista do Estado, non é merecedor de máis
lexitimidade que a concepción plurinacional ou de federalismo
simétrico ou non. Os nacionalismos históricos españois testemuñan
estas outras lexitimidades. España existe, pero tamén existen as
Españas, como a historia confirma. É unha característica
tipicamente española.
Canto e para qué
Existe unha opinión maioritaria, alimentada pola nostalxia dunha
España mítica, unánime e sen problemas, que se vería agora
ameazada pola perfidia dos nacionalismos disgregadores, ricos e
insolidarios. Esta posición ten abundantes avogados, mesmo en
Galiza, especialmente na súa versión económica. Esta podería
formularse así:
a) Galiza, non se discute, ten unha identidade diferenciada, de
feito é unha ....... española, (a substancia da aseveración reside no
adxectivo, non no substantivo ausente que constitúe un baleiro
semántico e en definitiva político). En resumo, conclúese, Galiza é
España.
b) Galiza non podería subsistir sen a axuda do Estado. Abandonen
toda veleidade nacionalista, é demasiado cara, ademais de incorrer
no pecado de ingratitude.
Algo sabemos xa, sobre gratitudes e ingratitudes fiscais. En todo
caso, a este punto de vista, case oficial nos medios de comunicación
galegos, é sempre posíbel enfrontar outro discurso:
a) Que Galiza é España pode ser discutíbel o que é seguro é que
Galiza é Galiza. Esta tese é máis consistente tanto lóxica como
historicamente.
b) Se os cidadáns galegos pagan os seus impostos coa mesma disciplina e entusiasmo (escaso) que o resto dos cidadáns do Estado e
receben servizos públicos similares ¿a quen agradecer tanta ventura?
¿debe Salgueiriños recoñecemento explícito á Cidade Xardín?
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Falamos de contribuíntes e cidadáns, ¿acaso a normativa tributaria
é máis benévola en Galiza que a que rexe de Pedrafita para alá, ou
que os servizos públicos de que dispoñen os galegos agochan
intolerábeis privilexios cobizados polas outras Comunidades?
É innegábel que determinadas pretensións das Comunidades máis
ricas poden atentar contra o principio de equidade esixíbel polos
contribuíntes e os beneficiarios do gasto público. É sabido tamén
que as opinións relativas á magnitude (máis ou menos impostos) e
á orientación do gasto público (políticas sociais e de solidariedade
ou desgravacións ás empresas e defensa, por exemplo) están abertas
á confrontación democrática, e de feito conforman a liña divisoria
–agora un tanto atenuada– entre dereitas e esquerdas.
A cuestión de fondo, con todo, é a que enfronta tutela con
proxecto autónomo. ¿Cómo preferir unha Galiza provincianizada e
subvencionada a outra máis autónoma política e economicamente?
As subvencións son, por propia natureza, transitorias e ademais
comportan o perigo certo de anestesiar á sociedade sobre a
magnitude dos retos que debe afrontar ao tempo que estimulan as
estériles actitudes de queixa e lamentación contra incertos poderes
sempre alleos desviándoas do seu recto camiño: o da esixencia aos
propios representantes.
O mecanismo de reto e resposta é altamente produtivo tanto para
os individuos como para as sociedades e incompatíbel co estado de
conformismo tutelado. Avaliar os problemas e as carencias, formular
obxectivos precisos en calendario e financiamento, promover o
debate (que debería ser a función dun Parlamento, hoxe atafegado
polo Goberno), superar a cultura da queixa e o agravio (ese
enigmático Plan Galicia…); en definitiva, superar a minoría de
idade social, é o auténtico desafío. E este non procede de Cataluña.
Xan López Facal
Economista. Profesor da Universidade de Santiago
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Unha revolución histórica
Camilo Nogueira

A identidade europea
A identidade europea contemporánea é o produto de elementos
complexos e contraditorios. Ten raíces políticas e culturais que
veñen de Grecia, o xudaísmo, o Imperio romano, o cristianismo, a
crise do Imperio coa fusión cos bárbaros e a europeización,
separándose do seu sur mediterráneo, a Idade Media cristiá, a
descuberta do Novo Mundo, o Renacemento, a Reforma, a Ilustración
e a Revolución Francesa, a cultura da liberdade e a construcción
das institucións democráticas. Mais é tamén o resultado, tan real
como paradoxal, do longo proceso de conflitos bélicos marcado pola
Guerra dos Cen Anos e o Cisma de Occidente, entre os séculos XIV
e XV, as guerras político-relixiosas do XVI, a Guerra dos Trinta
Anos (1618-1648), a Guerra de Sucesión no principio do XVIII, as
guerras napoleónicas, as guerras coloniais, o imperialismo, a queda
dos imperios e as guerras mundiais do século XX.
As institucións democráticas estatais que definiron a Europa son
o produto de valores conquistados progresivamente e cristalizados
en momentos cruciais, como os da Reforma ou a Revolución
Francesa, mais os territorios europeos configuráronse mediante
guerras e conflitos dinásticos que marcaron a historia europea,
formando parte principal da súa identidade. Unha identidade que
ten políticas recentes: salvo Portugal, ningún dos vintecinco estados
da Unión tiña a súa actual forma territorial no principio do século
XVI e só catro deles no momento da Revolución Francesa.
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Herdeira e motivada por ese pasado, especialmente do horror
inmediato das guerras mundiais do século XX, a formación da
Unión Europea constitúe unha revolución democrática histórica.
Abre unha nova época. Polo seu significado institucional e político
situase á altura da Reforma e da Revolución Francesa. Como
sucedeu con estes acontecementos, que adquiriron todo o seu
significado superando retrocesos de aparencia momentánea
invencíbel, non expresou toda a súa transcendencia. Muda
radicalmente o carácter dos estados que a integran. Sen modelo
histórico de referencia, contando con institucións executivas e
lexislativas comúns, non pode ser considerada como unha simple
entidade supraestatal ou internacional, nin tampouco como outro
estado que tivese o obxectivo e a vocación centralizadora e
uniformizadora dominante nos estados entre os séculos XV e XX. O
futuro da Unión está por iso suxeito a unha especial incerteza tal
como ocorreu no longo proceso de estruturación dos propios
estados entre a Idade Moderna e a Contemporánea do século XV ao
XX, desde as cidades-estado italianas, á monarquía absolutista, ás
revolucións inglesas do XVII, a Revolución Francesa, o acordar das
nacións do XIX ou a caída dos imperios centrais. Obrigará, en todo
o caso, a unha nova historia europea.
A UE deveu nunha realidade que vai máis alá da visión, no seu
momento transcendental, de Monnet e Schuman, fundamentada na
vontade de promover a paz a través da cohesión e a cooperación nas
circunstancias da guerra despois do Plan Marshall. Spinelli, De
Gasperi, Spaak, resistentes na segunda guerra mundial foron
fundadores da Europa da unidade e a cooperación. Coa Unión
Europea muda a lóxica das relacións políticas europeas, que xa non
son explicábeis nos termos da guerra fría e do bipolar, senón
crecentemente en función do proceso de construción da unidade na
diversidade. A mesma relación da UE coa URSS e cos EEUU
depende desta nova realidade.
A Unión Europea anula os enfrontamentos históricos das
monarquías e os estados. Esvae as fronteiras que constituíron a
realidade e o símbolo dos poderes estatais. Cría un novo espazo
político e institucional propio para todos os cidadáns que a
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configuran. Recoñecendo á institución estatal histórica como o
lugar en que se pretende realizar a construción sempre inacabada
da democracia, a liberdade, a fraternidade e a igualdade, a UE pon
en causa a ideoloxía centralizadora e uniformizadora dos estados.
A súa existencia nega a ideoloxía estatal que chegou a identificar a
democracia e a igualdade internas coa exclusión da diversidade
cultural e nacional. Abre un camiño esperanzado para facer presente
no mundo actual e proxectar no futuro o mellor das tradicións que
definen Europa como unha unidade na diversidade. A construción
da Unión resulta contraditoria coa concepción contemporánea
dominante do estado-nación soberano e uniforme, mais non coa
idea de nación, achegando a posibilidade dun autogoberno das
nacións sen estado, xa non definida polo arredamento senón por
unha nova forma de integración sen fronteiras. A Unión Europea
constitúe potencialmente un dos pólos de referencia mundial
superadores da división bipolar da guerra fría e da hexemonía
posterior dos EEUU, abrindo o camiño a unha nova visión das
relacións internacionais, particularmente a respecto dos países e as
sociedades marxinadas.
O debate sobre o significado da Unión e das consecuencias da súa
política descoida non poucas veces este sentido histórico, fixando
a atención apenas na súa materialidade actual, na evidente
hexemonía operativa e subxectiva que conservan aínda os gobernos
dos estados, na primacía dos intereses económicos, no déficit non
colmado de competencias propias en política social e nas carencias
no recoñecemento da plena diversidade nacional. Esta visión
redutora non ten adecuadamente en conta o significado de elementos
tan determinantes como o esvaemento de fronteiras estatais
tradicionais, tan ligadas ao desprezo da diversidade nacional interna,
o recoñecemento da diversidade lingüística, a progresiva creación
dunha cidadanía política europea e os efectos das institucións
comúns, principalmente do Parlamento, que pouco e pouco –xunto
coas das nacións sen estado e doutras entidades políticas e lexislativas
territoriais no ámbito interno estatal– adquiren un carácter antes
reservado ás estatais.
O facto de a UE pór en causa elementos históricos definitorios dos
estados europeos explica o feito de que tendo sendo eles os
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protagonistas necesarios da formación da Unión e das políticas
comunitarias sexan ao mesmo tempo o obstáculo principal para o
seu desenvolvemento. Individualmente ou reunidos no Consello
poñen frecuentemente límites ao avance do proceso que principiaron,
entrando incluso nunha especie de depresión cando toman unha
decisión ambiciosa, como ocorreu no momento da creación do euro.
Esta actitude manifestase en especial fronte á expansión dos
poderes democráticos da Comisión e, sobre todo, do Parlamento
Europeo, incluso fronte ao sentir maioritario dos cidadáns. Tamén
a miúdo en políticas determinantes. Como ocorreu a respecto da
guerra en Iraq, o Reino Unido encabeza habitualmente a estados
que chegan a condicionar o desenvolvemento da UE ou da súa
política internacional e de defensa á vontade do goberno dos EEUU,
considerándoo como o aliado preferente. A resistencia a recoñecer
a realidade da Unión maniféstase en cuestións concretas de alcance,
desde materias relacionadas coa Unión económica e monetaria,
como as políticas fiscais e sociais, a elementos definitorios do
carácter partillado dos mares da UE, como á seguranza marítima
común para tratar de evitar catástrofes como a do Prestige ou a
igualdade de dereitos de pesca nos mares comunitarios. Incluso
estados favorábeis á profundación política da Unión como Alemaña
e Francia queren reducir drasticamente, xunto co Reino Unido,
Holanda, Suecia e Austria, o xa escaso orzamento da UE, a pesar
de que co alargamento a 27 estados son 153 e non apenas 73 millóns
as persoas obxecto da política de cohesión. O mesmo estado español,
co goberno que exerceu a súa responsabilidade entre 1996 e 2004,
vangloriouse de ter conseguido un sistema de voto no Consello
favorábel, mais arbitrario e normalmente inútil, a pesar de que o
obtivo utilizando como moeda de troco unha drástica redución do
número de deputados que corresponderían aos cidadáns españois
no Parlamento. Non se pode esquecer que despois do fracaso de da
Conferencia Intergobernamental que aprobou o proxecto de Tratado
de Niza non foi no Consello senón no Parlamento Europeo, coa
iniciativa dun grupo ao principio minoritario de deputados, onde se
reclamou a Constitución a elaborar nunha Convención, tal como se
fixera para a Carta de Dereitos Fundamentais, sendo o nacionalismo
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galego unha das forzas políticas que a demandaron na cámara
europea. Despois de Niza, como antes de Maastricht e Amsterdam,
puxéranse en evidencia os límites e o carácter regresivo dos acordos
baseados no simples entendemento dos gobernos dos estados baixo
as regras da unanimidade e do dereito de veto.
O significado do Tratado Constitucional
A resistencia dos estados constitúe a causa principal das
insuficiencias do Tratado Constitucional. Pódense facilmente
rastrexar as posicións obstaculizadoras de certos gobernos estatais
en múltiples determinacións do tratado, como as referentes ás
cuestións sociais ou da fiscalidade, a participación institucional na
Unión das entidades políticas territoriais internas con competencias
lexislativas, no que di respecto das nacións sen estado, a política
exterior e de seguranza ou na política común da pesca.
Non obstante, a Constitución abre camiños e consolida logros
decisivos para a estructuración política da Unión. Introduce
elementos que a consolidan como unha institución definida pola
existencia dunha soberanía partillada, con elementos democráticos
directos de transcendencia inequívoca.
Resulta positivo o recoñecemento da iniciativa lexislativa popular.
Tamén a posta en marcha dunha Política Externa e de Seguranza,
coa creación dun Ministro de Negocios Estranxeiros, introducindo
–mesmo na acción na ONU– unha concertación na política exterior,
que tan dramaticamente fallou en momentos críticos como os da
guerra dos EEUU e do Reino Unido en Iraq que contou apoio
expreso do goberno do estado español: “a Unión disporá de
competencias para definir e aplicar unha política exterior e de
seguranza común, incluída a definición progresiva dunha política
común de defensa”, di o tratado.
Supoñen un avance a definición das competencias da Unión e a
restrición das cuestións que debe aprobar por unanimidade o
Consello de Ministros que representa aos Estados. O Parlamento
Europeo resulta a institución gañadora, incrementando
sensíbelmente as materias da súa competencia lexislativa, asumindo
a plena codecisión co Consello, ten a última palabra na aprobación
do orzamento da Unión e elixe o Presidente da Comisión a proposta
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do Consello, o que vai contribuír a facer presente a acción da
cámara na sociedade europea na medida en que motive a hoxe
inexistente dialéctica goberno-oposición.
Definindo á Unión como unha entidade con personalidade xurídica,
dá un paso adiante histórico tanto no sentido de materializar a súa
acción internacional como para constituírse nun espazo político
interno para os seus cidadáns e os seus pobos. Este carácter vese
reforzado polo feito de o texto constitucional afirmar a primacía da
Constitución e do dereito da Unión no exercicio das súas
competencias sobre o dereito dos estados membros. Esta realidade
pode ter de facto efectos sobre os textos constitucionais dos estados
tanto ou máis importantes que modificacións internas sobre o
recoñecemento da plurinacionalidade e o incremento do poder
político reivindicados polas nacións sen estado, que desde poderes
estatais como o español son cualificadas como antidemocráticas,
arredistas, antieuropeas. Sen que formalmente dean lugar a
modificacións nas constitucións estatais, mais mudándoas de facto,
as leis europeas afectaron ou poden afectar a elementos suxeitos á
soberanía tan transcendentes como a moeda, as forzas armadas e o
poder xudicial, o concepto e a realidade das fronteiras estatais, a
inmigración, a liberdade de circulación económica, ao transporte
intraeuropeo, aos títulos universitarios, á conservación do medio
ambiente, á fiscalidade.
O tratado avanza na Europa política e non retrocede na Europa
social. Mantén definicións de política económica conservadora,
mais incorpora afirmacións institucionais e sociais inequivocamente
avanzadas. Nin impide o incremento dos fondos orzamentarios
dedicados á política de cohesión social e territorial e á creación de
emprego nin o desenvolvemento dos programas correspondentes.
Non constitúe un obstáculo nin para o incremento do nivel o
orzamento da Unión nin para a instrumentación de políticas
progresistas que, como nos estados, dependerán en todo o caso das
eleccións feitas polos cidadáns.
Na Carta de Dereitos Fundamentais e nos obxectivos da Unión
defínense inequívocos principios sociais solidarios que permiten sen
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obstáculos unha política alternativa cando así o decidan unhas
institucións europeas hexemonizadas por un Parlamento e un
Consello progresistas. A harmonización da fiscalidade, que constitúe
unha das ausencias ou frustracións máis relevantes do labor da
Convención podería ser levada a cabo sen necesidade dunha reforma
constitucional utilizando a norma que posibilita que os estados
tomen por unanimidade a decisión de outorgarlle á Unión unha
nova competencia a resolver por maioría cualificada.
A Unión no mundo
No momento da globalización, e coa memoria da colonización e
das guerras que provocou, a UE pode converterse nunha entidade
capaz de representar aos europeos no mundo. Xa é a primeira
potencia económica mundial. Polo seu poder científico, tecnolóxico
e social e pola súa tradición democrática pode instrumentar por si
mesma unha sociedade aberta ao mundo, especialmente capaz de
arrostrar a globalización económica sen someterse ás suicidas
políticas ultraliberais, conservando e desenvolvendo nun novo
marco institucional as conquistas democráticas históricas, os
“valores universais dos dereitos inviolábeis e inalienábeis do ser
humano, a democracia, a igualdade, a liberdade e o estado de
dereito”, segundo afirma o preámbulo da Constitución. Pode ser
tamén unha potencia política internacional, con unha presenza
fundamentada nos principios do respecto mutuo, o diálogo, a paz e
a solidariedade, no marco da ONU. Anúnciano o seu comportamento
no Protocolo de Kyoto e o Tribunal Penal Internacional ou nas
negociacións para combater a pobreza e na procura de acordos para
unha desnuclearización xeneralizada.
A UE é admirada no mundo enteiro, por moito que o seu exemplo
dificilmente poda ser seguido noutros continentes, salvo
potencialmente en Iberoamérica, e aínda neste caso se os estados
manteñen a súa independencia a respecto do veciño do norte. Non
ten por qué resultar paradoxal que axude a consolidar noutros
continentes estados soberanos e independentes, necesitados de
establecer un poder democrático que posibilite a súa participación
na mundialización sen someterse aos designios dunha globalización
agresiva.
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Así e todo entre as potencias económicas mundiais é preciso
distinguir o campo dominado polos EEUU, pretendendo impor as
súas posicións mediante guerras de dominio preventivas e
unilaterais, das posicións que definen a Unión Europea como
institución, con independencia das divisións internas. Neste sentido,
así como os EEUU aparece como un estado que práctica unha
soberanía absoluta que pretende impor no mundo enteiro, a Unión
Europea é o resultado dun proceso de transformación das soberanías
absolutas en soberanías compartidas, con vocación de estar no
mundo como unha potencia pola paz e a solidariedade.
Galiza. As nacións sen Estado europeas e a autodeterminación
A Constitución contribúe tamén a alargar o significado de
conceptos claves como a autodeterminación, non só na medida en
que a consecución da independencia dunha nación interna –
legalmente posíbel aínda que hoxe sería necesaria a aceptación
unánime dos estados membros– posa traducirse nunha nova forma
de estar presente na Unión, senón tamén, arrequecendo ese principio
e rompendo un tabú histórico, pois posibilita unha especie de
dereito de autodeterminación dos estados membros: poden saír da
Unión sen lle seren aplicadas calquera tipo de represalias e contando
co dereito a integrase de novo de contaren cos requisitos
democráticos esixidos aos demais estados.
O Tratado Constitucional establece, por outra parte, as condicións
do alargamento a novos estados europeos, non pondo máis condicións
estritas que a necesidade de que a súa Constitución e a súa práctica
política se fundamenten “nos valores do respecto da dignidade
humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, o estado de
dereito e o respecto polos dereitos do home”, posición que foi
aplicada para aprobar a entrada dos dez novos estados, entre eles
a República Checa e Eslovaquia, que acababan de afastarse
pacificamente, ou a Eslovenia, procedente de Iugoslavia, como será
aplicada a respecto de todos os estados dos Balcáns occidentais.
A Constitución abre novas perspectivas para as nacións sen
estado e o alargamento interno da UE ao definirse pola súa
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diversidade nacional e lingüística, aceptando de feito o carácter
plurinacional dos estados, situando no seu lugar os debates
interesados e dogmáticos que, no caso español, pretenden sacralizar
a Constitución de 1978.
A comprensión desta complexidade, e no marco histórico da
mundialización, permite enxergar para Galiza un novo campo de
loita política pola autodeterminación máis ambicioso que o do
simple espazo pechado do estado español. O espazo político da
Unión institúe unha situación complementaria da establecida, con
outro significado, polo Estatuto de Autonomía que aínda non
constituíndo máis que un sistema transitorio a superar propiciou
o desenvolvemento do nacionalismo galego até converterse nunha
organización capaz de acceder ao poder. A pertenza á UE permite
abrir en Galiza prácticas políticas e territorios teóricos pedagóxicos
non eivados polas reservas cidadás a unha hipotética separación
traumática do resto do estado, na conciencia de que na Unión todo
progreso na emancipación nacional, na formulación dun Estado
plurinacional e mesmo na conquista dun estado propio, non supón
xa un afastamento senón unha integración sen fronteiras nunha
morada común. A pertenza a UE favorece, alén diso, a relación con
Portugal.
Mais, sen dar ningún paso atrás no recoñecemento das nacións
sen estado e, máis xeralmente, das entidades territoriais internas
con competencias executivas e lexislativas, así como da diversa
realidade política, institucional e cultural existente na Unión, o
Tratado Constitucional non estivo a altura esixida polas nacións
sen estado. A pesar de a UE ser definida na Constitución como unha
unidade na diversidade, o que esixiría o recoñecemento pleno da
plural realidade nacional da Unión, na Convención fíxose presente
de novo o reaccionario espírito xacobino dominante, virando as
costas de momento a unha realidade histórica e de futuro. O texto
reflicte as contradicións presentes no momento da súa elaboración,
tanto dentro como fora da Convención. O recoñecemento pleno das
nacións sen estado constitúe un dos retos pendentes para a plena
constitución dunha Europa dos pobos, mais esta realidade non
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anula o valor transcendente e crucial do carácter da Unión como
unha nova forma de estructuración do poder e das relacións
políticas en Europa.
Contra o que se predica desde o poder e os medios de comunicación
españois, o Tratado Constitucional recoñece os pobos de Europa
tanto no seu frontispicio sobre os obxectivos da Unión e na Carta
de Dereitos Fundamentais: “Os pobos de Europa establecendo entre
si unha unión cada vez máis estreita, decidiron compartir un futuro
de paz, asentado en valores comúns”; como no preámbulo: “Os
pobos de Europa (...) orgullosos da súa identidade”. Isto é así a
pesar de que no artigo 1º non fai mención máis que á “vontade dos
cidadáns e dos estados de Europa de construír o seu futuro común”
atendendo a unha iniciativa contraditoria e sectaria procedente do
goberno español, mais dando conta realmente das formas de
representación hoxe vixentes no Parlamento e no Consello.
Responde a ese mesmo sectarismo a interpretación que se quixo
facer da mención no artigo 5º das funcións esenciais dos estados
membros, entre as que se inclúen as que “se destinan a garantir a
súa integridade territorial”. Contra o repetidamente argumentado
no estado español, este texto non ten nada a ver coa negación da
posibilidade de modificación das fronteiras dos actuais estados
membros. De afirmarse isto a Constitución prohibiría de xeito
absurdo e inaplicábel que un día se cumpran os acordos sobre
Irlanda do Norte entre Irlanda e o Reino Unido, que poderían
conducir á modificación das fronteiras deses dous estados. O texto,
obviamente, nin prohibe unha Constitución plurinacional nun
estado membro, nin tampouco en si mesmo a negación do dereito de
autodeterminación, de maneira que as nacións sen estado como
Galiza e as forzas políticas que as representan teñen coa existencia
da UE un marco máis favorábel para a autodeterminación que o da
simples pertenza ao estado español. O texto constitucional tamén
non retrocede no recoñecemento das entidades políticas territoriais
con competencias políticas e lexislativas, entre elas as nacións do
estado español, manténdose expresamente a posibilidade da
participación no Consello representando aos estados.
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Durante o proceso de elaboración do proxecto de Constitución
pola Convención, tanto o nacionalismo galego como o Intergrupo de
Nacións sen Estado defenderon desde o Parlamento Europeo
cuestións como a capacidade de recurso directo perante o Tribunal
de Xustiza da UE, faculdade que como unha ruín compensación lle
foi recoñecida ao Comité das Rexións; a obrigatoriedade da
circunscrición electoral específica, que segue sendo competencia
dos estados; o recoñecemento expreso da participación dos
Parlamentos das entidades políticas territoriais nas actividades das
comisións do Parlamento Europeo; a potenciación da política de
cohesión territorial e social ou o recoñecemento da diversidade
lingüística, para alén das linguas oficiais dos estados. Tendo unha
dimensión política transcendente, os deputados das nacións sen
estado reclamaron tamén no Parlamento a autodeterminación en
forma de alargamento interno, tomando como termo de comparación
o acordado para dez novos estados do Leste e do Mediterráneo, e
pondo en evidencia que a autodeterminación dentro da Unión é
compatíbel coa integración. Neste sentido, para a incorporación de
novos estados europeo a Constitución non establece máis condicións
estritas que as democráticas e de respecto aos dereitos humanos,
posición que foi aplicada para aprobar a entrada dos dez novos
estados, entre eles a República Checa e Eslovaquia, que acababan
de separarse pacificamente.
A Unión ten diante de si o problema do recoñecemento de Escocia,
Gales, Bretaña, Flandes, Cataluña, Euskadi e Galiza e outros
países, que contan cun carácter nacional inequívoco que lle é
institucionalmente negado, en tanto que países como como
Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre, Malta, Letonia,
Estonia, algúns de moi recente independencia, son recoñecidos por
seren estados. Podería mesmo ser recoñecida Andorra se o solicita,
mais non, paradoxalmente, a súa irmá maior Cataluña.
A Unión recoñece a diversidade lingüística europea mais limítaa
ás linguas oficiais dos estados. Porén, é preciso pór en evidencia que
o caso da lingua galega é radicalmente diferente dos correspondentes
ao éuscaro e ao catalán. Mantendo a mesma reivindicación Galiza
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ten nas súas mans a consecución da oficialidade. Chega con que as
institucións políticas e lingüística recoñezan por fin que en Galiza
se fala a mesma lingua, o galego ou galego-portugués, que en
Portugal. De facto o galego xa foi oficial durante cinco anos no
Parlamento Europeo, como pode selo o brasileiro coas súas diferenzas
fonéticas, segundo a práctica realizada polo deputado nacionalista
galego, sen encontrar obstáculo ningún.
Formando parte das nacións sen estado, Galiza ten problemas e
reivindicacións específicos referentes aos fondos estruturais e á
necesidade de incrementar o orzamento da Unión para manter o
nivel anterior da política de cohesión, tendo en conta os novos
estados membros do Leste, situados todos eles por debaixo do limiar
do 75% do rendemento medio por habitante da do UE actual. Na
perspectiva da reforma da Política Común de Pesca, sempre
respectando o principio de conservación dos recursos, cunha práctica
pesqueira que permita un desenvolvemento sustentábel, ten que
esixir que a flota galega teña dereitos plenos en todas as augas
comunitarias, superando o principio de estabilidade relativa que
impide de xeito discriminatorio o seu desenvolvemento, como debe
esixir unha presenza directa do sector pesqueiro galego en toda a
política de acordos internacionais da UE. Perante a reforma da
Política Agrícola Común, e de acordo coas tendencias por fin
dominantes, debe propugnar un modelo de agricultura baseada na
terra e fundado na propiedade familiar, que contemple tanto os
aspectos estritamente agrarios como a protección do medio ambiente,
a diversificación produtiva e o mantemento da poboación no espazo
rural en condicións de vida semellantes aos do urbano, superando
en todo caso o actual sistema malthusiano de cota lácteas.
A plena incorporación ás redes transeuropeas de transporte, coas
prioridades actuais da construción da rede de alta velocidade, tanto
interna como de relación con Europa como con Portugal e o resto
da península, do establecemento preferente desde Santiago de
comunicacións aéreas internacionais directas e da potenciación dos
portos galegos aproveitando a súa situación e condicións
privilexiadas, constitúen liñas de desenvolvemento e aspiracións
inmediatas irrenunciábeis.
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As posicións perante o Tratado Constitucional
Sendo isto así, as posicións que se manifestan na sociedade
europea sobre a Unión e o Tratado Constitucional reflicten a
complexidade do seu carácter como proxecto histórico.
O tratado é defendido desde posicións contraditorias. Desde as
que consideran a UE como unha institución histórica que crea un
espazo potencialmente máis favorábel para o recoñecemento da
diversidade nacional, a liberdade dos pobos, a defensa e
desenvolvemento dos dereitos humanos e sociais e das liberdades
democráticas e para os pobos europeos estaren representados no
mundo a través dunha política conxunta baseada na paz e a
solidariedade, mais tamén desde posicións conservadoras que
pretenden unha Europa dos estados, sendo contrarias a avanzar
plenamente na Unión política e social ou desde posicións xacobinas
de esquerda que aparecen como europeístas pero rexeitan o
recoñecemento das nacións sen estado.
Nas posicións negativas están os que non consideran a Unión
Europea unha entidade democrática, identificándoa coa
globalización ultraliberal, cos intereses dos grandes estados e coa
negación dos pobos sen estado. Tamén unha esquerda que máis que
o ámbito do estado, onde ve limitada a súa acción, escolle o ámbito
europeo como o lugar privilexiado para exercer unha oposición
radical ao sistema. Son contrarios igualmente os euroescépticos
estatalistas de esquerda e os chauvinistas e xenófobos de extrema
dereita.
As posicións negativas procedentes da esquerda e fundamentadas
na crítica da parte correspondente ás políticas comunitarias,
aducindo o seu carácter neoliberal, non comprenden ou non explican
que esas políticas recollen na parte terceira o establecido nos
tratados anteriores, particularmente os de Maastricht, Amsterdam
e Niza, que continuarían vixentes de a Constitución non ser
aprobada. Pretenden esquecer que esas políticas continuarían
vixentes, en tanto que desaparecerían todos os elementos
democráticos e sociais inegabelmente positivos das partes primeira
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e segunda, referentes aos obxectivos, ás institucións e aos dereitos
fundamentais, que son as que lle dan o carácter constitucional ao
tratado e que servirán de base para unha evolución positiva da UE.
Desde este Tratado Constitucional, que resulta reformábel co
mesmo procedemento que calquera outro, será posíbel e moito máis
doado avanzar no sentido proposto polos que queren unha Europa
plenamente democrática, social e recoñecedora da diversidade
nacional.
Camilo Nogueira
Ex Eurodeputado do BNG
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Anotacións ao artigo
Os Himnos do Diurnal
Galego1
Victorino Pérez Prieto

Temos que agradecer, en primeiro lugar, a boa acollida que tivo o
noso traballo sobre os Himnos do Diurnal galego e o recoñecemento
manifestado por algúns lectores. Pero seguidamente debemos facer
algunhas correccións, segundo a información que nos chegou a raíz
da súa publicación e as suxestións dalgúns autores.
En primeiro lugar, cómprenos indicar que o fermoso himno Da
nube baixa á decaída rosa, que atribuímos erroneamente a Xosé
Antón Miguélez, é de Ramón Cabanillas. Corresponde ao seu poema
Oración, e apareceu no seu libro Samos. Tampouco é de Xosé Antón
Miguélez Escurecen co loito as montañas, que ven ser a versión dun
coñecido himno castelán de J. L. Blanco Vega: A la hora de nona
(Cf. ... Y tengo amor a lo visible). En fin, non é tampouco da súa
autoría Honor e gloria a ti Cristo bendito, pero non logramos
identificar ao autor.
En segundo lugar, aínda que chamou a atención dalgúns lectores,
debemos manter a afirmación de que algún himno é de difícil
atribución a Manolo Regal ou a Xosé Antón Miguélez, mesmo para
os seus autores, polo seu traballo conxunto en numerosas ocasións.
Con todo, parece que son con seguridade da autoría de Manolo
Regal: Coas luces deste día, Coas primeiras luzadas do día, Loemos
xuntos con Xoán a Deus e Pai que nos dá-los teus santos. Algún
himno de Mª do Carme Villar, podería atribuírse a X. A. Miguélez,
que lle fixo varias letras para as súas cantigas.
1

Publicado no número anterior
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En terceiro lugar, segundo nos fixo chegar Mª González Raposo,
o himno da Virxe Hoxe naceu unha estrela non é da súa autoría; en
cambio, si debemos situar na autoría desta poeta Chegou, chegou
na noite, que atribuímos erroneamente a Francisco Fernández
González. Ademais, algún himno dos que se adxudica a autoría a
Xabier Méndez, pode que deba atribuírse a Bernardo G. Cendán,
polo traballo conxunto de ambos.
En fin, a autoría do fermoso himno Acharte presenta na vida, que
atribuímos a un autor portugués chamado P. Martíns –como se nos
indicara no seu momento– segundo se nos dixo posteriormente,
parece ser que se trata dun nome inventado. En troques,
presumiblemente debamos atribuír a súa autoría a un autor francés
chamado Daniel Ange.
Publicamos esta nota por honestidade, pero cremos que se trata
dunha apreciación que, máis aló dos pequenos erros cometidos polo
seu autor, manifesta algo moi fermoso: a xenerosidade dos seus
autores, que poñen o servizo feito á comunidade cristiá por riba do
seu propio orgullo particular. A todos eles, o noso agradecemento.
Queremos indicar finalmente que Encrucillada proxecta publicar
proximamente, na súa colección de Monografías, un volume de
poesía relixiosa galega cunha selección destes himnos e outros
poemas de onte e hoxe que nos parecen valiosos e que non foron
recollidos no Diurnal. Desde agora estamos dispostos a acoller as
suxestións que se nos faga chegar, ben á revista, ben a este que
escribe, encargado do proxecto.
Victorino Pérez Prieto
Pico de Ouro, 1-3, 1º G. 15404-Ferrol
vitope@planalfa.es
Tfno. 981318654
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¿Quen foi María Magdalena?
Car men Ber na
bé Ubieta
nabé

A figura de María Magdalena está de moda. Hai xa uns anos que
a teoloxía feminista comezou a tomala como obxecto de estudo, e os
grupos eclesiais de mulleres como “matrona” do seu movemento en
pro do recoñecemento da igual dignidade e da maioría de idade das
mulleres na Igrexa. Deuse unha recuperación da súa figura e da súa
importancia entre os discípulos de Xesús e no cristianismo primitivo,
e hoxe conta con numerosos estudos rigorosos sobre a súa figura
tanto na literatura canónica coma na extracanónica.
Este interese aparece tamén á literatura de ficción, con pretensións
máis ou menos declaradas de historicidade, que, inspirándose nos
escritos extracanónicos, lidos ou non, constrúe unha figura onde
priman os aspectos románticos e novelescos. O último exemplo é a
exitosa novela O Código Da Vinci onde María Magdalena aparece
como esposa de Xesús e nai dos seus fillos, unión e descendencia que
se interpretan como o santo graal da lenda, o masculino e o
feminino en Deus.
Pero, ¿quen foi María Magdalena? ¿que sabemos dela? ¿onde se
nos informa sobre ela? O seu nome, tal como aparece nas fontes
máis temperás, os evanxeos canónicos, era Miryam. Aínda que de
significado discutido, foi un nome popularizado de tal forma polas
princesas asmoneas que era moi común entre as mulleres da época
e varias nos evanxeos o levan, o que explica a confusión entre
mulleres, as “Marías”, que a tradición interpretativa –protagonizada
case sempre por homes– tivo. O seu segundo nome, Magdalena, é un
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apelativo que procede, con toda probabilidade, do seu lugar de
orixe, Magdala –a Tariquea de Flavio Josefo-, unha cidade situada
na beira occidental do Lago de Galilea, entre Cafanaum e Tiberiades,
coñecida pola súa industria de salgadura, pola súa grande flota
pesqueira e pola resistencia aos romanos nos albores da primeira
guerra xudía do ano 70.
¿Pero ónde se fala dela e qué se di? As noticias históricas son case
inexistentes se se exceptúan os evanxeos canónicos. Celso,
menciónaa e chámaa “histérica” para facer ver que a crenza na
resurrección de Xesús que profesan os cristiáns non ten fundamento.
Os outros escritos que falan dela son aqueles que quedaron fóra do
canon polas súas tendencias gnóstica e encratita, e algúns escritos
disciplinarios eclesiásticos. Aínda que a lectura destes textos ha de
ser crítica e nunca literalista, ofrécennos algunhas noticias
interesantes sobre a súa figura e a súa influencia no cristianismo
primitivo.
1. María Magdalena nos escritos canónicos
A moderación de datos sobre esta muller débese á especial
natureza destes escritos e ao punto de vista androcéntrico desde o
que están narrados o que fai que as mulleres sexan invisibles en boa
medida e só sexan mencionadas cando se trata dunha excepción.
Pero a pesar diso, os evanxeos canónicos presentan esta muller
mediante unha serie de trazos moi importantes que hai que analizar
detidamente.
María Magdalena faise visible nos evanxeos xa ao final
(exceptuando en Lucas); aparece, xunto con outras mulleres, na
narración da paixón –un relato tradicional que se considera moi
antigo– e alí é presentada como discípula, testemuña da crucifixión
e a sepultura e como receptora dunha aparición do resucitado e dun
envío a anunciar.
a) Discípula
Os Sinópticos utilizan os verbos característicos do discipulado:
seguir (akoloutheô) e servir (diakoneô) para describir a María
Magdalena (Mc 15,41; Mt 27,55; Lc 8,1-3; 23,49), aínda que non
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todos os utilizan da mesma forma. Marcos e Mateo utilízanos de
forma positiva para indicar o discipulado das mulleres, Lucas
modifica o seu uso de xeito sutil, pero o resultado é unha imaxe das
mulleres moito máis convencional. Xoán, debido ao seu plan literario
e teolóxico, preséntaa como discípula, pero de forma diferente.
María Magdalena parece atopar a Xesús en Galilea, por onde o
seguiu, escoitou e aprendeu existencialmente en qué consistía o
reino de Deus. Uniuse ao seu grupo e converteuse en testemuña
cualificada do seu ensino e a súa actuación. O que se di dos
discípulos aféctalle tamén aínda que no comezo do Evanxeo non
sexa visible. A súa aparición ao final e a mención de que estaba
desde o principio fan que quen le ou escoita volva a vista cara a
atrás para encher ese oco.
María Magdalena é pois testemuña ocular e directa do ministerio
de Xesús: da súa vida e o seu ensino. Ela experimentou cómo era o
Deus do que Xesús falaba en parábolas; escoitou de labios de Xesús
e viviu no seu grupo os novos valores que este propoñía e que
supoñían un reto á sociedade patriarcal na que vivía: o cambio do
concepto da honra que tanto sufrían as mulleres, aínda que tamén
os homes que non cumprían os estándares de masculinidade. Ela
asistiu ás curacións de Xesús, signos da chegada do reino de Deus
e efectos da súa proximidade humanizadora manifestada en Xesús.
Acompañou a Xesús e aos outros na proclamación da chegada do
reino de Deus como boa noticia de salvación e liberación, sobre todo
para os excluídos, os oprimidos, os sen honra. Algo que ela con toda
probabilidade chegou a experimentar persoalmente como muller.
Pois as mulleres estaban, de forma especial, encerradas e oprimidas
polos esquemas e as normas socio-relixiosas que encadraban as
persoas. Sen dúbida o encontro con Xesús transformara a súa vida.
E sen dúbida, tamén, ela, como os demais discípulos, compartiu a
estigmatización á que someteron a Xesús os que vían perigar a súa
posición e a forma en que as cousas “foran sempre” ante a mensaxe
de Xesús (Mc 3,22; Lc 7,34). Foi discípula de Xesús ata o final.
É moi probable que a referencia á posesión demoníaca de María
Magdalena sexa un elemento redaccional de Lucas (Lc 8,2). Agora
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ben, as posesións eran un mecanismo inconsciente de protesta, o
único posible, ante a opresión do sistema socio relixioso e familiar
que sufrían certas persoas vulnerables (mulleres, nenos, escravos,
homes baixo un réxime moi opresivo). A posesión demoníaca non
levaba consigo entón o matiz de falta moral que adquiriu despois.
Desa forma Lucas presenta a María Magdalena como unha muller
que se sentía –quizais non moi conscientemente– en desacordo
profundo co sistema e sufría a súa forza opresiva. Xesús e a súa
mensaxe sácana desta situación ao escoitar os berros do seu corpo
e darlle a razón á vez que lle facilitaba un novo horizonte de
comprensión e de autocomprensión1. Quizais, aínda que o dato da
posesión non fose exacto puidese ser unha traducción de Lucas para
o seu tempo do especial carácter desta muller que a levou a seguir
a Xesús e a aceptar a estigmatización que supoñía.
Lucas separa os dous verbos típicos do discipulado e sitúa o servir
ao comezo (8,1-3) e o seguir ao final (23,55) do seu evanxeo. O
verbo servir acompáñao do termo “cos seus bens” (huparjontôn) e
fai receptores del, ademais de Xesús, a todos os discípulos homes
que el denomina os Doce. Desa forma as mulleres quedan convertidas
en matronas agradecidas polas súas curacións que apoian
economicamente ao grupo. Esta é unha imaxe que corresponde máis
á comunidade de Lucas que á situación daquelas primeiras discípulas
de Xesús, pero a Lucas, debido ao seu plan teolóxico, interésalle
proxectar a situación da súa comunidade naquel primeiro momento
e propoñer xa, naquelas primeiras discípulas que tiñan a autoridade
dos primeiros momentos, un comportamento que quería promover
na súa comunidade. Do mesmo xeito, ao poñelo só, o verbo seguir
perde forza e a imaxe de María Magdalena e as outras mulleres,
como discípulas dilúese.

1

Tratei este tema e desde esta perspectiva en Mary Magdalene and the Seven
Demons in a Social- Scientific Perspective, en I.R. Kitzberger, Transformative
Encounters. Brill, Leiden 2000. En castelán tratei o asunto desde a mesma
perspectiva, aínda que sen o aspecto de xénero, en El endemoniado de Gerasa”,
en R. Aguirre, Los milagros de Jesús. Verbo Divino. Estella, 2004.
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b) Testemuña da morte e destino de Xesús
Este é un trazo importante da presentación de María Magdalena
nos evanxeos (Mc 15,40-47; Mt 27,55-61; Lc 23,49-56; Xn 19,25).
Como se dixo, os evanxelistas –agás Lucas– nomean a María
Magdalena por primeira vez na escena da crucifixión, aínda que se
fai evidente que estivo con Xesús antes. Esta muller, xunto coas
demais, son presentadas asistindo á crucifixión de Xesús, mentres
os discípulos homes parecen desaparecer. Só Lucas, polo seu plan
teolóxico, pon no lugar a todos os seus coñecidos.
Os relatos narran como María Magdalena permaneceu no lugar
ata saber qué pasaba co corpo de Xesús. O relato da paixón, e en
concreto o da sepultura, está profundamente teoloxizado – relido á
luz da fe e do A.T. - pero parece indubidable que María Magdalena
e as outras mulleres discípulas tiveron un papel importante como
testemuñas das últimas horas de Xesús. As mulleres non podían ser
testemuñas na sociedade pero parece que son as únicas coas que
podía contar a comunidade para lembrar os últimos momentos do
mestre. Pasase o que pasase co corpo de Xesús, María Magdalena
e as demais son lembradas como testemuñas do seu final.
c) Receptora da primeira aparición do Resucitado
Segundo Mateo 28, 9-10 e Xoán 20,14-18 María Magdalena foi a
destinataria da primeira aparición do resucitado, ben soa (Xn) ou
ben ao lado da outra María (Mt). Nin Lucas nin Marcos o narran.
Lucas porque debido á súa idealización das orixes e á súa concepción
da autoridade pon a Pedro como receptor; Marcos porque non narra
as aparicións (no final tardío, porén, si se asume a tradición da
primeira aparición a María Magdalena).
Os catro evanxelistas, porén, son unánimes en situar a María
Magdalena, soa ou acompañada, en relación co coñecemento do
acontecemento pascual (sexa como visita á tumba e encontro cos
seres anxélicos, como aparición do resucitado ou como as dúas). E
é que os dous relatos intentan expresar unha experiencia profunda,
o coñecemento de que Xesús non quedara na morte senón que
estaba con Deus (“Deus resucitárao”, “Deus exaltárao”, “estaba
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sentado á destra de Deus”, todas estas expresións son maneiras
tomadas daquela cultura que intentaban expresar esa realidade).
María Magdalena tivo un papel moi importante na orixe do
coñecemento comunitario desa realidade que denominamos
resurrección/exaltación de Xesús que a comunidade confesa recibido
do alto e por iso pon o seu anuncio en boca dos seres celestiais.
Pero este aspecto das aparicións leva consigo, como é doado de
entender, a cuestión da autoridade comunitaria. E é por iso polo
que Lucas pon a Pedro como o primeiro en recibir unha aparición.
Nos escritos extracanónicos aparece moito máis claramente e a
máis a miúdo esta cuestión da autoridade2 baixo a forma dunha
rivalidade entre Pedro e María Magdalena.
d) Apóstolo
María Magdalena aparece tamén como receptora dun saber sobre
o destino e a nova situación de Xesús, e é enviada polo resucitado
coa misión de contalo (soa ou coa outra María). Apóstolo significa
“enviado”. Este é un trazo moi importante e que adoita pasar
desapercibido ou ben adoita ser rebaixado ao dicir que só foi
enviada aos discípulos. Cando Paulo xustifica a súa reivindicación
de ser apóstolo, alude a que recibiu unha aparición do resucitado
e a que foi enviado por el.
María é enviada a anunciar o que sucedeu con Xesús e as
consecuencias que isto ten. Hai que volver a Galilea e seguir coa
misión. O envío por parte do resucitado: “vai e di...” valeulle nos
primeiros séculos da Igrexa o título de Apóstola dos Apóstolos. E é
este aspecto de receptora dun saber e dun envío o que foi moi
desenvolvido nos escritos extracanónicos.
e) Relevancia comunitaria
Este trazo dedúcese da forma na que María Magdalena é nomeada
no grupo de mulleres. Sempre o é en primeiro lugar, agás na escena
da crucifixión de Xoán que o fai en último lugar; probablemente
2
Sobre o tema da autoridade e as aparicións, cfr. Ann Graham Brock, Mary
Magdalene, the Frst Apostle. The Struggle for Authority. Harvard University Press.
Cambridge, 2003.
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para establecer un nexo narrativo coa escena seguinte da cristofanía.
Na Biblia a orde en que se cita un personaxe nunha lista é
significativa da súa importancia na comunidade. Isto indícanos que
María Magdalena era unha figura de referencia importante para as
comunidades.
Gustaríanos saber que pasou con ela, pero só caben especulacións.
Non temos escritos que falen da sorte posterior dos discípulos de
Xesús, exceptuando os Feitos dos Apóstolos, que se centra en Pedro
e Paulo. Probablemente María Magdalena –como os demais– formaría
parte dalgunha comunidade, quizais no seu Galilea natal, como
testemuña da primeira hora.
2. María Magdalena nos escritos extracanónicos ou
Apócrifos
Algúns textos posteriores aos evanxeos canónicos (s. II-III) falan
de María Magdalena3 e en moitas ocasións desenvolven aspectos
que xa se viron naqueles. Estes textos son moi diversos e, aínda
que, con toda probabilidade, non nos dean noticias históricas sobre
esta muller ofrécennos un reflexo das polémicas eclesiales das que
é produto e que se deron nun momento no que a ortodoxia non
estaba definida senón en formación. Polémicas sobre a autoridade,
o papel do espírito e as revelacións como lexitimadores da autoridade,
o papel das mulleres na Igrexa.
Estes escritos mostran a importancia e a autoridade que tivo esta
muller nos primeiros tempos da Igrexa pois varios deles invocan a
súa autoridade para lexitimar as súas posicións prácticas e
doutrinais que, nalgúns casos, parece que chocaban co que ía
conformándose como a “grande corrente eclesial”. Outros escritos
evocaban a autoridade doutros discípulos de primeira hora: Pedro,
Tomás, Bartolomé, ...
3

Estudouse a identidade da María que aparece nestes escritos e a maioría identifica
a figura chamada Mariam ou Mariamme que aparece en moitos deles con María
Magdalena. Ultimamente publicouse unha obra que reflicte no seu título este tema.
Cfr. F.S-N. Jones (ed.), Which Mary? The Marys of Early Christain Tradition. Brill.
Leiden, 2003.
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O Evanxeo de María, o Evanxeo de Tomé, o Evanxeo de Filipe,
a Pistis Sofía, a Sabedoría de Xesucristo, os Feitos de Filipe son
algúns dos escritos onde aparece María Magdalena, ás veces como
a discípula predilecta, outras veces como alter ego e compañeira de
Xesús. Neles, aparece predicando, indo en misión ou recibindo unha
revelación especial que logo transmite aos demais discípulos a quen
acompaña e anima. O mesmo Xesús chámaa “bendita”, “muller de
espírito”, “muller que comprendeu todo”. Defínea como valente e
intelixente.
Estes escritos son diferentes uns doutros en tendencias e mesmo
na presentación máis ou menos positiva que fan de María Magdalena.
No Evanxeo de Felipe, un escrito que parece ter influencias gnósticas
valentinianas, María Magdalena é presentado como a “compañeira”
de Xesús, a quen este “adoitaba bicar a miúdo na boca”, o que lle
daba a fertilidade espiritual da Sabedoría. En Feitos de Filipe, unha
obra de tendencias ascéticas encratitas, María Magdalena aparece
predicando ás mulleres a renuncia ao matrimonio polo que o acusan
de “seducir mulleres”, algo que se dicía do cristianismo.
Hai outros escritos onde se pode observar certa polémica e
rivalidade entre Pedro e María Magdalena. Unha polémica que
versa, no fondo, sobre a autoridade de cada un. Nalgúns casos
parece estar a aludir á polémica entre grupos que apelaban a Pedro
–en representación do que se ía conformando como a grande
corrente eclesial–, e outros que apelaban a María Magdalena e ían
quedando como minoritarios. No Evanxeo de María, esta recibe
unha revelación do resucitado antes de “subir ao Ceo”. Pedro
pídelle que lles conte as palabras do Señor que só ela sabe e que
Xesús lle dixo porque lle “quería máis que aos demais”. Cando
María Magdalena o fai, Pedro e Andrés non a queren crer porque
non admiten que Xesús falase en segredo cunha muller sen sabelo
eles e acúsana de dicir cousas estrañas. Leví sae na súa defensa
facéndolles ver que é a envexa a que os leva a meterse con ela.
Tamén no Evanxeo de Tomé 114, aparece Pedro pedindo a Xesús que
María saia de entre eles porque “as mulleres non son dignas da
vida”. Xesús dille que el “a guiará ata facela un home perfecto”.
Aparece aquí o topos clásico do “feminino como debilidade” que é
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superado evitando as obras “da feminidade” e chegando a ser
“home perfecto”, algo que se lles pide tamén a algúns homes. Na
Pistis Sofía tamén se describe unha polémica entre eles. Pedro di ao
señor que “María non deixa falar aos varóns” porque sempre se
adianta a interpretar as palabras do resucitado; María Magdalena
chega a dicir que ela non se atreve a dar o significado porque teme
a Pedro que “odia ao noso xénero”. É significativo que sexan Pedro
e María Magdalena os protagonistas da polémica.
En realidade esta polémica non parece reflectir a realidade histórica
destes dous personaxes senón a de certos grupos que apelaban á
autoridade dun ou do outro como lexitimación das súas doutrinas
e as súas prácticas. Trátase dunha polémica sobre a autoridade e
en varios casos alúdese á revelación recibida por parte do resucitado
como a base desa autoridade. Isto pode axudar a comprender por
qué o evanxeo de Lucas, que ten unha eclesioloxía tan concreta,
non menciona a aparición do resucitado a María Magdalena, esvae
o seu papel en torno á revelación do sepulcro e á resurrección e
introduce a Pedro nos dous momentos.
Algúns destes grupos gnósticos, aínda que non tiñan unha idea
moi positiva sobre o feminino (o feminino como debilidade) posto
que compartían as ideas filosóficas máis habituais na súa cultura,
parece que tiñan unha praxe comunitaria na que as mulleres
ensinaban, bautizaban, eran bispos ou celebraban a eucaristía,
como sabemos polos ataques e as críticas de Hipólito, Oríxenes,
Tertuliano4 ou Irineo de Lyon. Hai que ter en conta que estamos a
falar dos s. II-III, cando aínda a Igrexa se estaba a conformar e
definindo doutrinas, ministerios e estructuras, cando a ortodoxia
se estaba a facer e a pluralidade era unha realidade.

4

“Estas mulleres herexes. ¡Cánta audacia teñen. Non teñen modestia. Son o
suficientemente intrépidas para ensinar, argumentar, facer exorcismos e curacións,
e pode que mesmo bautizar!” (De Praesc. 41). Noutra obra escribe:“Non está
permitido a unha muller falar na igrexa, nin ensinar, nin bautizar, nin ofrecer a
eucaristía, nin reclamar compartir unha función masculina, nin mencionar o oficio
sacerdotal!” (De Virgines Velandis, 9).
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3. María Magdalena nos escritos eclesiásticos
O nome e a autoridade de María Magdalena tamén foron utilizados
por sectores da grande corrente eclesial para xustificar a posición
que se lle estaba a dar á muller e a súa exclusión do ámbito directivo
e organizativo, nunha institución que ía pasando ao ámbito público/
político e tiña que acomodarse aos esquemas culturais, polo menos
a algúns deles, como eran os esquemas que definían os papeis de
cada sexo5.
Detrás de quen pretenden promover estes escritos podemos ver,
precisamente, os aspectos que estaban sendo discutidos. Se se
prohibe algo e se promove outra cousa é porque o que se prohibe se
facía e porque o que se promove constituía un problema. Na
Didascalia Apostolorum (s. III), no cp. 25 alúdese a María Magdalena
para, mediante unha lectura nesgada de Lc 8, 1-3 (nótese que é
precisamente Lucas) negar ás mulleres a posibilidade de ensinaren
e de seren mestras na Igrexa (“se o señor quixese mandaría a María
Magdalena e os demais a predicar cos discípulos, pero non o fixo”).
Pero o problema persistía, e así nos canons eclesiásticos dos
Apóstolos (s. IV), ponse en labios de María Magdalena a razón pola
que as mulleres non podían presidir a Eucaristía, e que non era
outra que o topos da debilidade das mulleres (“non foi porque rin
senón porque, como dixo cando estaba connosco, o débil debía ser
salvado polo forte”).
Como se pode ver, uns escritos e outros, aqueles dos grupos
minoritarios e gnósticos ou aqueles dos cales representaban a
grande corrente eclesial, utilizan a figura desta muller e a súa
autoridade, que parece ser grande para amplos sectores dos cristiáns,
para lexitimar unha ou outra postura en relación a certas prácticas
e doutrinas.
4. ¿María Magdalena prostituta?
A imaxe de María Magdalena máis popularizada é a de pecadora
arrepentida. Pecado que, no caso dunha muller, unha sociedade
patriarcal non pode deixar de pensar en relación co sexo, e que deu
5

Véase para este tema a interesante obra de K. Torjensen, Cuando las mujeres
eran sacerdotes. El almendro. Córdoba, 1998.
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lugar á imaxe da prostituta arrepentida coa melena solta e facendo
penitencia nunha cova. Porén, como se puido ver, nin nos escritos
canónicos nin nos extracanónicos aparece esta visión sobre ela.
Entón, preguntarémonos, ¿cal é a orixe desta imaxe que configurou
as imaxinacións, os sermóns, as artes, e mesmo a liturxia ata o
Vaticano II que a modificou?.
María Magdalena pasou de testemuña, discípula e receptora
dunha cristofanía a prostituta arrepentida mediante un proceso
paulatino que se completou nos s. VI-VII con Gregorio Magno,
aínda que xa se produciran algúns episodios anteriores.
Primeiro identificouse a María de Betania coa muller pecadora de
Lc 7, 36-50 da cal se supón que era unha prostituta aínda que Lucas
non utiliza o termo grego específico para iso como fai noutras
ocasións. A identificación deuse porque se conta a mesma acción en
dous momentos diferentes e por dúas mulleres que parecen diferentes.
Nunha época na que non se coñecían os métodos histórico-críticos
que propoñen unha tradición utilizada de formas diferentes polos
evanxelistas, os intérpretes intentaron diferentes explicacións
segundo estaban na mesa de estudo ou no púlpito onde o topos da
pecadora arrepentida daba moito xogo. Chegouse a unha explicación
que parecía solucionar a disparidade de momentos e mulleres:
tratábase da mesma muller que fai dúas uncións, unha cando é
pecadora (Lc) e outra cando chega a ser santa (Mc, Mt, Xn). Se Mc
e Mt non dan o nome da muller é porque había algo vergonzoso na
súa vida anterior.
O segundo paso foi identificar a María Magdalena con María de
Betania que aparece ás portas da paixón cun papel tan importante
que se entende que ten que estar presente tamén despois, aínda que
sexa cun nome diferente.
O terceiro paso, que parece comezar en séculos anteriores pero
que o consuma Gregorio Magno (s. VI-VII) identifica a María
Magdalena coa pecadora de Lc 7. O tema da posesión demoníaca
favorece esta identificación porque pecado e demo chegaran a ser
case sinónimos e se entendía que a posesión facía referencia ás
faltas morais.
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Despois os arquetipos, a imaxinación, a proxección e os temores
–sobre todo masculinos– fixeron o resto a través dos séculos
propagando e solidificando na arte e os sermóns a imaxe de
prostituta arrepentida, esquecendo os trazos de discípula, testemuña,
apóstolo, receptora da resurrección e a autoridade que todo iso
levaba consigo e que lle era recoñecido nos primeiros tempos do
cristianismo.
Con todo, este transformación deuse só na tradición occidental
porque na oriental sempre se diferenciaron estas mulleres. O
Vaticano II volveu a diferencialas e eliminou dos himnos e as
antífonas da liturxia da festa de María Magdalena (22 de xullo)
aqueles trazos que favorecían a identificación e introduciu os
aspectos de discípula e receptora da aparición do resucitado. A
pesar diso, a imaxe da pecadora, da prostituta arrepentida persiste
aínda na imaxinación popular e nalgúns sermóns.
Carmen Bernabé Ubieta
Profesora de teoloxía da Universidade de Deusto
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1. “Un humilde traballador
da viña do Señor”
Ata primeiros de abril, cando
Karol Wojtyla entrou na súa agonía,
Joseph Ratzinger non figuraba nas
listas de papables. Ninguén dubidaba da súa capacidade intelectual,
da súa honradez persoal e da súa
vida de Igrexa. Todos tiñan claro
que, desde a súa posición de decano
do Colexio Cardinalicio, ía ter unha
importante influencia na elección
dun novo pontífice. Pero todos os
expertos daban por suposto que o
prestixioso prefecto da Congregación
para a Doutrina da Fe non ía arriscar
o seu prestixio nin a súa doce vellez
nunha carreira que se consideraba
perdida.
Pero todo cambiou, como por
ensalmo, nos días de Sede Vacante, e
a sorpresiva advertencia de que había que estar atentos ás evolucións
de Ratzinger, que saíron de forma
calculada do Pazo do Santo Oficio e
que chegaron aos meus oídos mentres impartía un máster na Universidade Pontificia de Salamanca,
racharon en só catro días con todos
os prognósticos. Con suma pruden-
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cia, con gran clarividencia, e cunha
precisión xermánica, o vello e experimentado cardeal alemán aproveitou todas as ocasión que lle daba o
seu oficio para deixar claras tres cousas importantes: que era candidato
á Cátedra de Pedro, que tiña condicións espirituais e intelectuais para
gobernar á comunidade católica, e
que tiña unha análise moi elaborada
da situación que atravesa a Igrexa e
das accións que deben emprenderse
para mantela unida na fe e con capacidade para dar testemuña de paz
e de convivencia no mundo moderno.
En Roma chegouse a dicir que
este conclave non fora neutral, e que
Joseph Ratzinger tivera máis oportunidades que ninguén para facer
“campaña electoral” e promover a
súa elección. Pero eu penso que a
actitude de Ratzinger foi irreprochable, e que, se ben é certo que
aproveitou todas as homilías e todas
as sesións do Colexio Cardinalicio
para demostrar a súa excepcional
valía e a súa profunda convicción
relixiosa, ninguén lle pode reprochar
un uso abusivo da posición de privilexio que lle correspondeu nos intres
de Sede Vacante. Lonxe de invocar
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ao seu favor o legado de Xoán Paulo
II, e de aproveitarse da papolatría
desatada pola evanxelización mediática do papa polaco, Joseph
Ratzinger situouse desde o principio
en posicións alternativas, deixou claro que o modelo evanxelizador escollido por Wojtyla non era sostible
nin desexable, cambiou as prioridades evanxelizadoras desde o terceiro ao primeiro mundo, apostou
pola volta a unha modernización
inspirada no Concilio Vaticano II e
nas súas profundas bases teolóxicas,
e fixo ver a necesidade dunha recuperación das formas litúrxicas máis
universais, capaces de achegar
argumentos de unidade á pluralidade
de culturas e contextos económicosociais que conviven na comunidade
eclesial. Por eso pode dicirse que
Joseph Ratzinger rachou cun dos
apotegmas que operaba con inexorable exactitude desde a elección de
Pío XII, e que, se ben entrara como
papa no primeiro conclave do
milenio, saíu del, á cuarta votación,
convertido no papa Bieito XVI.
Aínda é moi pronto para facer
prognósticos sobre un pontificado
cheo de problemas e incertezas. Pero
eu estou convencido de que Bieito
XVI non vai ser un papa de transición, aínda que teña moi pouco
tempo para facerse un oco na historia.
Non hai que negar que Ratzinger é
un teólogo rigoroso, que cre na capacidade unificadora e mesmo creadora
da ortodoxia. Tampouco hai que
esquecer que é un home conservador,
ao que lle custa moito rachar coas
tradicións e cos hábitos de comportamento que actúan como guías pri-

marias e imprescindibles para tempos de crise. E mesmo poderíamos
recoñecer que a súa excelencia
intelectual lle pode xogar unha mala
pasada á hora de avaliar a importancia e as formas de reevanxelización de Europa e do diálogo
coas igrexas cristiás separadas. Pero
hai moitos indicios de que Bieito
XVI é consciente de todas estas circunstancias que condicionan a súa
actuación como Papa, e que, lonxe de
lanzarse a unha frenética política de
cambios, pretende limitar o seu
labor a algo tan sinxelo e necesario
como preparar a Igrexa e aos católicos
para un tempo de cambios profundos
e inexorables. A algúns pareceralles
pouco, pero a min paréceme
suficiente, se o logra, para pasar á
historia.
2. Unhas eleccións difíciles
de interpretar
Fraga Iribarne adiantou as
eleccións. A súa intención, mil veces
expresada, era esgotar a lexislatura
e chamarnos ás urnas a finais de
outubro, pero a continua caída das
enquisas, e a convicción de que a
quebrantada saúde do candidato non
aguantaría unha campaña electoral
prolongada durante todo o verán,
forzaron a Mariano Rajoy a decidir o
adianto.
En termos técnicos pode dicirse
que o PP ten perdida a maioría absoluta, xa que, no intre no que eu
escribo (09-05-2005) aínda non
houbo unha soa enquisa que lle atribuíse a victoria. Pero se falamos en
termos políticos, lembrando a idiosincrasia do país e os seus trasacordos

305 81

Xosé Luís Barreiro Rivas

anteriores, o Partido Popular aínda
está en condicións de gañar as
eleccións. As enquisas que non acaban de prognosticar unha victoria
tampouco acaban de prognosticar
unha derrota, e aínda que hai moitos
síntomas de que Fraga sofre cada
día unha sangría de votos, creo que
teremos que esperar á noite electoral
para saber quén e cómo vai gobernar
este país.
Os prolegómenos da campaña
electoral supoñen unha enorme
decepción da política, e unha tremenda desesperanza diante do futuro que se abre para Galicia. Fraga e
máis o PP están esgotados, carecen
de ideas e de vontade para facer un
plan de país, e tampouco teñen a
convicción que é necesaria para propoñer políticas activas que impulsen
un salto visible no desenvolvemento
económico e social de Galicia. E a
oposición está desunida e
desnortada, imposibilitada para
construír unha alternativa visible e
eficiente, e incapacitada para erguer
un modelo de acción política distinto
do que nos ofreceu Fraga durante as
últimas catro lexislaturas. E por eso
seguimos abocados a unha política
de corte clientelar na que, en vez de
dedicarnos a definir e desenvolver
políticas autónomas, como é o noso
deber e a nosa esperanza, gastamos
todas as forzas en facernos acredores
de atencións e favores externos.
Todas as políticas que teñen que ver
coas nosas competencias e cos nosos
recursos ordinarios fican esquecidas
e fora dos debates de campaña. E
toda a dialéctica da confrontación
entre os dous grandes contrincantes,

82 306

PP e PSOE, está claramente reducida a barallar sen cancelas a cerca
das políticas de Madrid e de Bruxelas, e a ver quen dos dous candidatos,
Fraga ou Touriño, ten mellores
amigos en Madrid.
A política clientelar ten unha esencia humillante e estéril. É humillante porque nos achega máis á
condición de súbditos que á de
cidadáns, e porque, lonxe de facernos
protagonistas do noso propio país,
con capacidade para escoller modelos
e prioridades para o desenvolvemento, nos converte en puros elementos pasivos, obrigados a arelar
aquelo que nos prometen, e a pedir
por favor que non nos esquezan nin
nos desprecen. Un simple estudo
sobre a linguaxe utilizada polos xornais para falar do Plan Galicia
debería ser suficiente para decatármonos do erro político que estamos cometendo, e para provocar un
cambio radical e sen contemplacións. Pero non cabe dúbida de que
este modelo clientelar que implantou o PP, e que tratan de emular
como poden o BNG e o PSOE, adáptase coma unha luva á mentalidade
política que é maioritaria en Galicia,
e que unha simple alternancia dos
partidos no poder non sería suficiente para agromar unha transformación real na política de Galicia.
A noticia destes días non é que
Fraga pode perder as eleccións, senón
que aínda pode gañalas outra vez. E
ese é o prezo de levar tanto tempo
sen facer política verdadeira, pegados
á subvención e esperando que a sopa
boba que chega de Europa dure per
saecula saeculorum. Despois de catro
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lexislaturas preñadas de mal goberno e de oportunidades perdidas,
o único argumento que ten a oposición para desbancar a fraga é que
está vello, que non está en condicións
de dirixir a Xunta, e que estamos
abocados a un cambio de presidente
que, coas cousas como están, sería
como darnos gato por lebre. Fraga
segue sendo o líder máis valorado,
mentres ao PP se lle atribúe a maior
capacidade para conectar coa nosa
cultura e coa nosa realidade, e de dar
solucións máis efectivas aos problemas reais. E por eso teño tan pouca
ilusión neste intre que eu aínda espero definir como de cambio, porque
non sei se é peor perder unhas eleccións, aínda que sexan as quintas,
que gañalas porque o adversario xa
non pode consigo. Se a fe sen obras é
morta, a política sen proxectos e sen
ilusión é unha carga insoportable,
aínda que os pobos adoiten tardar
moito tempo e percibir os males
colectivos.
3. Europa tamén fixo guerras
Mentres escribo estas letras estase
celebrando en Moscova o desfile conmemorativo do que deu en chamarse
“a derrota dos nazis”. A desculpa para esta xuntanza é boa, xa que se
quere gardar a terrible experiencia
dun feito que non debe volver a repetirse. Pero a linguaxe escollida para
falar daquela tremenda carnicería,
que sementou toda Europa de cadáveres e ruínas, e produciu unha orxía
de destrución artística e cultural sen
precedentes, é, sen dúbida, equivocada. Dicir que a II Guerra Mundial
foi contra os nazis é tanto coma negar
que a I Guerra Mundial foi tan mortí-

fera e irracional coma aquela, ou supoñer que gasear nas trincheiras a
millóns de mozos enviados á morte
por gobernos e militares incompetentes é un feito menos condenable que gasear aos fillos daquela
xeración nos campos de concentración.
Os nazis non eran fantasmas
chovidos do ceo, senón xente de carne
e óso que se organizaron como poder
político e militar nas nacións máis
civilizadas do mundo, e que, partindo dunha posición algo máis que
consentida, e poñendo como desculpa
os mesmos valores militaristas e violentos que animaran as contendas
dos estados europeos durante máis
de catro séculos, xeraron unha guerra
tan cruenta e destrutiva que é equivalente a todas as outras guerras
que rexistra a longa historia do
mundo.
Celebrar a vitoria contra os nazis
é un engano moi grave e profundamente soberbio. O que temos que
celebrar e a quebra da cultura militarista que serviu para fundar e consolidar os estados e imperios, e que
aínda alenta en moitos discursos pronunciados ao abrigo dos ideais democráticos e da palabra liberdade. O
discurso da paz, se non é entendible
en todo o mundo, é falso. E por iso
compre subliñar que, ao abeiro das
celebracións que tratan de gañar a
paz indefinida para o primeiro mundo, aínda aniña unha ideoloxía
belicista que, auspiciada por Bush e
por Putin, e seguida sen demasiadas
reservas por unha longa serie de
países avanzados, segue falando da
guerra coma unha forma alternativa
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de política, sigue xerando e administrando economías de guerra,
segue impoñendo a lei do funil en
todos os tratados de desarme, e
segue dando por sentado que a defensa da nosa orde e dos nosos intereses –Deus bendiga a América– é
suficiente para xustificar unha
guerra.
Na II Guerra Mundial tiveron
especial protagonismo os nazis. Pero
esa enorme guerra non era a primeira
que se facía en Europa, nin foi a última do mundo, e por eso sería moi
grave que a conmemoración do 60º
Aniversario da rendición de Berlín
se limitase a condenar a Hitler mentres deixa intacto o discurso da
guerra, como se non tiveramos diante as consecuencias da guerra que
asolou e asola o Iraq en nome da
liberdade.
4. A obxección de conciencia
nos matrimonios homosexuais
A lei que permite o matrimonio
homosexual está asentada en dous
erros extremadamente graves: pensar que un acordo maioritario é algo
equivalente a un principio moral, e
reducir o matrimonio a unha cuestión estritamente persoal, de natureza sexual, que se esgota na parella,
e sobre a que nada ten que dicir, por
tanto, o resto da sociedade.
E a resposta que deu a Igrexa a
este problema tamén leva implícitos
outros dous erros monumentais e
igual de perniciosos: crer que o problema de desorientación moral non
existía ata que se aprobou o proxecto
de lei que dá vía libre ao matrimonio
e á adopción por homosexuais, e

84 308

pensar que a Igrexa pode seguir sendo o titor moral dunha sociedade á
que non lle dá acaídas respostas na
súa acelerada evolución.
A institución do matrimonio non
era a única resposta posible aos que
queren convivir nunha parella homosexual. E a obxección de conciencia
dos funcionarios tampouco supón
unha resposta racional fronte a un
feito que evidencia o fracaso xeral
dunha xerarquía que non dá ningunha resposta coherente aos cambios profundos operados no seo das
sociedades contemporáneas. A resposta dada por Rodríguez Zapatero
lévanos a unha aberrante particularización da institución matrimonial no xusto intre no que sería
necesario chegar a acordos xurídicos
de validez universal. E a contrarréplica dada pola Igrexa abócanos a un
inmobilismo estéril no que nin
sequera se recoñece a evolución efectiva do modelo familiar que domina
nos mundos contemporáneos.
A convivencia multicultural non
pode asentarse nunha sociedade caótica e invertebrada na que cada cal
fai o que lle apetece e cando máis lle
apetece. E a liberdade relixiosa tampouco pode basearse na creación de
illas de inmobilismo que obrigan a
toda a sociedade a esperar polos que
veñen atrás negando a propia realidade. E por iso cobra importancia a
investigación promovida por Hans
Küng, entre outros, para encontrar
as bases dun modelo ético con referencias universais, tan afastado da
visión particular dunha concreta
relixión, coma da idea igualmente
aberrante de que a única ética com-
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partible é a que nega todos os principios e sobarda todos os límites.
O que a min me pide o corpo é
aferrarme a miña condición de crente e proclamar a miña rebeldía contra un estado que confunde a ética
coa progresía e os principios cos
acordos maioritarios. Pero non creo
que avancemos nada se, no tanto de
abaixarnos a un debate aberto é
radical, que non negue a realidade
nin pase a trollo polos principios,
seguimos dicindo que a familia
europea é gobernable coas mesmas
pautas que rexían nos tempos de
Santo Agostiño. Porque, aínda que
da a sensación de que o discurso de
Rodríguez Zapatero e máis o de
Rouco Varela non teñen nada que
ver entre si, os dous teñen algo en
común que aumenta a súa diversa
forma de equivocarse gravemente:
son terriblemente simplistas.
5. As pretensións de Maragall
vistas desde Galicia
O modelo de financiamento
autonómico esbozado polos redactores do novo Estatuto para Cataluña
é un órdago contra o modelo de
estado no que estamos vivindo desde
a Transición. Pero eso non quere
dicir que sexa ilexítimo, nin perigoso, nin antidemocrático, nin
aberrante. Só quere dicir que favo-

rece notablemente a Cataluña e a
todas as áreas ricas do estado, en
detrimento da solidariedade social
e territorial e das áreas menos
desenvolvidas de España.
Para chegar a esta proposta os
partidos cataláns invocan algúns
argumentos profundamente racionais, que mesmo nos levaron aos
integrantes do Foro polo novo
Estatuto de Galicia a aceptar as
bases esenciais da reforma. Pero iso
non quere dicir que non vexamos as
eivas prácticas dun modelo que, á
parte de ser esaxeradamente economicista e reducir as relacións interterritoriais ás políticas fiscais e ás
medicións da renda, implica a necesidade dun proceso de adaptación
política e administrativa que non se
pode facer en dous días e baixo a
presión dunha espada de Damocles.
Pero, mentres discutimos destas
cousas, hai que recoñecer que
Maragall nos está facendo un enorme
favor aos galegos. Porque o que quere
dicir o seu famoso modelo é que a
sopa boba non debe ser indefinida, e
que todos debemos depender do noso
esforzo. Porque toda axuda que nace
antes do esforzo colectivo é, parafraseando a Mayor Oreja, unha “solidariedade trampa”. O opio no que
nós vivimos, e do que axiña debemos
fuxir.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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As humanidades en
horas baixas
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As Humanidades, os estudos que
Francesco Petrarca (1304-1374)
considerou como os que podían
conducir á restauración, renacemento
e rehabilitación do ser humano, non
gozan neste intre da estima que se
merecen. Parece que hai certo interese en consideralos, por dicilo así,
pouco útiles. Así, as disciplinas e as
carreiras de Latín e Grego, as de Arte, as de Xeografía e Historia, as de
Filoloxía Galega, ou as de Filosofía,
están a ser recortados e ameazados
de desaparición, o que leva aparellados movementos de protesta,
colleitas de firmas, e folgas, entre o
alumnado, contra estas decisións.
Temos que recoñecer, porén, que
non por que avancemos en tales estudos vai mellorar a renda per capita
do país, así como que tampouco existe o suficiente número de postos de
traballo nunha pequena comunidade
como a nosa para tantos alumnos
como os cursan. Iso é algo evidente.
Mais tamén o é que sen unha base
cultural firme se reduce a capacidade
de raciocinio por parte dos cidadáns.
Algo que tamén debemos considerar
como un valor engadido a ter moi en
conta. Non semella, pois, moi acer-
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tada a intención deses dirixentes e
mandatarios que parecen pasar por
alto feitos como, por exemplo, que
ata case o século XX, case todos os
traballos de investigación e acerca
do pensamento e do coñecemento,
foron escritos en latín. O feito de
que as novas xeracións carezan sequera unha superficial comprensión
desta lingua, obrigaraas, se queren
saber, a ter que acceder aos contidos
de tales obras a través de traduccións, unha boa parte das cales, como
calquera pode comprobar, se ten
auténtico interese en facelo, están
profundamente manipuladas.
Sequera por coherencia, debemos,
pois, defender as humanidades, onde
se atopa a salvagarda do noso
milenario patrimonio.
Audiovisual
A Coruña vai contar cun museo da
fotografía e do cine. O primeiro que
vai ter Galicia. Estará situado nunha
aula da Escola do Son e da Imaxe, e
contará cunha doazón particular consistente en tres proxectores, material fotográfico, e ampliadoras de
principios do pasado século.
Concluíu en Vigo o dilatado e
custoso proceso de dixitalizar os máis

As humanidades en horas baixas

vellos fondos da Biblioteca Francisco
Fernández del Riego, situada na Casa
da Cultura. Tales fondos consisten
en dúas obras do século XVII, unha
delas a Compilación de las leyes de
la Orden de Cavallería de Santiago,
e trinta e cinco da centuria seguinte,
así como unha edición de Os Lusíadas, de Camoens, con anotacións
manuscritas de Eduardo Pondal, feita en Lisboa en 1891. Estes textos
poderán ser agora consultados sen
dano ningún para a integridade dos
orixinais.

Mellor Fanzine do ano 2004 no Saló
Internacional de Cómic de Barcelona.
Este Saló celebrarase na primeira
metade do próximo mes de xuño,
sendo esta a segunda vez que BD
Banda opta ao indicado premio. A
revista de Kiko da Silva, que amosa
unha grande calidade de imprenta,
naceu no ano 2001, e ademais de
editar xa dous álbums, ten proxectado presentar de inmediato outros
dous.

No pasado mes de abril o director
de Aldea Films, Xavier Valiño, foi
elixido presidente da Asociación
Galega de Produtoras Independentes, que agrupa a case que todas as
empresas dedicadas ao audio-visual
no noso país.

Play-Doc, o I Festival Internacional de Documentais de Tui, que
anunciabamos no pasado número de
Encrucillada, celebrouse na cidade
fronteiriza do 10 ao 13 de marzo
pasados. O lugar, o seu Teatro Municipal. Tanto a crítica como o público
ficaron moi compracidos. Para a fita
Casting, do serbio Goran Radovanovic, foi o primeiro premio de longametraxes, mentres que Untergate/
Days Under, da directora Jiska
Rickels, acadou dúas mencións, a da
mellor curtametraxe e a de Especial
Documanía. Na categoría Atlántico,
as distincións foron para a brasileira
Justiza, de María Ramos, con mencións especiais para Tierra Caliente,
do mexicano Francisco Vargas, e Café
con Leche, do cubano Manuel Zayas.

Banda Deseñada
No mes de abril, tamén, tivo lugar
no Centro Cívico Cultural do Concello de Arteixo a X Semana da
Banda Deseñada. Houbo unha
exposición dedicada a O Mundo do
Cómic, con obras de variada procedencia internacional, así como
talleres de animación, a presentación de diferentes fanzines, e o
indispensable mercado-exposicíon
das obras que puidesen ser de interese para os afeccionados ao xénero.
Como novidade temos que salientar
a potenciación das curtametraxes de
animación, e a celebración de
seminarios. Por último foi presentada a obra que recollía os traballos
de cómic gañadores da anterior
edición.
A revista BD Banda, de Kiko da
Silva, ven de ser proposta ao Premio

Cine e Teatro

Canto aos premios María Casares
de Teatro, entregados no Rosalía
Castro herculino, as obras Fobias, da
compañía Lagarta Lagarta, O Encoro,
de Teatro do Atlántico, e O Ano do
Cometa, do CDG, acadaron dous
premios cada unha. O galardón para
o actor protagonista foi para Roberto
Leal, en Indignos, de María Parva.
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No Centro Cultural Caixanova, de
Vigo, foron fallados o pasado 20 de
marzo os Premios Mestre Mateo
2004. A opera prima do lugués Xurxo
Coira O ano da carracha, foi a grande
triunfadora da noite ao acadar nada
menos que oito dos galardóns da
Academia Galega do Audiovisual.
Xavier Veiga foi o mellor autor polo
seu rol en El club de la comedia.
Houbo tamén recoñecementos para
Luís Zahera, Camila Bossa, As Leis
de Celavella, Con C de Cultura, Un
bosque de Música, Tucho Bouza, o
emperador do Bronx, A Catástrofe
do Prestige, dous anos despois,
Minotauromaquia. Pablo no labirinto. A boa Caligrafía, e Camiño de
Santiago. A Orixe.
Tivo lugar na Coruña, ao longo
dos meses de abril e maio o ciclo
cinematográfico Terra Brasil 95-05.
O renacemento do cine brasileiro. Un
total de 18 filmes, a maioría inéditos
en Galicia, foron proxectados no Centro Galego de Artes da Imaxe.
Do 22 a 29 de abril celebrouse en
Berlín o Festival Galiciale, de cine
Galego. A idea naceu co obxecto de
mostrar a través da sétima arte que
o noso país ten os seus propios sinais
de identidade.
Dezaoito curtametraxes competiron no Festival de Cans o pasado 20
e 21 de maio. Estamos a falar de
Cans, un pequeno anexo da parroquia
de Atios, duns 500 habitantes, no
Concello de Porriño, non da famosa
Cannes, na Costa Azul francesa, onde
se dan tamén importantes festivais
cinematográficos. Pois ben, nesta
edición do festival do noso e modestísimo Cans –que só foi noticia mun-
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dial cando, hai algo máis de cincuenta anos, ardeu alí un autobús de liña,
accidente no que pereceron numerosos viaxeiros– as proxeccións foron
levadas a termo en catro salas, unha
delas denominada Jalpón Friki. Non
faltou, pois, o bo humor, e utilizáronse chimpibuses para o traslado
dos asistentes. Ademais doutras
curtametraxes proxectouse tamén o
vídeo titulado Ciudadano Cans.
Congresos. Comunicacións
O Museo do Pobo Galego acaba de
presentar os dous tomos das actas
dos Encontros sobre o Feito Diferencial Galego no Dereito, que se
celebrara o pasado ano, cos seus principais epígrafes e as intervencións
máis relevantes. Esta nova publicación complementa as que acerca
dos feitos diferenciais, histórico e
antropolóxico, publicara xa con
anterioridade este Museo.
Decesos
O día primeiro do pasado mes de
abril, e á idade de 91 anos, deixounos
Xulio Francisco Ogando Vázquez,
avogado, profesor, bibliófilo, membro da Real Academia Galega, dende
1942 como correspondente, e como
numerario desde 1980, e académico
tamén da Real Academia da Historia
e da Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación. Xulio Ogando
nacera na cidade das Burgas, na que
agora faleceu, no ano 1913, e formaba
tamén parte dos padroados das fundacións Alexandre Bóveda e Otero
Pedrayo e do Instituto de Coimbra.
Xulio Ogando deixa un inmenso
labor bibliográfico que se estima en
varios millóns de fichas acumuladas
ao longo da súa dilatada vida.
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A piques de cumprir os 97 anos
faleceu tamén o estadounidense Joe
Grant, un home que fixo soñar e
emocionarse a moitísimos millóns
de nenos e de maiores grazas ás súas
contribucións en moitos filmes de
animación da firma Disney. Entre
eles: Os tres porquiños, Dumbo, Brancaneve e os sete ananiños, Pinocho,
Aladdin, Pocahontas, ou Fantasía
2000. Joe Grant nacera no ano 1908,
e morreu en Los Angeles.
Uns días despois, o 11 de maio, e
aos 94 anos de idade, faleceu tamén
en Pontevedra Aurora Vidal Martínez, mestra de primeiro ensino,
poetisa bilingüe, autora e directora
teatral, e académica. Aurora Vidal,
que impartiu docencia tanto nas illas
Canarias como na propia Galicia,
xubilárase sendo mestra no barrio
de Campolongo da vila do Lérez.
Etnografía
O pasado mes de marzo rematou a
consolidación e a dotación museística
do conxunto arqueolóxico de Santomé, no concello de Ourense, levada a
termo pola Asociación Marcelo
Macías coa a axuda económica da
Fundación Barrié de la Maza. O
director do proxecto foi Julio Rodríguez González. A obra, que converteu a Santomé nun dos conxuntos
arqueolóxicos de referencia da Galicia interior, permite a observación e
a visita aos restos castrexos e
romanos alí existentes.
Tamén en marzo, e ao abrir uns
vellos arcóns gardados no faiado do
convento de Santa Clara, en Monforte, foron atopados arredor duns
trescentos libros pertencentes aos
séculos XVI a XIX. Os responsables

deste destacado achado foron os historiadores Manuela Sáez e César
Carnero. De entre todas estas obras
a de máis valor parece ser a monumental Biblia Sacra, editada en
latín, e con excepcionais gravados,
en Amberes no ano 1583 polo famoso
Christophe Plantin.
Por outra banda, a Consellería de
Cultura da Xunta vai achegar 30.000
euros á primeira fase do proxecto de
catalogación do noso patrimonio documental e oral por parte da universidade compostelá. Con isto preténdese complementar o xa desenvolvido pola Facultade de Xeografía e
Historia. Algo en íntima relación
coa conservación da nosa toponimia,
en acelerado proceso de perda e
corrupción. Estímase que foron non
menos de tres millóns os topónimos
que conviviron na nosa terra, e que
podemos aínda axuntar e conservar
en parte. A toponimia, ou ciencia
dos nomes de lugar, é tan imporante
como os restos arqueolóxicos, ata o
punto de que, a través dela se pode
rastrexar mesmo a existencia de
pobos de hai máis de dous mil anos,
o que a fai autenticamente indispensable para coñecer o noso pasado.
De momento o proceso de almacenamento e recuperación destes topónimos, de xeito especial a través de
textos e documentos antigos e
notariais, vai moito máis a modo do
que cabería desexar. Estamos, pois,
moi lonxe de acadar os excepcionais
resultados acadados no seu momento
por Joan Coromines co seu
Onomasticon Cataloniae.
As Letras
O 5 de marzo pasado a Real Acade-
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mia Galega nomeou numerario a
Euloxio Rodríguez Ruibal, en
substitución do falecido Meixide
Pardo. Nado en Ordes en 1945,
Rodríguez Ruibal estudou en Vigo,
para dedicarse de inmediato ás actividades teatrais e cinematográficas,
así como a dirixir unha galería de
arte, e a intervir como autor, director
e fundador de grupos e de produtoras. Foi tamén colaborador de
numerosas revistas especializadas.
E en substitución de Manuel
María foi elixido numerario, Darío
Xohán Cabana, un dos máis prolíficos
autores da xeración da posguerra.
Nado na Terra Cha en 1952, estudou
en Lugo, e traballou en Vigo, Corcubión e o propio Lugo. Poeta, novelista
e tradutor, conta no seu haber con
numerosos premios, entre eles o
Xerais –en dúas ocasións– o Otero
Pedrayo, o Ramón Cabanillas, e a
Medalla de Ouro do Concello de
Florencia (Italia).
Novas en Xeral
O 30 de abril pasado ingresou na
Academia de Belas Artes o pintor
pontevedrés Manuel Rodríguez Moldes. Nado na vila do Lérez, Rodríguez Moldes centrou o seu discurso
en explicar as dificuldades que leva
aparelladas o debuxo.
O Concello de Compostela ven de
editar un manual da lingua kurda,
como xesto de solidariedade con este
pobo. Esta nación sen estado estímase constituída por trinta millóns
de seres, repartidos polas comarcas
limítrofes de Turquía, Siria, Iraq e
Irán. Curiosamente, a súa lingua,
non é semita, senón indoeuropea.
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Premios
Aínda que posiblemente sexa
arredor do Día das Letras Galegas,
do que nos ocuparemos no próximo
número, cando se fallen no país o
meirande número de premios literarios, si que nos imos ocupar agora
dos xa coñecidos á hora de pechar
estas liñas. Así podemos dicir que o
Pedrón de Ouro deste ano, concedido
en abril, foi para Xosé Manuel Beiras
Torrado, profesor, autor e político
“polo seu compromiso co país, a súa
xenerosidade e a súa honradez”. O
Pedrón de Honra recaeu en Fernando
Pérez-Barreiro Noia, residente na
Gran Bretaña, tradutor de autores
universais como Ionesco ou
Shakespeare.
A gala dos premios da Irmandade
do Libro, da Federación de Libreiros,
celebrada nesta ocasión en Ourense,
galardoou esta vez a Antón Costa,
pola súa monumental Historia da
educación e da cultura en Galicia, a
Miguel Anxo Fernán-Vello, como
“mellor escritor do ano”, ao IGAEM,
como institución, ao microespazo de
promoción de libros do Telexornal
da TVG, á Librería Librouro, de Vigo,
e ao instituto Sánchez Cantón, de
Pontevedra, este no apartado de
centros de ensino.
O Rúa Nova de Narracións
Xuvenís, organizado pola Fundación
Caixa Galicia, recaeu nesta ocasión,
no pontevedrés Daniel Ovalle Costas,
de 16 anos, pola súa historia Un ladrón de luva branca. A mención honorífica foi para Aldara Varela Martínez, de 13 anos, de Cangas, pola súa
fantástica narración Viaxe a
Orlakok.
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En Abril, así mesmo, foi fallado o
premio de relatos de aventuras Avilés de Taramancos que nesta ocasión
recaeu en David Pérez Iglesias, anteriormente gañador do Cidade de
Lugo por Estación Término. Os premios de poesía e xornalismo Johan
Carballeira, organizado polo Concello de Bueu, foron para Diego
Consullas Novo, e Óscar Curros
Moure, respectivamente.
O Vicente Risco de Literatura
Fantástica, organizado pola editorial Sotelo Blanco e a Fundación
Risco, foi para o lugués Isidro Novo
polo seu traballo de Ciencia Ficción,
Un escuro rumor tralo silenzo, un
relato no que se advirte a admiración
do autor pola triloxía das Fundacións, de Isaac Asimov. Isidro Novo
publicara xa varios relatos, e fora
tamén gañador do premio de poesía
Eusebio Lorenzo Baleirón.
Tamén en abril déronse a coñecer
importantes actuación culturais,
como a da entrega do premio Fiz
Vergara Vilariño, que organiza a
Agrupación Cultural Ergueitos, en
Sarria, á poetisa Emma Pedreira,
mentres que Miguel Anxo FernánVello e Xesús Constela acadaron os
premios da Crítica española
correspondentes a poesía e narración, por Territorio da desaparición
e As humanas proporcións.
Xa no mes de maio, Antón Costa e
Rosa Aneiros acadaron o premio
Losada Diéguez que conceden os
Concellos do Carballiño e Boborás.
O primeiro, na modalidade de investigación pola obra, xa distinguida
pola Irmandade do Libro, Historia

da educación e da cultura en Galicia,
e a segunda no eido narrativo por
Veu visitarme o mar, novela tecida
arredor da traxedia do Prestige.
Universidade
Son 41 os centros universitarios
que, para o espallamento da nosa
cultura, existen no mundo, nove
deles no interior do propio estado.
Hainos con lectorado e sen lectorado.
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria investirá máis
dun millón de euros no período 2005
a 2008 na subvención e sostemento
de tales centros
Varia
O programa de radio interescolar
Ponte… nas ondas!, do que xa nos
ocupamos nestas páxinas, segue a
tentar unir a sensibilidade de todos
para poder levar a bo termo a candidatura, presentada na Unesco, do
patrimonio inmaterial galegoportugués como obra da Humanidade. O lema manexado nas últimas
emisións foi o de 1 Patrimonio para
o futuro.
Con pallasos, caricaturistas,
ilustradores, humoristas... tivo lugar
a finais de abril e principios de maio
a IV Semana do Humor de Silleda,
na que se desenvolveron actividades
tanto na rúa coma baixo teito. Achegáronse a ela profesionais da Banda
Deseñada, como o debuxante Kiko
da Silva, e mesmo o pallaso belga
Josep Collard ofreceu aos asistentes
as claves do seu interesante mundo.
Xoán Bernárdez Vilar
Xoaberna(@mundo-r.com
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Xa queda ben atrás a morte do
Papa Xoán Paulo II, e a elección de
Bieito XVI, o cardeal Ratzinger.
Como vos supoño saturados de
información e imaxes, procurarei
centrarme en novas que non foron
tan ventiladas. Contareivos tamén
da dificuldade para realizar estas
crónicas. Non sei se pasaron xa as
eleccións e temos ou non novo
goberno cando escribo. Pero ando
algo amolado. Vivo moi contento no
rural, e vou afianzando cada día esta
vocación de cura de aldea, e sabendo
o corazón de Galiza, rural aínda nas
grandes urbes. Ten o rural os seus
aqueles, como a falta de sumidoiros,
a insuficiente rede eléctrica, as
estradas esquecidas das administracións, e o mal funcionamento das
liñas telefónicas e canles de
televisión. A pesar das promesas de
D. Manuel, de levar internet a cada
aldea, e despois de “soportar” con
paciencia as insistentes chamadas e
ofertas das distintas compañías, que
prometen o mellor servizo ao mellor
prezo, despois de picar e introducir
os ADSLs e parecidos, descobres que
todo é falso, e que a única banda
larga debe ser a que hai no Concello
de Pontevedra e que toca pasodobres
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de Soutullo os domingos pola mañá.
Comprenderedes que vivindo nun
pequeno lugar dunha Parroquia de
aldea, sexa complicado acceder á
información que precisamos para
escribir estas crónicas. No último
mes complicouse a cousa, e custa
moitísimo conectar e recibir novas.
Velaí que teredes unha información
minguada e pobre, pois as famosas
autopistas da comunicación, non
deixan de ser por aquí corredoiras
da desesperación.
Ratzinger
Que dicirvos? Levabamos tantos
anos mirando a este home como o
malo da película, que non causou
moito agrado a súa elección como
novo Papa. Creo que a pesar de todas
as declaracións que se fixeron,
mesmo de bispos, todo o mundo
esperaba algo distinto, que dera
folgos e novidade, tralo longo e
conservador pontificado de Xoán
Paulo II. Como non son un “experto
vaticanista” deses que nos abraiaron
desde os medios de comunicación,
nin pretendo selo, xa que é cousa
para min ben aburrida, resumirei
para a hemeroteca da casa algúns
dos datos e comentarios. Quizais o
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compañeiro de rolda, o profesor
Barreiro, que foi enviado especial a
Roma por La Voz de Galicia, e nos
deixou unhas exquisitas crónicas
sobre a Cidade e o Mundo, sería
quen de iluminarnos neste espazo.
Pero supondo que como atento vixía
estará centrado na lideira electoral,
vaiamos aos datos.
Morreu Xoán Paulo II na tarde do
primeiro sábado de pascua, o 2 de
abril de 2005, tras varios días de
agonía, meses de sobresaltos e anos
de decrepitude física. Como se o
mundo quedara parado e centrado
en Roma, desencadeouse un aparato
informativo sen precedentes para
dar conta do deceso, do velorio,
enterro e conclave. Eu escoitei
chamarlle papanatismo a toda esta
reacción de programas interminábeis
de televisión, de tertulias, crónicas,
debates... non é que estea de acordo,
pero pareceume todo moi esaxerado.
Un vai asumindo que pertence a esa
minoría de raros que non se alteran
con estas cousas, nin precisa de
grandes concentracións de masas
para robustecer a fe, nin goza do
tempo libre mirando enterros e
pompas fúnebres. A verdade, supoño
que é importante a morte dun papa
e a elección doutro, pero non tanto
como para quedar pasmados e
abraiados ante a estética e os fastos
do poder, coas cousas que acontecen
no mundo. Pasado unha semana,
celebrouse o funeral e enterro de
Karol Wojtyla, a quen xa alcuman o
Grande. Asistiron reis e xefes de
estado de todo o mundo, destacando
a presenza do presidente dos
EE.UU., George Bush que pretendeu
que baleirasen a Basílica de San

Pedro para entrar a rezar ante o
corpo do Papa. Contan que foi
Ratzinger quen lle dixo que non, e
que se quería rezar, que rezase. Por
fin entrou, iso si, cos seus escoltas
ben armados.
Comezou o conclave o luns 18 de
abril, e o martes pola tarde xa
tiñamos novo Papa, o que nos fai
pensar que a cousa non estaba tan
dividida como dicían os expertos, ou
que os cardeais tiñan moita presa
por volver a casa. Supoñendo que se
trata do primeiro, vimos asomar ao
cardeal Ratzinger, moi contento,
como Bieito XVI pola fiestra de S.
Pedro, na tarde do martes 19 de
abril de 2005. Presentouse ante a
xente como un “humilde e sinxelo
traballador na viña do Señor”.
Causou sorpresa a elección, pois
poucos lle daban posibilidades a un
home da Curia, xa maior e algo
enfermo. Houbo reaccións de todo
tipo, desde o cardeal que declarou
que ser escollido polo conclave, non
quería dicir ser o máis conveniente,
ata o teólogo Hans Küng, noutro
tempo amigo e despois enfrontado
ao Prefecto da Doutrina da Fe, que
deixou aberta a porta á confianza, e
non descartou que o novo Papa nos
sorprenda coas súas decisións. Din
os que o coñecen que Ratzinger e
amábel e moi tímido. Terá que
esforzarse entón tras o paso do
mediático Wojtyla. Eu, disposto a
deixarme sorprender e pese a non
ser moi amigo de canonizacións,
agardaría, por exemplo a de Mons.
Romero, o que sería todo un signo
para o novo papado. O domingo 24
de abril foi a misa de Inauguración
do pontificado. De novo Roma
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acolleu a milleiros de persoas,
autoridades e representantes de
países de todo o mundo. Agardábase
que Bieito XVI dese algunhas ideas
de como pensaba guiar a Barca de
Pedro. Non foi así, explicou algún
dos signos da investidura, como o
palio e o anel, e aclarou que non era
o momento de ofrecer programas, e
que ademais non tiña intención de
impor as súas ideas.
E pasaron só tres semanas da
elección de Bieito XVI cando
soubemos da dimisión forzosa do
director da prestixiosa revista
América, o xesuíta Thomas Reese.
Os medios estadounidenses presentaron a dimisión como unha das
primeiras accións do Papa Ratzinger.
The New York Times publicou que a
orde de apartar a Reese chegou do
mesmo Ratzinger, polas críticas do
xesuíta ás posicións tradicionalistas
do Vaticano. Reese é moi coñecido
nos EE.UU como analista habitual
nas canles de TV para asuntos
relixiosos e polas súas posturas
progresistas en temas como a
investigación coas células nai, o
matrimonio entre homosexuais e o
uso do condón.
San Romero de América
pastor e mártir noso
O día de Xoves Santo, o 24 de
abril, cumpríase XXV aniversario do
asasinato do arcebispo de San
Salvador, Monseñor Óscar Romero, a
mans de oficiais do exército salvadoreño. Todo o país, o continente
americano e a Igrexa universal
lembraron o testemuño do pastor
que soubo acompañar a seu pobo ata
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derramar o propio sangue. Milleiros
de persoas de todo o mundo acudiron
ao chamado “Xubileo de Romero”
que se desenvolveu entre o 27 e o 1
de abril. Vixilias, celebracións,
conferencias e un congreso de
teoloxía celebrado na UCA
lembraron a figura do bispo
salvadoreño. Na praza do Salvador
do Mundo, na capital, celebrouse
unha eucaristía na que por vez
primeira participou o nuncio do
Papa, así como todos os membros da
Conferencia Episcopal Salvadoreña.
Presidiu a misa o arcebispo de San
Salvador, Fernando Sáenz Lacalle e
leuse unha homilía escrita polo
cardeal Madariaga. Durante a
celebración os milleiros de asistentes
berraron varias veces: queremos
bispos que estean cos pobres!
Iniciouse despois unha marcha ata a
Catedral na que participaron 30.000
persoas, que rematou cunha vixilia
ecuménica ante a cripta onde está
enterrado Romero.
Tamén en Roma se celebrou o
acontecemento, e anunciouse a
reapertura do proceso de beatificación, paralizado desde hai anos co
argumento de que fora un asasinato
político e non relixioso. Na Basílica
dos Santos Apóstolos celebrouse
unha eucaristía presidida polo
patriarca de Xerusalén, Michel
Sabbah que leu algúns textos das
homilías do bispo asasinado.
Organizouse tamén un congreso
sobre a figura de Romero e o Concilio
en América Latina.
Tamén en España houbo multitude de celebracións, organizadas
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polos Comités de Solidariedade
Óscar Romero, que durante estes 25
anos mantiveron viva a súa
memoria. Na prensa apareceron
reportaxes lembrando o crime e a
figura do bispo. O semanario
relixioso Vida Nueva dedicoulle a
portada dun número e incluíu un
caderno especial sobre o pastor
salvadoreño. Todo apunta a que por
fin é recoñecida a súa entrega e
compromiso co pobo masacrado, e o
exemplo de pastor e testemuño do
Evanxeo. Lemos nos xornais destes
días, como son desenmascaradas
grandes multinacionais, por todos
coñecidas, e que foron colaboracionistas coa represión desencadeada
en toda Iberoamérica desde os anos
70, favorecendo a detención e
eliminación de milleiros de persoas:
General Motors, Volkswagen,
Chrysler, Firestone, entre outras.
Tiña eu uns trece anos cando
mataron a Monseñor Romero.
Agradézolle moito a aquel profesor
de matemáticas do colexio laico onde
estudaba, que dedicara unha hora da
súa materia para falarnos daquel
bispo que era a “voz dos que non
tiñan voz” e fora covardemente
asasinado. Como din por aí unhas
ladaíñas: co seu exemplo seremos fieis
a Xesús.
Igrexa en España
A igrexa española tivo a súa
representación nas exequias de Xoán
Paulo II, cardeais á parte, estivo a
delegación da CEE encabezada por
Ricardo Blázquez e varios bispos que
quixeron estar presentes. O arcebispo de Madrid, Mnseñor Rouco
Varela, era un dos mais perseguidos
polos xornalistas, con escaso

resultado. Había so uns días que
fora elixido para formar parte do
equipo que dirixe a economía
vaticana. Máis próximo e comunicador foi o arcebispo de Sevilla,
Carlos Amigo, que ata explicou os
austeros menús do conclave.
Ricardo Blázquez estreouse
como presidente da CEE intentando
romper a tensión co goberno
socialista creada nos últimos meses.
Mantivo así un cordial encontro co
presidente Zapatero o día 5 de abril
no que abordaron temas como o da
educación e o financiamento da
Igrexa. Conscientes das discrepancias, apostaron polo diálogo e o
traballo conxunto a través de varias
comisións. A cousa parecía que ía
por bo camiño, pero unhas semanas
despois o goberno levou ao parlamento a lei pola que os homosexuais
poden acceder ao matrimonio, e a
Conferencia Episcopal reaccionou de
forma contundente. Foi o primeiro
agasallo do goberno a Bieito XVI so
uns días despois de que Zapatero,
acudira ao enterro de Xoán Paulo II
acompañado de R ajoy e Paco
Vázquez. Desde Roma o Cardeal
Trujillo convidou á rebelión dos
funcionarios católicos, instándoos a
negarse a celebrar casamentos de
homosexuais aínda que perdesen o
posto de traballo (Supoño que
Trujillo terá preparado un subsidio
de desemprego para estes funcionarios). E xurdiu o clamor do dereito
á obxección de conciencia, para
xuíces, alcaldes, concelleiros... Non
só a CEE fixo pública a súa repulsa
contra a lei do matrimonio homosexual, case todas as confesións
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relixiosas en España (católicos,
evanxélicos, ortodoxos, xudeus)
pediron que non se modifique a
estrutura do matrimonio. De novo o
debate e a polémica inundou os
medios de comunicación. A Igrexa
foi branco de todo tipo de ataques, e
descualificacións. Os colectivos
homosexuais, que festexaban a
aprobación da lei, no tardaron en
pasar ao combate, ata pedir a
denuncia da Igrexa ante os tribunais
dos dereitos humanos. Desde algúns
colectivos cristiáns houbo reaccións
contrarias á postura dos bispos. En
Valencia iniciouse un movemento de
obxección de conciencia pero fronte
a inxerencia da xerarquía católica na
política gobernamental, que foi
amplamente apoiado en todo o
Estado. Os sectores católicos máis
conservadores acaban de convocar
unha manifestación contra o
matrimonio homosexual para o 18
de Xuño. Manifestación á que non se
adhire a Conferencia Episcopal, hai
que entender que non irán os bispos,
pero animan a participar a todos os
católicos. O último atrevemento dos
bispos foi o de insinuar que o Rei
debería negarse a firmar o decreto
que aproba estes matrimonios,
lembrando a postura que adoptara o
rei Balduino dos Belgas, que
abdicara durante 24 horas para non
firmar a lei do aborto. O propio rei
Juan Carlos, aclarou o dilema: “Eu
son o rei de España, non de Bélxica”,
dixo.
A mediados de maio, o goberno
socialista comezou a revisión do
actual financiamento da Igrexa.
A finais deste ano vence a última
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prórroga do acordo estatal, vixente
desde 1988, polo que o Estado
achega á Igrexa a cantidade necesaria
(141,46 millóns de euros) para
compensar o recadado a través do
IRPF. Sectores socialistas e dos
partidos que apoian o goberno,
reclaman que se deixe de financiar á
Igrexa. Zapatero terá que decidir
ante un asunto complicado, ou
buscar algunha alternativa que non
alporice os ánimos. Sabemos que os
bispos pretenden pedir mais cartos,
xa que a contribución dos fieis a
través do 0.5 % dos impostos só cobre
o 63% do presuposto da Igrexa que
anda polos 1.000 millóns de euros.
Temos que sinalar que Galiza é a
comunidade que menos contribúe á
Igrexa, situándose por debaixo da
media estatal. Recentemente foi
publicado un estudo pola Fundación
Alternativas,
vinculada
á
Universidade Pública de Navarra,
que propón eliminar o actual sistema
de financiamento da Igrexa a través
do IRPF, substituíndoo por
dotacións particulares e de empresas
que recibirían xenerosas desgravacións fiscais, tal como se fai en
EE.UU. e Francia.
“Todos fomos embrións” foi o
slogan dunha campaña da CEE para
dar a coñecer a súa postura ante a
posíbel da investigación con
embrións. Sete millóns de dípticos e
cartaces foron repartidos polas
parroquias e colexios do Estado. A
campaña coincidiu co décimo
aniversario da publicación da
encíclica Evangelium Vitae o pasado
4 de abril. Tamén a Subcomisión
Episcopal para a Familia e Defensa
da Vida publicou un documento
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baixo o título: “A vida humana, don
precioso de Deos” lembrando que a
vida é sagrada e inviolábel e
calquera atentado contra ela
constitúe unha grave ofensa de Deus.
A CEE rexeita así a investigación
con células nai embrionarias, aínda
que recoñece as aplicacións das
células nai de tecido adulto pois
curan sen danar nin eliminar a vida
de ninguén. O documento fai un
chamamento aos profesionais e
científicos relacionados con esta
investigación para que proclamen
con valentía o valor sagrado da vida
humana desde o momento da
concepción e que non se deixen seducir
por posibilidades contrarias á ética.
Temos dous novos bispos
auxiliares para Oviedo e Valencia:
Raúl Berzosa que foi Vigairo de
Pastoral de Burgos e na actualidade
era o director do Instituto Superior
de Ciencias Relixiosas de Burgos. E
Salvador Giménez Valls, que estaba
á fronte da segunda vigairía de
pastoral de Valencia, foi o primeiro
bispo español nomeado por Bieito
XVI. Monseñor Manuel Ureña que
era o bispo de Murcia, será o novo
arcebispo de Zaragoza, substituíndo
a Elías Yanes segundo se fixo público
o día 2 de abril. Non sentou moi ben
o nomeamento de Ureña nalgúns
sectores aragoneses, xa que o bispo
de Murcia era un firme defensor do
transvase de auga do Ebro ao
Levante. ¿Mudará agora a súa
política hidrolóxica?
Concluíu o Sínodo Diocesano
de Madrid, non sen algunha
polémica, como comunidades e
parroquias que se descolgaron

alegando que non se recollía o
achegado polas asembleas de zona, e
tamén cun incidente provocado polos
Kikos, nun intento de catequizar e
converter a toda a Asemblea Sinodal,
intento que foi interrompido por
protestas dos participantes, e contan,
que polo propio cardeal Rouco
Varela. O Sábado 14 de Maio
celebrouse na Catedral da Almudena
a solemne clausura do Sínodo, que
durou uns tres anos e no que
participaron unhas 29.000 persoas,
con 700 representantes na Asemblea.
En Madrid celebrouse o 7 de maio
un Encontro de convivencia-estudo
con motivo da XV asemblea da “Rede
Europea da Igrexa pola Liberdade”.
O tema de estudo foi: “A nosa
análise, posición e propostas na
actual conxuntura da sociedade
española”. Tres equipos encargáronse
de presentar as sínteses con base
nun traballo previo que abordou
temas como a valoración global da
sociedade española, postura da
xerarquía ante a realidade
analizada; identidade, postura e
organización das igrexas de base e
vías de saída e posibilidades de
futuro. Un largo numero de teólogos
e animadores formaban os equipos,
entre os que se atopaban os galegos
Julio Lois e Victorino Pérez Prieto.
O Encontro concluíu nunha mensaxe
final: “Imos recupera-la alegría!”
onde se recoñece unha sociedade
española e europea, plural e
polivalente. Asentada na lóxica do
mercado capitalista xera persoas
individualistas, competitivas e
submisas e fomenta a desigualdade.
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Nesta sociedade, móvese unha Igrexa
dividida e en crise sen respostas aos
grandes problemas do mundo. Varias
claves apuntan a un posíbel traballo
e camiño: a volta á radicalidade de
Xesús, a renuncia do Vaticano e do
Papa ao poder, e democratización na
dirección da Igrexa, diálogo honesto
e crítico coa realidade e as ciencias e
por último unha mellor coordinación
en rede, de todos os grupos,
movementos e persoas.
En Biscaia creouse tamén un foro
crítico chamado Kristau sarea-rede
cristiá Biscaia. Partindo dun
manifesto asinado por unhas 40
persoas, entre leigos, relixiosos e
sacerdotes propoñen a articulación
do Foro e avanzar nunha liña de
desclericalización da Igrexa,
igualdade de dereitos da muller,
liberdade de expresión, vivencia
positiva da sexualidade, recoñecemento da plena identidade e
dereitos dos homosexuais, libre
opción ao celibato, recoñecemento
de novas formas de convivencia,
apertura aos avances científicos,
opción pola xustiza, novas propostas
para a vida relixiosa... case nada!
O conflito dos profesores de
relixión de Canarias, contratados e
pagados polo Estado pero
seleccionados e despedidos polos
bispos chegou ao Tribunal de
Estrasburgo. Os demandantes
apelan ao convenio europeo de
dereitos humanos despois de que o
Constitucional español non admitise
a trámite as demandas de amparo
presentadas polos profesores que si
gañaron varios preitos na
Maxistratura de Traballo. Nestas

98 322

sentencias, os tribunais canarios
dubidan da constitucionalidade da
lexislación que regula o contrato
destes profesores, e condena por
igual a Goberno e Bispados, a pagar
indemnizacións millonarias aos
profesionais despedidos.
O 24 de abril a Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC) estivo
presente en moitas dioceses
reivindicando “ante a exclusión,
traballo digno” e denunciando que a
nosa sociedade esquece que os
problemas sociais sempre teñen
nome e apelidos, porén é preciso
loitar por un traballo digno e estábel
para todos e demandar ás
administracións que destinen os
recursos necesarios para combater a
pobreza e a exclusión. Na mesma
liña a HOAC e a JOC (Juventud
Obrera Cristiana) denunciaron ante
a celebración do primeiro de Maio
un sistema no que o traballo,
instrumentaliza á persoa e xera
pobreza e exclusión, e inciden en por
nomes e rostros ao paro, á
precariedade de emprego, a
economía somerxida, aos accidentes
laborais, a inmigración... Critican
as novas políticas económicas en
especial as inspiradas pola
Constitución Europea que ratifican
o neoliberalismo económico. Na
análise destas organizacións
préstase especial atención aos mozos,
aos que non se lles permite
independizarse e construír un
proxecto de vida provocando que
teñan que emigrar cara a lugares con
mais traballo, pero con idéntica
inestabilidade.
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Morreu Evangelista Vilanova.
Tralo pasamento de González Ruiz,
que lembramos na anterior crónica,
a teoloxía española perdeu a outro
dos seus referentes no monxe
benedictino
de
Monserrat,
Evangelista Vilanova. Estaba
considerado como un dos máis
importantes historiadores do
cristianismo. Coñecida é a súa obra
“Historia de la teología cristiana”
en tres volumes e traducida a cinco
idiomas. Dirixiu a edición en
castelán da “Historia do Concilio
Vaticano II” e publicou numerosas
obras. Foi profesor na Faculdade de
Teoloxía de Cataluña durante 25
anos. Desde Monserrat difundiron
unha nota con motivo do pasamento
do teólogo, no que destacaban que
“razóns de conciencia e de coherencia
persoal levárono a solidarizarse con
teólogos españois e estranxeiros en
momentos difíciles para eles, así
como a manifestar respectuosamente
opinións críticas respecto dalgunhas
cuestións o documentos da xerarquía,
o que non lle aforrou críticas e
descualificacións que acolleu con
espírito de fe”
Novas da Terra
Xa vos contei da limitación técnica
e acceso á Rede. É por iso que non
vos podo ofrecer moita información
desta vez, salvo a que resumo da
prensa e a que foi chegando por
correo ordinario.
Pascua Xove da Arousa. Uns
350 mozos participaron na última
edición da Pascua, coordinada desde
a Parroquia da Xunqueira e
celebrada no Colexio das relixiosas
Filipenses en Vilagarcía de Arousa.

Foi entre o 8 e o 10 de abril. A pesar
da vaga de frío que deitou neses días
o vento do norte, non faltou a ilusión
e a alegría e moito menos a posta en
común dun traballo que comezou en
setembro nos distintos grupos. Este
ano a pascua reflexionou sobre a Paz
e a súa construcción no mundo.
A asemblea de crentes reuniu
o 30 de abril a 40 representantes de
distintas comunidades e grupos no
Monte do Gozo en Santiago. Após a
oración e escoita da Palabra houbo
unha exposición de proxectos e
traballos. Un deles foi a experiencia
creada en Vigo, hai anos, por un
grupo de cristiáns de base, o acceso
a vivendas dignas, en calidade de
cooperativa. O testemuño dunha
familia que viviu o proceso foi
emocionante e moi interesante.
Presentouse o proxecto dun fondo
solidario, inspirado nas experiencias
dos microcréditos e a banca solidaria,
coa intención de que comece a
funcionar na nosa Terra, axudando a
crear postos de traballo que
solucionen situacións de pobreza.
Seguiu o traballo en grupos, posta
en común, xantar e a celebración da
Eucaristía.
A escola de espiritualidade
adiantou este anos os días de
encontro e oración que se celebran
cada curso no mosteiro de Sobrado
dos Monxes. Entre o 16 e o 17 de
abril, 60 participantes compartiron
momentos de diálogo, experiencias,
silencio, oración e celebración. A
Escola remata o curso o 28 de maio
na Casa de Exercicios de Santiago.
Na mesma fin de semana
desenvolveuse en Poio, Pontevedra o
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XXVII Curso R egional de
Pastoral de la Salud (sen
tradución posíbel). Onde 300
participantes entre sanitarios,
voluntarios, capeláns e colaboradores acolleron os relatorios duns 20
profesionais de todo o Estado. O
Curso Regional, que rezaba Os
necesitamos. Nos necesitan foi
clausurado polo arcebispo de
Santiago, acompañado do Conselleiro de Sanidade e o Alcalde de
Poio, ademais doutras autoridades
do mundo Sanitario. Realmente este
ano fixeron un esforzo os
organizadores, e quedoulles un Curso
Regional de altura.
De abril a maio celebráronse as
Asembleas de catequistas nas
catro dioceses galegas. Convocados
co lema do curso “Familia: coida a fe
!” estruturaron o traballo con
reflexións sobre a familia, testemuños, eucaristía e festa-convivencia.
Fixéronse presentes os bispos de
cada diocese, así como vigairos e os
catro delegados diocesanos de
catequese, que desde logo son todo
un exemplo de traballo e coordinación durante moitos anos. Desde
estas delegacións (Ensino) chegounos
unha campaña en defensa da
Relixión na escola: “Familia cristiá
defende os teus dereitos” onde
aludindo á Declaración dos Dereitos
Humanos, á Constitución Española
e ata a Constitución Europea (aínda
sen aprobar) animan aos pais a que
esixan o dereito de escoller a materia
de relixión.
As Mulleres Cristiás Galegas
organizaron a primeiros de maio un
curso de Danza Contemplativa na
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casa de Exercicios de Santiago, cunha
participación de 30 persoas, xa que
as características do curso así o
esixían. Foi dirixido por Victoria
Hernández que veu desde Barcelona.
Algunhas amigas definiron a
actividade como única e marabillosa.
Pois que repitan!
O 14 de Maio, celebramos nestas
terras do Morrazo o San Cidre,
patrón dos labregos e labregas.
Asistiron mais de 500 persoas a esta
festa do Movemento Rural Cristián,
que foron acollidas polas xentes de
Santomé e Campo: “Polos camiños
de Xesús, home de aldea”. Non
axudou o tempo, pois choveu a
mares, pero as instalacións da Casa
da Cultura souberon dar cabida a tal
concentración. Na Eucaristía fomos
construíndo a figura de Xesús, grupo
a grupo, contando experiencias,
actividades, necesidades. O altar era
unha comuñón do mundo labrego e o
mariñeiro. Após o xantar continuou
a festa con baile e queimada, cuns
esconxuros en defensa da aldea.
Por algún milagre do San Cidre
deron entrado algunhas novas de
Tui-Vigo polos cables internaúticos
e así sabemos que o Sínodo Diocesano
vai entrar na súa fase final durante
os catro sábados de Outono e logo en
xaneiro e febreiro de 2006. Tras o
estudo das propostas dos grupos
sinodais, redactaranse unhas
conclusións coas que se elaborará o
Plan Diocesano De Pastoral. Os
distintos grupos escolleron no mes
de maio algúns representantes para
o estudo das propostas. Remátase
nestes días o estudo do cuarto
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documento do Sínodo: “A Igrexa,
fermento de amor”.
O 15 de maio, tres pais de familia,
recibiron os ministerios previos ao
diaconado permanente: Desiderio
Bernárdez, Antonio Comesaña e
Xosé Manuel Martínez. Parece que
por fin vai prendendo a historia!
Con motivo do día das Letras
Galegas, crentes comprometidos coa
lingua e a cultura do País quixeron
por de relevo a figura de Lorenzo
Varela e aproveitaron o traballo e
presenza de Xosé Antón Miguélez,
que falou sobre “Lorenzo Varela e o
Cristo da Liberdade” o 12 de maio
no Salón de Actos da Parroquia do
Cristo da Vitoria. Resaltou os valores
que podemos descubrir en Lorenzo
Varela: sinxeleza, sensibilidade,
compaixón, espírito fraterno coas
persoas, coa natureza, compromiso
de xustiza e paz e fe ecuménica. A
charla rematou recitando entre todos
o poema ao Cristo da Liberdade.
O 21 de maio, o Comité Óscar
Romero de Vigo organizou unha
charla coa presenza e testemuño da
teóloga nicaraguana María López
Vigil na Parroquia do Cristo da
Vitoria.
Multa a Manuel Espiña. Non é
que o multasen outra vez, que algún
ben querería. Trátase de corrixir un
erro da anterior rolda, na que as
máquinas, quizais cómplices cos
represores, quixeron roubar un cero.
Non foron 15.000 pta a multa
naqueles anos, senón 150.000, de aí
que Luís Seoane lle regalara o cadro
do Cristo Obreiro para axudarlo.
Conta Miguélez que o Cristo de

Seoane, inspirou a Lorenzo Varela
para facer o poema ao Cristo da
Liberdade, que puidestes ler no
anterior número de Encrucillada.
O Instituto Teolóxico Compostelán (espero que non lles pareza
mal se o escribo en galego), organizou
un ciclo de conferencias desde a
Cátedra Quiroga Palacios con motivo
de cumprirse 40 anos do Concilio
Vaticano II. Contaron coa presenza
do Nuncio, Manuel Monteiro que
fixo unha valoración dos 40 anos de
posconcilio, Xosé Antón González
García, profesor de Sagrada
Escritura que falou sobre a
descuberta da Palabra de Deus após
o Concilio, e José Luís Sánchez
Nogales de facultade de Teoloxía de
Granada, que abordou a relación con
outras relixións. Tamén con motivo
da morte de Xoán Paulo II convocou
o ITC un acto académico: “Xoán Paulo
II, testemuño e mestre da fe para o
século XXI”(a tradución é da casa).
Remato esta Rolda e escoito pola
radio como miles de persoas saltan
unha cancela aló polo sur, ás tres da
mañanciña, entre berros e empurróns para ver quen toca primeiro a
Virxe do Rocío. Déixovos estas
palabras de San Romero de América
na memoria dos mártires:
“¿Para que nos serve o sal se non
está onde cocen as fabas, no
pucheiro?¿De que serve crer que hai
que denunciar a mentira, se despois
calamos por medo, porque non
sabemos... polo que sexa..., de que
serve, se non estamos onde se cocen
os problemas das persoas?”
Rubén Aramburu Molet
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Ovidio
Metamorfoses
Clásicos en Galego, tomo 24 (edición bilingüe latín-galego). Traducción de José
Antonio Dobarro. 2 volumes. Santiago de Compostela-Vigo, 2004.

Se de inxente podemos cualificar
a tarefa de traducir Metamorfoses de
Ovidio –fonte especial do que coñecemos da mitoloxía grecolatina–,
grande noticia cultural e salto cualitativo consideramos a edición galega
que nos ofrece en dous volumes José
Antonio Dobarro. Verdadeiramente,
é ben sabido que os hexámetros dos
quince libros constitúen boa parte
do repertorio imaxinario mítico
europeo e neles bebeu a posteridade
das artes e das letras. Basta con
lembrar, ao chou, algúns lenzos de
Botticelli, Rubens ou Delacroix, os
mármores de Cánova ou della Porta,
algúns textos de Chaucer, Dante,
Ezra Pound ou Christa Wolf, certas
óperas de Monteverdi, Gluck ou
Purcell, ou algunha fita de Pasolini,
Don Chaffley ou Woody Allen, para
constatarmos a permanencia, a
conexión, explícita ou implícita,
parcial ou non, da obra ovidiana.
Sen dúbida, Metamorfoses constitúe unha referencia inevitábel á hora
de falarmos de influencias e reelaboracións (o “palimpsesto” de
Genette) no tempo. E aludimos non
só a imitacións, relecturas ou pegadas evidentes de episodios da magna
obra. Pensemos nos tan coñecidos de
Pigmalión (desde Roman de la Rose
ao filme My fair lady, por exemplo),
Prometeo (con clara impronta no
Frankestein de Shelley ou nalgunha
composición de Martí ou A. Gide),
Narciso (citemos Freud ou o Óscar
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Wilde do Retrato de Dorian Gray ou
algúns versos de Cernuda), Píramo e
Tisbe (relato de base oriental de
tanta fartura, como nos mostra
Romeo e Xulieta, entre múltiples
obras), por citarmos uns poucos.
Ademais disto, tamén podemos
referirnos a outros mecanismos de
actualización constante de mitos, a
través da súa inversión, acompañada
de elementos ou recursos como o humor, os xogos literarios, os paradoxos,
tal e como acontece de forma abundante nalgunhas páxinas do microrelato latinoamericano contemporáneo (v.g. Monterroso, Cortázar,
Marco Denevi). Ou, noutro nivel, os
efectos ou presenza no mundo da botánica, da astronomía, da publicidade, por sinalarmos só tres ámbitos
distintos.
Incidencia similar, mutatis
mutandis, é a que nos é posíbel valorar na nosa cultura nacional. Sereas,
grifos, gorgonas, cupidos, vulcanos,
minervas, que fermosean igrexas,
fontes, edificios civís, ou xardíns no
noso país, son xeitos de reactualización do texto ovidiano. Pezas
escultóricas de tanto interese como
Rapto de Europa de J. Oliveira,
Hércules de Leiro, Hidra de Lerna
de F. Goás ou Caronte de R. Conde,
non deixan de ser formas interpretativas que nos enlazan coa substancia e os aromas ovidianos. O
mesmo se pode dicir das claves de
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base clásica presentes na nosa historia pictórica, en lenzos de Álvarez
de Soutomaior (Ceres), Díaz Pardo
(As tres Parcas), Alfonso Costa (Baco
Mozo), Tino Grandío (Venus) ou
Sucasas (As tres Grazas), por
exemplo.
A edición que comentamos de
Metamorfoses, que representa en
dous volumes o tomo 24 dos xa consolidados Clásicos en Galego,
responde ao magno labor de José
Antonio Dobarro.
O primeiro volume, de 427 páxinas, conta cun pormenorizado e profundo estudo introdutorio. Percórrense vida e obra de Ovidio, dun
xeito moi atinado e cunha espléndida
posta ao día. Metamorfoses, poema
que empeza coa “conversión” do caos
en mundo organizado e termina nos
tempos do autor coa transformación
de César en astro, é unha epopea con
amplos materiais mitolóxicos-científicos-filosóficos que se van artellando con historias imbricadas dando pé a sucesivas e organizadas mutacións –de aí o título– de diversos
entes e personaxes. O papel das voces
narradoras, as anticipacións, retromisións e demais enlaces, as escenas
paralelas, os puntos de vista, a estrutura, os temas, a fundamental análise da pietas, a relevancia das mulleres, son algúns dos asuntos da obra
destacados e traballados por
Dobarro. Acompáñase esta gran
introdución con anotacións e unha
selecta bibliografía.
Máis que oportuno é o dicionario,
magnífico, de nomes propios co que
Dobarro catalogou a onomástica e
xeografía míticas do poema e que

serve de útil aproveitamento e guía
para a transcrición correcta destes
termos no noso idioma. Cada un
conta co seu equivalente en galego,
latín e, se é o caso, grego, máis coa
indicación pertinente dos lugares
exactos de aparición no texto, xunto
coa correspondente definición ou
explicación. Polo tanto, unha contribución de moito relevo que con seguridade ha servir mesmo de base e
consulta para posteriores traballos.
Quizais no contexto dunha introdución deste calibre se bote en
falta algúns achegamentos ou indicacións sobre a presenza de Ovidio
ou Metamorfoses na nosa literatura.
Desde as citas, as inspiracións, as
resonancias ou calquera outro material que se pode percibir na nosa
prosa histórica medieval como na
Historia Compostelá, no prólogo da
General Estoria ou na Crónica de
1404, ou posteriormente no século
XVII en certas referencias nalgúns
romances das festas minervais, ou
despois nalgunha alusión ou cita en
autores como Xoán Manuel Pintos,
Crecente Vega, Gómez Ledo,
Aquilino Iglesia Alvariño ou nos
versos de Luz Pozo Garza ou do
inmenso Manuel María, por apuntar
unhas mostras.
O segundo volume, de 757 páxinas, reúne enfrontados o texto latino
dos quince libros e a tradución galega. Ten moito interese que de cada
libro se aporten un excelente resumo
e unha acertada estructuración do
argumento ou contido, en sintonía
coa propia edición que se fai do texto.
A tradución, que procura manter con
certo ritmo ecos da prosodia clásica,
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lese ben, sendo conscientes de que
recrear unha atmósfera que nos faga
lembrar os pés do hexámetro clásico
supón por veces atoparnos cunhas
construcións peculiares que
contribúen efectivamente a conectar
co orixinal latino.
A tradución, acompañada de notas,
precisas e clarificadoras, representa,
xa o dixemos, un descomunal labor
que incide moi positivamente nunha
cultura, como a nosa, que está tan
necesitada de fitos coma este na súa
andaina normalizadora. Neste senso,
xunto ao grande nivel acadado pola
serie Clásicos en Galego, merecen
ser enxalzadas como estratéxicas
para nós a edición dun Dicionario

latín-galego e outras iniciativas que
nos posibilitan saborear na nosa
lingua, con naturalidade e solvencia,
obras claves do pensamento como
Política de Artistóteles, O príncipe
de Maquiavelo, Eloxio da Loucura
de Erasmo, A orixe das especies de
Darwin, entre outras, con cadanseu
estudo introdutorio, un bo conxunto
de anotacións e unha bibliografía
acaída.
Coido que, no noso contexto, estes
froitos trascendentais para a mellora
do estado da nosa cultura son dignos
de absoluta louvanza. Esperamos
moitos máis avances por estes
itinerarios normalizadores, para ben
de Galiza.
Xosé Abilleira Sanmartín

Antonio Vázquez
Tolerancia: ¿Debilidad o fortaleza?
Madrid. Ediciones Témpora, 2003. 239 páxs.

O libro que presenta o profesor
Antonio Vázquez, nado en Monforte
de Lemos, e profesor da Universidade Pontificia de Salamanca, é
froito de nove anos impartindo un
curso titulado: «Hacia una cultura
de la tolerancia» na Universidade
da Experiencia (universidade de
maiores). Este curso impártese durante dous anos (primeiro e segundo
cursos) e, seguindo esa mesma estrutura do curso, o libro divídese en
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dúas partes. Na primeira, que abarca cinco capítulos, o autor céntrase
fundamentalmente no campo familiar e laboral cotiáns das relacións
interpersoais. En cambio, na segunda parte, analízase a tolerancia a nivel sociocultural, nas relacións de
grupo.
No primeiro capítulo, á usanza
tradicional, trátase de definir o
«concepto de tolerancia», recorrendo

Recensións

para iso ao Diccionario da Real Academia da Lingua Española, e ás
definicións que dan os autores, sobre
todo nos últimos tempos. O capítulo
segundo, «la tolerancia, virtud de la
convivencia», resúmese con claridade
en varios esquemas. No primeiro
especifícanse as calidades que ten a
vida, xa que a tolerancia está ao
servizo da vida, en contraposición á
morte, pois a intolerancia está ao
servicio da morte. Noutro esquema
descríbense as características que
definen a tolerancia e a intolerancia,
e como ten que ser a tolerancia na
convivencia humana.
No capítulo dedicado a “La
tolerancia ante las diferencias
individuales” faise unha análise das
diferencias en constitución, temperamento e carácter entre os
individuos ao longo de toda a historia
da psicoloxía, para chegar a conclusión de que non hai dúas persoas
iguais, todas somos diferentes. Dado
que as persoas viven en interacción
e se necesitan, a única forma de
sobrevivir é sendo “tolerante con el
otro diferente”.
“La actitud personal tolerante”
debe acompañar todo o comportamento do individuo. O autor enumera neste capítulo unha serie de
factores que configuran unha actitude persoal tolerante, como a capacidade empática, a autocomprensión, a interioridade, o sentido do
humor, así como unha xerarquización dos valores. Na formación
dunha actitude persoal tolerante ten
un papel moi destacado a familia, na
que o neno/a, a través de un diálogo

e interacción con todos os membros
da familia e imitando os seus comportamentos, chegará a ter unha
actitude tolerante se iso foi o que
observou no contorno familiar.
A segunda parte da obra, “La
tolerancia a nivel sociocultural”,
segue o mesmo esquema que a primeira parte, é dicir, un capítulo
introdutorio, “anotaciones históricas”, no que se fai unha análise
histórica da tolerancia no mundo e
en Europa. O autor conclúe que, se é
certo que no aspecto científico existe
un progreso ao longo do tempo, no
aspecto de relacións humanas, o progreso, se existe, é moito máis lento,
ambiguo e con exacerbadas regresións, sobre todo, nalgunhas zonas
da sociedade humana.
Despois do capítulo introdutorio
analizando a historia da tolerancia e
outro capítulo sobre a “Urgencia de
la tolerancia en nuestra sociedad”
moderna ou postmoderna, o autor
analiza en dous capítulos finais a
tolerancia de xénero, a tolerancia
política, racial e ética, e finaliza cun
capítulo dedicado á tolerancia e á
relixión. No capítulo dedicado a “La
guerra de los sexos y la tolerancia”,
o autor avoga por un respecto mutuo,
sen gañadores nin vencidos, e por
unha igualdade de función. O autor,
neste como nos demais capítulos do
libro, sempre avoga por un equilibrio
entre os puntos de vista extremos, é
dicir, non acepta as ideoloxías
tradicionais sobre a muller, nin as
opinións extremistas dalgúns grupos
feministas.
Nos capítulos finais, o autor
analiza dous temas controvertidos.
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No primeiro, “Tolerancia política,
racial y étnica”, o autor afirma que
a tolerancia é o significante dos
dereitos humanos, e a democracia
un bo lugar para o cultivo e expresión
da tolerancia, se ben en algunhas
“democracias” cometéronse moitas
atrocidades e intolerancias. Tamén
se analizan algúns signos de
intolerancia na sociedade de hoxe,
como os prexuízos, o fanatismo, o
racismo, e o terrorismo. A obra
finaliza cun capítulo dedicado a
“Religión y actitud tolerante”. Faise
un percorrido histórico pola
intolerancia da Igrexa ao longo dos
séculos, para centrarse nos fundamentalismos relixiosos. O autor
sostén neste capítulo que a relixión

cristiá é un factor dinámico de
actitude tolerante.
O libro está escrito de forma
sinxela e amena, con abundantes
gráficos que axudan a comprender os
conceptos esenciais sen demasiado
esforzo. A obra, a pesar de ser un
texto para os alumnos da Universidade da Experiencia, non é un libro
de texto “ao uso”, pois a ensinanza
na Universidade da Experiencia é
unha ensinanza especial, amena, rica
en experiencia. Por iso, o libro é
unha obra válida como entretemento
e enriquecemento persoal, e como
ferramenta para intentar poñer en
práctica as súas ensinanzas. A
bibliografía a pé de páxina, é un bo
complemento á obra.
Alfredo Campos
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Libros chegados

Boff, Leonardo. El Señor es mi
pastor: consuelo divino para el
desamparo humano, Sal Terrae,
Maliaño 2004, 182 páxs. El Pozo de
Siquem.
Na liña liberadora da espiritualidade do autor, parte da situación
na que hoxe vivimos a humanidade
chea de medos e temores... e a
necesidade de buscar na oración o
acougo que necesitamos. O salmo 23
pode ser un programa.
Barth, Karl. Instantes: textos
para la reflexión escogidos por
Eberhard Busch, Sal Terrae, Maliaño
2005, 142 páxs. El Pozo de Siquem.
94 textos breves do gran teólogo,
elixidos por E. Busch, asistente e
biógrafo do autor. Moi práctico para
lectura breve que dá para a reflexión
diaria.
Müller, Wunibald. Besar es Orar:
La sexualidad como fuente de
espiritualidad. Sal Terrae. Breve.
110 páxs.
O autor é psicólogo, teólogo e
director dunha casa de espiritualidade. Reflexiona na sexualidade con
sentido trascendente sexa cal sexa a
forma de vivila. Non ven mal unha
lección deste xeito neste tempo...

Vanier, Jean. Acceder al misterio
de Jesús a través del Evangelio de
Juan, Sal Terrae, Maliaño 2005, 365
páxs. El Pozo de Siquem.
O autor é o fundador, no 1964, da
comunidade de “El Arca”que acolle
a persoas con discapacidade mental.
Conta con 120 comunidades nos cinco
continentes. Déixolle a palabra: Lo
que yo comparto en estas páginas/ es
la música que he escuchado/ detrás
de las palabras y el fluir del
evangelio de San Juan/. He
escuchado el canto que ha avivado y
caldeado mi corazón/...ha dado
esperanza y orientación a mi vida/
...y ha dado también sentido/ a este
mundo de dolor en que vivimos...
Chittister, Joan. Doce pasos
hacia la libertad interior: Retorno a
la humildad, Sal Terrae, Maliaño
2004, 94 páxs. Breve.
Xa coñecemos a autora, benedictina de Pennsylvania que outra
volta acode a San Bieito para educar
a nosa vida espiritual. Cando
teñamos aceptado a Deus, a nós
mesmos, ao noso entorno, e as outras
persoas, chegaremos á paz e
liberdade interior...¡Nada!

Mohandas, Gandhi. Mi Dios, Sal
Terrae 2005, Breve, 110 páxs.

Duquoc, Christian. El único
Cristo: La sinfonía diferida, Sal
Terrae, Maliaño 2004, 256 páxs.
Presencia Teológica.

O home da non violencia e da busca
da verdade alimentouse na relixión
e na busca de Deus. Despois dunha
breve sinopse da súa biografía
preséntanos unha escolma de textos
de reflexión sobre a vida aberta á
trascendencia. Seremos capaces de
facer nós o silencio que nos pide?

Tamén este teólogo dominico ven
frecuentemente ás nosas páxinas.
Esta vez cun novo reto.Teremos que
buscar o camiño, non na unidade,
obxecto tanto tempo desexado, senón
na asunción da división, tomada en
sentido positivo. (¿?) Pistas moi
interesantes...

331 107

Engracia Vidal

VV.AA. O Tratado da Constitución
Europea: Visións desde Galiza. Baía
Edicións, A Coruña 2005, 274 páxs.

Xosé Manuel Domínguez Prieto e
Moisés Lozano Paz. Eles e a editorial
merecen parabéns.

O prólogo é de Xosé Luís Barreiro
Rivas. Séguenno 19 nomes propios
moi representativos, e 17 de
partidos políticos, sindicatos ou
plataformas. Inclúe o texto da
Constitución e unha introdución
técnica de Carlos Aymerich.

VV.AA. Soberanías y pacto, Herria
2000 Heliza, Getxo 2005, 556 páxs.

VV.AA. XXIII Ruta cicloturística
del Románico internacional. Rutas
del Románico, Pontevedra 2005, 312
páxs.
Este ano abre co “salmo do maior
absurdo” no que Lois Vázquez fai un
planto dos tres do 11 de marzo. E
despois das reseñas de actividades
culturais, reseña e deseña as
vintetres igrexas visitadas neste ano.
Segue unha serie de traballos coa
máis rica variedade xeográfica e
temática.
Por se alguén non coñece a
asociación: ten máis de vinte anos e
tenta unir arte e deporte, visitando
monumentos “a pedal”, todos os
anos, de febreiro a xuño.
VV.AA. Diccionario galego de
Filosofía, tresCtres, Santa Comba
2005, 384 páxs.
Ofrece máis de tres mil entradas
relacionados coas palabras que
expresan conceptos filosóficos.
Mesmo económicos, xurídicos,
sociolóxicos ou psicolóxicos. A
presentación é moi atractiva, a negro
e azul sobre branco. Coas palabras
de cada páxina escritas nas marxes.
Un formato de 20 por 21 cm. Os
autores son Manuel Rivas García,
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Setenta persoas analizan as
relacións de Euskal Herria con
España e Francia. Unha delas é o
noso historiador Francisco Carballo.
Entre os autores só figura unha
muller. Pena!
Rambla, Josep. Juan N. GarcíaNieto: el hombre y sus escritos, (19291994) Cristianisme i Justicia, Barcelona 2005, 208 páxs.
Libro homenaxe ao protagonista.
Amosa a súa biografía como sociólogo
e sindicalista comprometido. Estivo
activamente presente nas orixes de
Cristianos por el Socialismo, e na
mesma institución Cristianisme i
Justicia. Morre durante a celebración da Misa en Cornellá. O libro
recolle tamén os seus escritos.
Ferreiro Fente, X.Gregorio.
“Diccionario” L orenzo Varela,
tresCtres, Santa Comba 2005, 204
páxs.
Un ano máis a editorial preséntanos o dicionario correspondente
ao autor homenaxeado no día das
Letras Galegas. Biografía. Obra.
Imaxes Escolma. Testemuños.
Prólogo de Xosé Luis Axeitos.
VV.AA. Outras voces, outros
mundos: mulleres emigrantes e
prostitución en Galicia. Andaina.
Concello de Santiago. Santiago 2004.
112 páxs.

Libros chegados

Relatorios das xornadas celebradas en Novembro de 2004 en
Santiago.
As relatoras foron Laura Oso, Pepe
López Riopedre, Pye Jakobson e
“Patricia”. Estudan a relación das
emigrantes co traballo sexual. En
concreto as brasileiras e colombianas. Jokobson analiza o caso
sueco. E Patricia fala da súa
experiencia como “empresaria” de
pisos de prostitución. O problema
aparece ao vivo e as posibilidades de
solución moi escasas. Non resisto a
tentación de facer o comentario
seguinte: se tanta prostitución
feminina hai, cantos homes a
“usan”?
González-Carvajal Santabárbara. En defensa de los humillados
y ofendidos. Los derechos humanos
ante la fe cristiana, Sal Terrae,
Presencia teológica, Maliaño 2005,
350 páxs..
O autor é profesor de Teoloxía
Moral en Comillas. Aquí fai un
estudo dos dereitos humanos: Unha
vida digna, A pena de morte, Os
dereitos da muller, As razas, a
liberdade relixiosa, Migracións,
Dereitos económicos e sociais, O
desenvolvemento, A conciencia
cristiá e os nacionalismos. A paz.
Ten moi presente a perspectiva
cristiá e reflexiona sobre os de Xesús
que os viu todos vulnerados.
Bermejo, José Carlos. Inteligencia emocional: La sabiduría del
corazón en la salud y en la acción
social, Sal Terrae, Maliaño 2005, 200
páxs.

O autor é relixioso Camilo, doutor
en teoloxía pastoral sanitaria.
Director dun centro de Humanización da saúde. Explícanos o que é
a intelixencia emocional e descúbrenos a maneira de utilizala na
vida cotiá dentro ou fóra dos centros
de saúde.
Merton, Thomas. Diálogos con
el silencio, Sal Terrae, Maliaño 2005,
190 páxs. El pozo de Siquem.
O autor viviu entre 1915 e 1968.
Moitos na abadía trapense de
Getsemaní (EE.UU.). Desde a súa
vida contemplativa influíu no logro
da paz e dos dereitos humanos.
Jonathan Montaldo preparou esta
escolma dos seus escritos.
Gandhi, Mohandas K. La
verdad es Dios: Escritos desde mi
experiencia de Dios. Sal Terrae,
Maliaño 2005, 230 páxs. El pozo de
Siquem.
O vello mestre indio que vive
entre 1869 e 1948 segue a ser guía
actual. O pensamento de que a
verdade é Deus, no canto de Deus é a
verdade que tanto contou na súa
vida, estaría moi axeitado á nosa
situación persoal, política e
relixiosa...
Grün, Anselm. Dirigir con
valores, Sal Terrae, Maliaño 2005,
190 páxs.
O autor é benedictino nado no
1945. Dirixe uns trescentos traballadores en máis de vinte empresas.
Pon a forza en recoñecer os valores
humanos para podelos dirixir na
dirección correcta.
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Kasper, Walter. Sacramento de
la unidad. Eucaristía e Igrexa, Sal
Terrae, Presencia teológica. Maliaño
2005, 140 páxs.
O cardeal Kasper é o presidente
do Consello Pontificio para a
Unidade dos Cristiáns. Nestas
páxinas lamenta a desunión dos
cristiáns que non podemos celebrar
xuntos. El tenta afondar na Eucaristía como sacramento da unidade.

Fossion, André. Veinte caminos
para volver a la fe, Sal Terrae,
Pastoral, Maliaño 2005, 134 páxs..
O autor é xesuíta, profesor no
Centro Lumen Vitae de Bruselas.
Efectivamente ofrécenos vinte
reflexións sobre distintos temas do
cristianismo que nos poden axudar a
recobrar ou enfortecer a fe, algo que
necesitamos cada día.
Engracia Vidal Estévez
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Foro 2005

XX Foro Relixión e Cultura en Galicia
Na liña que vimos seguindo ao escoller os temas dos Foros
(unha certa alternancia entre os eclesiásticos e os socioculturais), este ano non tocaba seguir dentro da Igrexa. Pero
a desaparición de Xoan Paulo II e o novo nomeamento de
Bieito XVI, fíxonos repensalo. É un intre singular.
Optamos por máis Igrexa, pero con diferente perspectiva.
Miramos máis alá dos océanos e acudimos a Pedro Casaldáliga
no Brasil e a Nicolás Castellanos en Bolivia. Os dous, bispos
españois. O primeiro, xa xubilado despois dunha traxectoria
ben coñecida a favor dos indíxenas de San Félix de Araguaia,
e Castellanos que, cando o nomearon bispo de Palencia, se
propuxo non estar máis que dez anos. Ao remate, entregou a
súa vida aos máis necesitados de Bolivia, onde leva xa case
outros dez.
Os dous acolleron a nosa petición, aínda que a Casaldáliga
non lle é posibel o desprazamento por razóns de saúde. Na
sección de cartas podemos ler as súas respotas.
Así que esperamos que o día

12 de Novembro, sábado, desde as 9:30, no
Auditorio de Galicia, en Santiago (O Burgo)
nos axudemos mutuamente a vivir esta nova etapa da Igrexa
sendo fieis ao espírito de Xesús.
Castellanos daranos unha visión de cómo é e como debería ser
o goberno da Igrexa. A súa misión evanxelizadora. Poderemos
escoitar a Pedro Casaldáliga nun video de 15 minutos.
Desde a casa, Elvira Santos Pena, reflexionará sobre o papel
dos segrares na Igrexa actual: un ideal inalcanzábel?
Esperamos, logo, que o día quede gardado nas nosas axendas
para celebrar o XX Foro, aprendendo a vivir intensa e
fecundamente esta nova xeira. Contamos cun pleno de participantes.
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Cartas a
Encrucillada
Prezada Engracia,
Recebi hoje, 7 de março, sua carta do 5 de fevereiro. O meu
endereço é pedro.casaldaliga@uol.com.br
Agradeço de coração toda a solidariedade desse «curruncho querido
do Noroeste peninsular» (Lembro com saudades os meus dias de
Baltar, junto ao Cantábrico...). Felizmente a novela da sucessão
acabou bem; o novo bispo é um franciscano muito fraterno.
Você me pede um impossível, mas só o pedido já me honra demais.
Não tenho condições de saúde para ir a esse Foro, nada menos que
em Santiago de Compostela. Agradeço a Andrés e a todo o Conselho
o carinhoso convite.
E seguiremos unidos, nesta “encrucillada” do Reino de Deus. Um
forte abraço e já e sempre a Paz da Páscoa
Pedro Casaldáliga
* * *
Querido Pedro:
Recibo tu correo y tu invitación para participar en el Foro
Encrucillada, que dirige Andrés Torres Queiruga. Así de entrada me
cae bien y me gusta participar en estos Foros que levantan
esperanzas en un pueblo que cada vez lo ve más oscuro a nivel de
Iglesia.
Me gustaría saber el tema del Foro y en que consistiria mi
intervención, sobre todo de cara a aportar algo positivo. Si es algo
en lo que puedo colaborar desde mi ámbito lo aceptaría con gusto.
Si es a finales de noviembre me podría encajar bien. Espero tus
noticias y te agradezco que hayais pensado en mi para estar en el
Foro.
Participar en algo que organiza Andrés me hace mucha ilusión,
siempre le recuerdo cuando le invité en Palencia a dar unos cursos
que resultaron muy positivos para mi gente palentina. Lo mismo
que él acudió a mi cita yo ahora acudiría a la suya.
Te despido con un abrazo Nicolás Castellanos.
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