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Guieiro
As nosas rúas estanse vendo

animadas cada vez máis con rostros diferentes. E xa non se trata
de turistas de paso, con cara de despistados. Nos establecementos
de hostalaría vemos cada día novas caras e mesmo nos bancos das
escolas xa se rompeu a uniformidade do típico neno galego, da cidade
ou da aldea.

Por iso neste número da revista nos asomamos ao mundo dos
inmigrantes, esas persoas que moitas veces nos recordan a aventura
(e desventuras) que en primeira persoa ou a través dalgún parente
próximo vivimos tódolos galegos. Ata que punto son e deben permanecer
diferentes? Teñen que integrarse ou non e en qué condicións? Esas
preguntas son o eixo do estudo de Antonio Cepeda Fandiño que abre
este número. Logo dun percorrido polas diferentes teorías ao uso e de
pasar en revista diversas experiencias na materia, o autor propón este
camiño: “un marco legal máis favorable á integración, e articulación
de políticas que abrangan a integralidade da integración, superando
os obstáculos para a súa consecución: acceso ao traballo; potenciación
da escola como lugar de integración, non de asimilación; acceso á
vivenda; reagrupamento familiar, trascendendo os límites actuais que
a lei impón ata extremos inhumanos; dereitos políticos, ...”
Pola súa parte Miguel Fernández Blanco, do Foro Galego da
Inmigración, parte da experiencia que el vive no día a día do seu
traballo. Parte da realidade que descubre nos problemas que atopan
os inmigrantes e fai unha análise crítica da política desenvolvida
polas autoridades nesta materia, fronte a cal ofrece unha alternativa,
para chegar á seguinte conclusión: “O plan que nos propón a Xunta é
fundamentalmente un non-plan. O noso plan aproveitaría mellor os
recursos, sempre escasos, fixaría de forma consensuada as actuacións
prioritarias, abriría camiños de traballo moi interesantes para ofertar
mellores servizos á poboación inmigrante residente. Procuraría
a participación das asociacións e do seus socios e socias noutras
estructuras de participación:veciñal, cultural, sindical e político.”
O profesor de Comillas Xulio Martínez estuda a nova faciana da
relixión nunha sociedade onde a inmigración ten un importante
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peso. Para el “a proposta máis axeitada apunta á de cointegración
ou integración do conxunto da sociedade, que corresponsabilice os
cidadáns nunha democracia intercultural e interrelixiosa (e non
meramente multicultural e multirelixiosa) que faga convivir as
comunidades. O dilema é elixir entre unha democracia participativa
que faga das diferenzas un potencial alternativo e solidario, e unha
democracia neutralista obsesionada pola redución de conflitos que ao
final non sexa sentida como propia por ninguén.”
Unha achega do noso compañeiro Manolo Regal invítanos a
considerar ao inmigrante como un irmán entre irmáns e irmás.
Pero non é precisamente esa a vivencia dalgúns representantes de
asociacións de inmigrantes, dos que recolleu as opinións Miguel
Fernández Blanco, ou mesmo unha experiencia de inmigrantes
marroquis no concello pontevedrés de Vilaboa, da que nos fala Xesús
Acuña.
Xa fóra deste tema xeral da inmigración, acollemos nestas páxinas
un texto de Xesús Ferro Ruibal, un discurso prounciado ao recibir
un premio polo seu labor en defensa do uso e normalización da nosa
lingua. Como di o autor, “falamos o galego porque dar salvado unha
lingua ameazada é unha vitoria da ecoloxía e da dignidade humana,
que se volve exemplo e esperanza para milleiros de pobos que padecen
a mesma opresión. A loita galeguista é, mar por medio, a mesma dos
indios embara de Colombia, ameazados por un encoro de capital sueco
e ruso que lles asolaga a terra, o sistema de vida e a cultura: nós só
estamos nun momento diferente da loita.”
Teñen tamén cabida nas nosas páxinas as seccións habituais que
recollen o acontecer nos eidos da política, da cultura e da relixión, así
como unha ampla recensión de libros de interese e tamén o listado
das publicacións chegadas á revista nas últimas semanas. Unha vez
máis, Sole Pite tenta encarnar co seu debuxo as ideas moitas veces
abstractas dos nosos colaboradores.

Agustín Díaz
tintxu@teleline.es
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Integración en contextos de
inmigración
Antonio Cepeda Fandiño

Introdución. Unha breve ollada ao camiño percorrido.
É frecuente escoitar que a inmigración no noso país é un feito
recente. Sendo rigorosos, non podemos afirmar que semellante
enunciado responda á realidade. En primeiro lugar, porque o feito
migratorio tennos acompañado durante séculos. Outra cuestión ben
distinta sería a da súa intensidade, que é innegable que, esta vez si,
medrou en tempo moi recente.
No ámbito dos cambios, tamén é importante recoñecer que se
produciu unha grande transformación na tipoloxía das persoas
inmigradas ao longo do tempo. Nunha primeira etapa que tería como
límite o ano 1985, no que se promulga a primeira lexislación específica
sobre estranxeiría en España, a inmigración que chega ao estado
é sobre todo europea e latinoamericana. Trátase dunha presenza
inadvertida, que explicaría en parte a insistencia en cualificar a
inmigración como recente.
Nunha segunda etapa, entre os anos 1986 e 1999, serán as persoas
procedentes de novas áreas xeográficas as que comecen a aparecer no
escenario inmigratorio. Isto vai supoñer a primeira visibilidade da
inmigración, xa que os novos veciños (africanos, asiáticos) van poder
ser recoñecidos con maior facilidade polos seus rasgos fenotípicos.
O cidadán medio comezará a visualizar un cambio cualitativo na
conformación da sociedade, que por desgraza non sempre se valorará
 Tomamos esta temporalización de L. Cachón, Diez notas sobre la inmigración en
España 2006, Vanguardia Dossier, 22 (2007), 68-69.

229



Antonio Cepeda Fandiño

positivamente. De feito, o 44,9 % dos galegos consideran que hai
moitos ou demasiados estranxeiros vivindo en Galicia. No conxunto
do estado a situación non é mellor, xa que o 61,8% da poboación cre
excesivo o número de persoas inmigrantes en España. Apoiando este
dato, o barómetro do CIS en outubro de 2006 sinalaba a inmigración
como o primeiro problema existente en España, por riba do paro, a
vivenda ou o terrorismo.
Rematando coa secuencia, podemos falar dunha terceira etapa, que
comeza no 2000, en que xorden unha serie de despropósitos, de triste
memoria. A aparición da Lei 4/2000, promovida polo ministro popular
Pimentel, leva ao seu propio partido a desautorizalo, presentando
como unha das propostas estrela nas eleccións xerais do mesmo ano
unha reforma da mesma, obrigándoo a dimitir. Cómpre destacar que
se ben a lei Pimentel non era marabillosa, cabíalle o honor de ser a
máis integradora de cantas se teñen redactado ata o de agora, ademais
de resultar significativamente consensuada. A posterior reforma,
non obstante, conferíalle un carácter máis restrictivo. Acompañado
de intensos debates, focalizouse como unha cuestión de seguridade
nacional – de feito, co conseguinte cambio de goberno a inmigración
pasará de ser competencia do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais,
a selo do de Interior – e, en definitiva, introduciu a característica
máis salientable desta etapa: a presenza mediática da inmigración,
pasando de ser un feito social máis, a un fenómeno. Ademais de que
a nova reforma da Lei en 2003 e o seu posterior regulamento, mailas
presións recibidas pola Unión Europea, non contribuíron a calmar as
augas, nos últimos dous anos vese un repunte da inmigración como
fenómeno mediático. Todos gardamos na nosa memoria os episodios
nos valados de Ceuta e Melilla, a chamada crise dos caiucos no verán
de 2006 e meses posteriores en Canarias – que, en palabras de Lorenzo
 Según datos da Xunta de Galicia, no seu informe A inmigración en Galicia. Situación
xeral, baseándose en entrevistas realizadas entre o 15 de agosto e 5 de setembro de
2006.
 Avance de los resultados de la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales
de Andalucía dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Datos a partir de enquisas celebradas
entre o 30 de novembro e o 19 de novembro de 2006.
 Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Barómetro de opinión 2657. Pódese
consultar no seguinte enlace: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_barometros
depositados.jsp
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Cachón, mellor debería ser chamada crise do medo aos caiucos - e,
máis recentemente, a situación dos ocupantes do barco Marine I.
Pero, é isto toda a realidade da inmigración? Evidentemente non.
Sabemos que o que trascende nos medios de comunicación é moi
parcial. O problema é que a meirande parte da cidadanía só coñece
aspectos da inmigración a través deles, o que dificulta en grande
medida unha sociedade inclusiva que vexa ás persoas inmigrantes como
unha riqueza para ser descuberta – non só en termos económicos –, e
non un serio problema que deba ser resolto. Con isto constrúese, no
ámbito do simbólico, unha fila máis de pedras no xa elevado muro que
obstaculiza a integración.
Tres modelos de relación en contextos de inmigración: segregación,
asimilación, integración.
Aínda que son moitos e variados, cinguirémonos a tres posibles
modelos de relación entre persoas e grupos culturais en contextos de
inmigración: segregación, asimilación e integración.
Resulta obvio, pero debo resaltar o seu carácter teórico. A realidade
preséntase sempre moito máis complexa, e o máis habitual é atopar
modelos entrecruzados, dependendo das distintas coxunturas e
situacións. Non obstante, teñen a súa utilidade, no sentido de que
“cumpren a función de esquema ou modelo co que comparar as situacións
reais, máis ca de describir por completo e na súa totalidade aquelas
situacións”. O que realmente nos interesa neste estudo é o último dos
modelos, a integración. Pero xa que se trata dunha palabra polisémica
que, dependendo do contexto, pode ser utilizada con significados xa non
diferentes, senón netamente contrarios, convén comezar amosando
aquelo que non é a integración, indo do máis ao menos evidente.
 L. CACHÓN, op. cit., 70.
 C. BLANCO, Las migraciones contemporáneas, Alianza Editorial, Madrid, 2000, 82.
Nesta mesma obra a autora recolle unha clasificación xa considerada canónica, tomando
como referencia a experiencia dos Estados Unidos. Según esta, os distintos modelos
serían: asimilación (chamada por outros autores anglo-conformity), melting pot (ou
fusión), e pluralismo cultural. Para quen teña interese por afondar nesta clasificación,
remitimos á presente cita.
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A integración non é segregación
Cando se produce un contexto segregador, as persoas procedentes de
territorios culturais diversos desenvolven as súas vidas por separado,
sen que se produza interrelación entre elas. En todo caso, de realizarse
algún tipo de contacto explícito, pola súa propia natureza será
sempre de poder da cultura dominante – non necesariamente a
maioritaria – cara á cultura dominada. Por expresalo graficamente,
as culturas, encarnadas nas persoas que as transmiten, serían como
liñas paralelas que, proxectadas ata o infinito, nunca se cruzan. O
resultado desta situación é o gueto, que institucionaliza a segregación
e a fai visible. A única alternativa posible é o cambio radical de
estruturas. Paradigma desta maneira de artellar as relacións
multiculturais foi a política de apartheid desenvolvida na República
Sudafricana durante o século XX.
Convén explicar que dentro da segregación existen variantes.
Cando é buscada e autoimposta pola propia comunidade – por citar un
exemplo, os amish de Estados Unidos - recibe o nome de separación.
Outros autores diferencian entre segregación de iure, consagrada por
leis estatais – de novo, o caso do apartheid sudafricano -, e outra de
facto, presente en diversos ámbitos da vida cotiá, independentemente
da norma xurídica, aínda que con frecuencia coincidan – como mostra,
escolas e barrios diferenciados .
A integración non é asimilación
Se a segregación non admite ningún tipo de confusión pola súa
expresa violencia cultural, non ocorre así coa asimilación. De feito, é
frecuente atopar discursos e prácticas aparentemente integradores,
pero que agochan unha realidade asimilacionista. Imos adicar
unha maior amplitude a este concepto, co fin de previr este tipo de
actitudes.
Enténdese por asimilación a acción que ten como obxectivo
introducir ás persoas inmigrantes no corpo social do país de destino,
sen apenas manter os sinais de identidade orixinais. O resultado desta
 C. Sabatier e J.W. Berry, Inmigración y aculturación, Estereotipos, discriminación y
relaciones entre grupos, McGraw-Hill, Madrid 1996.
 C. Malgesini e C. Jiménez, Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e
interculturalidad, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000, 383.
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acción é a deculturación, ou perda, sexa progresiva ou traumática,
dos rasgos culturais identitarios, que polo xeral desemboca nunha
trasculturación, consistente en asumir como propios ou asimilar os
usos culturais da sociedade á que chegan. Prodúcese, xa que logo, unha
verdadeira fagocitose das culturas dominadas por parte da cultura
dominante. A de orixe quedaría na práctica relegada ao desván do
folclórico, estancada en determinadas expresións festivas en épocas
sinaladas do ano.
Os perigos son evidentes. Para a sociedade receptora supón un
empobrecemento cultural, ao non permitir un fluxo equitativo de
intercambio de experiencias e perspectivas. Ademais, outro risco
engadido ao feito de asumir unha actitude asimilacionista consiste en
que para que esta teña éxito, necesita entender a cultura propia como
homoxénea. Deste xeito, non só non recibe achegas novas, senón que
sae perdendo pola negación do seu propio dinamismo. Para a cultura
dominada, a asimilación constitúe a lexitimación da exclusión de quen
decide, ou pretende, manter os seus rasgos culturais identitarios de
orixe. A culpa da non-integración recae, neste modelo, no considerado
inintegrable. En definitiva no que, como se dí a miúdo, non se quere
adaptar ós nosos costumes.
Esta pretendida falta de adaptación, sendo moi recorrente nas
conversas informais entre cidadáns, é frecuente atopala tamén en
discursos institucionais, sexan políticos ou eclesiais, con manifestacións
do tipo hai inmigrantes máis integrables ca outros.
Con este tipo de afirmacións pretendidamente integradoras, pero de
feito asimilacionistas, ademais de ofrecer unha visión distorsionada
do que é a verdadeira integración, establécese unha xerarquización
na que determinados grupos quedan certamente malparados. Na
clasificación de fobotipos, o que ocupa o primeiro lugar é o inmigrante
procedente dun contorno cultural islámico.
Na literatura especializada cítase a miúdo ao cardeal Giacomo Biffi,
arcebispo emérito de Bolonia, que nun artigo publicado no diario El
País expoñía a necesidade de establecer unha preferencia por fluxos
de inmigrantes procedentes de culturas afíns, así como de previrse
 El País, 15 de setembro de 2000.
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ante a presenza cada vez maior de musulmáns. Cal, sería, entón, o
inmigrante integrable? En certo modo, o entón Secretario de Estado
para a Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, daba resposta á
mesma referíndose aos inmigrantes de procedencia latinoamericana,
opinando que “ademais da lingua e cultura comúns, practicar a relixión
católica é un elemento que facilita a integración dos estranxeiros en
España”10.
Recoñecendo que poderiamos aceptar como moi positivo o feito
de revelar un importantísimo elemento que realizou achegas
incuestionables ás distintas culturas forxadas en Europa, e que
ninguén informado pode negar, o empeño desmedido en presentar o
cristianismo como a súa máis xenuina e única raíz, oculta a riquísima
variedade da historia, o presente e o porvir do continente. E unha
vez máis asistimos ao intento de presentar a cultura propia como
unívoca e homoxénea. Un grande problema difícil de resolver é que
algúns sectores da Igrexa católica - e do ámbito da política – explican
a cuestión en termos de disxuntiva. É moi clarificadora a prospectiva
que Biffi se aventurou a pronunciar na mesma época, Europa será
cristiá ou será musulmá11. A risco de ser acusado de relativista, creo
que tería sido infinitamente moito máis positivo afirmalo nunha
cláusula copulativa. Europa será cristiá e será musulmá e, engadiría,
todo aquelo que estea disposta a ser.
Esta disxuntiva aparece tamén, aínda que sen ningún interese de
tipo relixioso, no discurso de Giovanni Sartori, ao entender de moitos
o guru do concepto neoliberal de integración-asimilación. Na súa
obra12 apunta ás sociedades de tradición islámica, e por extensión
aos seus membros, como resoltamente inintegrables e inimigos do
pluralismo. Alíñase, neste sentido, coas teses de Biffi anteriormente
expostas, co matiz diferenciador neste caso da necesidade dunha
cultura secularizada como base do pluralismo, así como coas de
Samuel Huntington, no seu xa célebre, tras os atentados do 11 de
10 El País, 12 de marzo de 2001, cit. en L. Seguí, España ante el desafío multicultural,
Siglo XXI, Madrid, 2002, 75.
11 G. Biffi, Sulla immigrazione. Intervento del Card. Giacomo Biffi al Seminario della
Fondazione "Migrantes". 30 settembre 2000. Pódese consultar o texto íntegro en www.
storialibera.it/attualita/islam_e_immigrazione/sulla_immigrazione.html
12 G. Sartori, La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros,
Taurus, Madrid, 2001.
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setembro de 2001 en Estados Unidos, choque de civilizacións13, tendo
como directa consecuencia a exclusión política do colectivo.
Outro dos riscos, á vista dos exemplos referidos, é que tras a
máscara dunha falsa integración, móstrase a asimilación como a
lóxica aspiración desexable, tanto pola sociedade receptora coma
polas persoas que desexan formar parte dela.
Desde este punto de vista a mal interpretada integración compete
de maneira exclusiva, e excluínte, á persoa inmigrante. A sociedade
receptora adopta un mero papel pasivo de oferta duns valores e normas,
entendidos como universais e verdadeiros, e que deben ser asumidos
polo estranxeiro, como condición indispensable para ser aceptado.
Co fin de deixar de pertencer á categoría de estraño, tense que facer
un máis, homoxéneo, invisible e indetectable. Como calquera outro
produto ou mercadoría, debe estar homologado pola UE.
De maneira que o suposto ideal integrador europeo, desde unha
óptica asimilacionista, ten como máxima aspiración que o estranxeiro
adquira, salvados os obstáculos e condicións previas, a nacionalidade
dalgún estado membro.
Estas situacións de disxuntiva, propiciadas pola asimilación,
violentan o máis íntimo da persoa, podendo forzala a elixir de xeito
maniqueo entre unha permanencia nos valores, normas e sentido
de percibir a realidade, portados desde o seu país de orixe, e a nova
realidade que se impón. Pero, por que ese empeño? O escritor Amin
Maalouf faise eco desta circunstancia, e contesta con meridiana
claridade, desde a súa experiencia:
“Desde que deixei Líbano en 1976 para instalarme en Francia,
cántas veces me terán preguntado, coa mellor intención do mundo, se
me sinto máis francés ou máis libanés. E a miña resposta é sempre a
mesma: As dúas cousas!”14.
Non cabe dúbida de que se trata dun proceso arduo que precisa
madurez e tempo. Pero tamén se trata da actitude máis enriquecedora.
Fronte á proposta excluínte de Sartori, que expresa o conflito evitando
13 S.P. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial,
Paidós, Barcelona, 1998.
14 A. Maalouf, Identidades asesinas, Alianza Editorial, Madrid, 2001, 9.
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a súa resolución positiva, outra persoa tamén laureada co Premio
Príncipe de Asturias, Fatema Mernissi, atópase nas súas antípodas.
Esta autora asume o reto, dá conta da súa dificultade, pero establece
a condición da inclusión e a participación en igualdade de condicións.
Faino no contexto das moitas invitacións a xornadas sobre diálogos
entre culturas que lle prodigaron, especialmente tras o 11-S:
“A auténtica comunicación significa aceptar a regra de que tes un
cincoenta por cento de perder no proceso do diálogo. Isto quere dicir
que, a non ser que se inclúa aos árabes aos que se desexe invitar na fase
inicial da definición de conceptos, da elección dos temas, da formación
de categorías e da elección dos participantes, un remata falándolle ao
seu propio embigo, por moito que a sala de conferencias estea pragada
de eruditos procedentes da Liga Árabe, a súa presenza engade á
reunión toques de cor, desde os kabils alxerinos de ollos azuis e aspecto
feroz, ata os lánguidos sudaneses, coa súa pel escurísima”15.
É necesario asumir o risco para dar o primeiro e fundamental paso.
Así é como progresa a humanidade.
Entón, que entendemos por integración?
Unha vez establecido o que non é a integración, chega o momento
de definila en positivo. Tarefa difícil, xa que calquera proceso de
integración abrangue moitos planos: cultural, social, psicolóxico,
xurídico, político e económico. Non obstante, non se trata dun
capricho taxonómico, ou dun academicismo máis. Cómpre tentar
unha definición que nos permita saber de que estamos a falar; unha
delas, que me dá pé a introducirme nalgúns aspectos, é a seguinte:
“Concesión de dereitos a tódalas persoas sen discriminación algunha
por razón da súa orixe, ao mesmo tempo que asume e tenta favorecer a
diversidade cultural nas vidas privadas de tódolos cidadáns”16.
Esta definición, positiva pola importancia outorgada aos dereitos,
non discriminación, e diversidade cultural, propón algúns matices
15 F. Mernissi, Un libro para la paz, El Aleph, Barcelona 2004, pp. 50-51.
16 B. Ruiz e E. Ruiz, Las políticas de inmigración: la legitimación de la exclusión,
Universidad de Deusto, Bilbao, 2001, cit. en M. Laparra (ed.), Extranjeros en el purgatorio.
Integración social de los inmigrantes en el espacio local, Bellaterra, Barcelona, 2003,
24.
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mellorables. En primeiro lugar, explicar o goce de dereitos como unha
concesión, non deixa de resultar unha graza outorgada, deixando por
iso a un lado o tan necesario carácter bidireccional na integración.
Xa vimos con anterioridade que a asimilación non contempla a
posibilidade que si permite a integración: a interacción dos dous
suxeitos, a persoa inmigrante que se integra, e a sociedade de acollida
que tamén se integra, recreándose. Deste xeito, a integración nunca se
pode entender como unha concesión, senón como un recoñecemento
de tódalas partes implicadas, e do que poidan proporcionarse
mutuamente, en igualdade de condicións.
Por outra banda, favorecer a diversidade cultural só nas vidas
privadas, aínda que sexa de todo cidadán, subtraéndoa ao ámbito
público, pode vulnerar tamén a consecución dunha plena integración.
Nalgúns discursos multiculturais proponse como antídoto a un
previsible conflito o arredamento de diversos aspectos fundamentais
que forman parte das identidades dos individuos e dos colectivos, pero
que resultan molestos polo que supoñen de esforzo na resolución dese
posible conflito. Para exemplificalo, volvo sacar a colación unha vez
máis un aspecto tan íntimo, pero ao mesmo tempo tan necesitado dun
ámbito comunitario, como é a vivencia relixiosa. Paradoxalmente,
un argumento nos inicios do liberalismo, como é o intento de situar
a experiencia relixiosa no ámbito do privado, espallado polas súas
revolucións nos séculos XVIII e XIX e o reformismo do parlamentarismo
inglés, inclúese hoxe nos programas da esquerda máis ortodoxa. E o
paradoxo amósase nos resultados prácticos. Por citar dous na historia
máis recente, nos anos oitenta a Administración Reagan era moi
consciente da utilidade dunha relixiosidade alienante, circunscrita ás
catro paredes da vida privada. Non é de estrañar que fomentara en
Centroamérica a presenza de seitas procedentes dos Estados Unidos
para combater á Teoloxía da Liberación, de indubidable compromiso
público, ata o punto de que as partidas adicadas ao financiamento
deses grupos pseudorrelixiosos superaban as destinadas a dotar de
armamento ás distintas contras antirrevolucionarias. Máis cerca no
tempo e no espazo, abonda con botar unha ollada á veciña Francia,
para ver como desde un laicismo – que non laicidade – de estado, non
só non se dá resposta eficaz aos conflitos que se pretendían evitar,
senón que se radicalizan.
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A defensa dunha presenza pública do relixioso, tan lexítima como
a postura contraria, nunca debe ser confundida coa inxerencia na res
publica, ou co seu uso pernicioso para tentar impoñer ou interferir
nas tarefas dos poderes executivo, lexislativo e xudicial, consagrados
nunha democracia madura. Do contrario, estariamos ante un novo
fundamentalismo.
Sexa permitido este excurso, que daría para outro estudo, como
ilustración da crítica ás limitacións na presenza da diversidade no
ámbito público. Tras este discurso, defendido por autores como John
Rex, hai unha condición que oculta un principio que abre o camiño á
asimilación: a necesidade de que exista unha cultura única compartida
por tódolos grupos, base do espazo público, relegando a diversidade
cultural ao espazo privado17. O problema de tal argumentación é
quen debe determinar os valores comúns que deban ser compartidos.
Aceptando como hipótese que deberían ser os resultantes da fusión
dos asumidos como positivos para toda a humanidade, creo que na
práctica o resultado se decantaría cara aos da cultura dominante.
Insistindo en que hai aspectos positivos na anterior definición, tal
vez sería máis construtivo entender a integración como a “capacidade
dun grupo ou persoa para manter un intercambio de valores, normas
e modelos de comportamento con outros grupos ou persoas desde unha
posición participativa, de equidade e non discriminación”.
Desta definición dedúcense varios aspectos importantes. En
primeiro lugar, a integración non é unha meta definitiva. Que sexa
unha capacidade, sitúaa no espazo das habilidades e potencialidades
a desenvolver máis ca no dos obxectivos plenamente realizados,
lugar este último da segregación e da asimilación, que, acadadas, só
dependerán para a súa subsistencia da forza das estruturas que as
amparan e promoven. Non obstante, a integración non é estática.
Unha vez iniciada, tense que reinventar, como resultado do seu
dinamismo, igual ca realidade na que acontece. Por iso, dos tres
modelos presentados, o que máis se aproxima ao horizonte da utopía
é a integración.
17 J. Rex, The concept of a multicultural society, en M. Guibernau e J. Rex, The ethnicity,
Polity Press, Cambridge, 1997, cit. en M. LAPARRA (ed.), op. cit., 25.
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En segundo lugar, o feito de que o porqué desa capacidade
sexa a necesidade de intercambiar valores, normas e modelos de
comportamento – que son os elementos que nos permiten interpretar a
realidade, e situarnos ante ela – colócanos nesa realidade bidireccional
que non aparece na segregación ou na asimilación. Adoito citar ao
cantante e poeta brasileiro Vinicius de Moraes, que afirma que “a
vida é a arte do encontro”. Se a segregación e a asimilación impoñen, a
primeira dun xeito violento, aquela dunha maneira máis sutil, valores,
normas e modelos de comportamento do grupo cultural dominante
– dando por feito, claro está equivocadamente, que son idénticos en
tódolos membros do grupo - a integración é a única que propón como
condición indispensable o encontro, aínda que conte con obstáculos.
Velaí por que é unha arte!
Por iso son tan necesarios os ingredientes da participación, a
equidade e a non discriminación, tanto para quen acolle, coma para
quen é acollido.
H. Esser distingue varios niveis en todo proceso de integración:
a) nivel de recoñecemento subxectivo e relación interpersoal; b)
nivel de utilidade social; c) nivel de interacción social, e d) nivel de
participación social e política18. En total coincidencia con este autor,
podemos fixar que integrarse é participar, ou que a integración supón
de maneira explícita a inclusión de tódolos actores nun proxecto
común de sociedade, pasando de outorgarlle unha simple condición
de obxectos pasivos, a gañar a de suxeitos activos da integración,
habilitando aos que serían susceptibles de quedar fóra de xogo. Se por
exclusión entendemos a redución da cidadanía social19, a inclusión ten
que vir determinada polo seu exercicio efectivo. É imposible amosar
dun xeito breve por que en Europa non se aborda o debate sobre a
cidadanía vencellado á inmigración. Mais tomaremos a reflexión
que fai o profesor Javier de Lucas, apuntando como razón decisiva a
concepción instrumental da inmigración, unida ao concepto arcaico
do estado nacional, que divide ao mundo entre cidadáns con tódolos
18 H. Esser, Inklusion, Integration und etnische Schichtung, Institut für interdisziplinäre
Konflikt und Gewaltforschung, 1999, 5-35, cit. en F.J. GÓMEZ e N. FUCHS, Inmigrante y
ciudadano. Hacia una nueva cultura de la acogida, PPC, Madrid, 2005, 20-21.
19 V. Renes, La exclusión social, nuevo rostro de la pobreza, Cáritas Española, Madrid,
2000, 7.
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dereitos recoñecidos, e estranxeiros, con eles limitados. Deste xeito,
o inmigrante é un simple traballador invitado (Gastarbeiter) – ou
non – que, unha vez rematada a función permitida e encomendada,
debe voltar á súa terra. Por iso, e malia a contradición que supón
coa necesidade de man de obra en empregos que non son ocupados
polos nacionais, “os esforzos céntranse en evitar o desbordamento, en
conter a ameaza de barca chea, sobre todo ante o pavor que ocasiona
o mítico efecto chamada que provocarían as irresponsables políticas
aperturistas”20.
A solución, para este autor, pasa por transferir o concepto de
cidadanía desde a nacionalidade á residencia, dando paso dun concepto
tradicional e liberal de cidadanía, a outro de cidadanía inclusiva21, co fin
de garantir a participación non só social, senón tamén política, a quen
despois de residir un certo tempo no país de acollida, así o desexara.
É certo que co noso actual ordenamento xurídico é imposible. Non
obstante, hai precedentes, como a reforma que se realizou no artigo
13.2 da Constitución, co fin de ampliar a participación política aos
cidadáns da Unión Europea, tras o Tratado de Maastricht. Aínda que
non sexa para hoxe, convén avanzar no que respecta á nova realidade
caracterizada polos novos veciños incorporados á nosa sociedade.
Non obstante, non sería posible se non se dá outro dos ingredientes:
a equidade. Aínda que tiveramos como hipótese válida que a liña de
meta estea ben definida, e que sexa a mesma para todos, o certo é que
os puntos de partida son diferentes. Non é o mesmo contexto, no que
afecta ao nivel das posibilidades reais, aquel no que se desenvolve unha
persoa inmigrante en situación regular, que o de outra en situación
administrativa irregular. Mesmo neste último grupo existe unha
clara distinción entre os que proceden de Estados da Unión Europea
e os extracomunitarios. Para rematar de complicalo, tamén parten
de distinta situación inmigrantes irregulares extracomunitarios
pertencentes a países desenvolvidos (por exemplo, procedentes de
Estados Unidos ou Xapón), e aqueles que proceden do sur. Por iso
convén superar o concepto de igualdade, cando menos inicialmente,
20 J. de Lucas, Ciudadanía: la jaula de hierro para la integración de los inmigrantes,
en G. Aubarell e R. Zapata (eds.), Inmigración y procesos de cambio. Europa y el
Mediterráneo en el contexto global, Icaria, Barcelona, 2004, 220-221.
21 J. de Lucas, Íbid., 225.
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substituíndoo polo de equidade, porque se o que se busca é a inclusión
real de tódalas persoas que circulan polas nosas rúas, non pode ser
sen tomar medidas activas especialmente deseñadas para aqueles
que parten de situacións máis desfavorecidas, compensando os
desequilibrios. E a partir de aí, entón si, traballar desde a igualdade.
Por último, cómpre que adiquemos un espazo á evidencia de que
unha verdadeira integración non se pode resolver satisfactoriamente
se existe discriminación. Esta supón o último escalón do proceso
estereotipo-prexuízo-discriminación. O estereotipo é unha
xeneralización, xa que logo esaxerada e parcial, pola que se aplican
uns rasgos que se definen como os característicos dun grupo social,
a cada un dos seus membros. Aquí movémonos no plano das ideas.
O prexuízo é unha xerarquización dos estereotipos, outorgándolles
valor relativo, é dicir, que pertencer a un dos grupos estereotipados
é relativamente mellor ou peor ca pertencer a outros, situándonos
neste momento do proceso no plano dos sentimentos (un exemplo
fácil de entender sería a seguinte priorización: estadounidenseespañol-galego-arxentino-peruano-marroquino-senegalés, sentindo
como mellor o feito de ser estadounidense e, peor, senegalés).
A discriminación, porén, supón as accións concretas resultantes dos
dous pasos precedentes. Como é evidente, os estereotipos e prexuízos
son, en último termo, persoais e intransferibles. Non obstante, si que
existen constructos colectivos estereotipados e dotados de múltiples
prexuízos, como o xa mencionado inintegrable musulmán. Tanto
os estereotipos e os prexuízos, como a discriminación non son só
potestativos dos autóctonos, senón tamén dos alóctonos. As persoas
inmigrantes igualmente poden desenvolver actitudes discriminatorias
fronte a outros compatriotas, inmigrantes doutras nacionalidades,
ou membros da sociedade de acollida, aínda que, loxicamente, as
oportunidades para que se produzan non son iguais en tódolos casos. A
non-discriminación supón un elemento indispensable para esa mutua
comunicación que propicie o encontro ao que faciamos referencia no
comezo deste apartado.
En resumo, haberá integración na medida en que unha persoa ou
grupo poidan manter un intercambio de valores, normas e modelos
de comportamento con outras persoas ou grupos, en equidade. Non
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se trataría, xa que logo, dun medio para conseguir un fin – que o
outro sexa coma min, esixíndolle unha adaptación ao meu sistema de
crenzas e valores, no caso da asimilación, ou negándolle a presenza,
no caso da segregación -, senón unha capacidade que todos posuímos
e debemos desenvolver. Deste xeito, como xa temos expresado22,
non se integra alguén para adecuarse ás miñas, lexítimas ou non,
expectativas, senón que estou integrado ou facilito a integración dos
demais, do mesmo xeito que podo dicir que son feliz ou colaboro a que
outros o sexan.
O punto no que nos atopamos hoxe
Queda aínda moito camiño por percorrer. O punto do que partimos
non é todo o positivo que debera. En palabras de Joaquín Arango,
“hoxe asistimos a unha certa crise da integración. Nos nosos días,
a integración non é o produto, esperado e visto como normal, da
inmigración. Na maioría dos países a secuencia inmigraciónintegración rompeuse. Non é arriscado soster que existen poderosos
obstáculos que se opoñen á integración, tanto que os poderes públicos
síntense na necesidade de promovela mediante unha panoplia de
políticas públicas. E, malia elas, as luces constituídas por experiencias
felices coexisten con extensas sombras de segregación, discriminación,
exclusión social e xenofobia”23.
É xusto recoñecer que son moitas as experiencias felices. Non
obstante, hai moitas sombras que o propio Arango recoñece. Tendo
en conta que unha das principais demandas das persoas migrantes é o
emprego, nos últimos anos asistimos a unha precarización da calidade
de boa parte dos empregos ocupados por elas; asemade, cada vez son
menores as oportunidades de que dispoñen para a súa mobilidade
social. Tamén fai referencia, dentro dos obstáculos para a integración,
ás reticencias das sociedades receptoras á plena incorporación das
persoas inmigrantes á sociedade e á comunidade política. Neste
aspecto quero facer unha mención ao específico do caso galego. Se ben
é certo que nunca é prudente xeneralizar, e que moitísimos dos nosos
22 A. Cepeda, Galicia Acolle y la inmigración: la perspectiva que nos llega, en M. A.
Santos (ed.), Estudios sobre flujos migratorios en perspectiva educativa y cultural, Grupo
Editorial Universitario, Granada, 2006, 278.
23 J. Arango, Las migraciones internacionales en un mundo globalizado, Vanguardia
Dossier, 22 (2007), 15.
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emigrantes dan exemplo de empatía e solidariedade con quen deixa
todo para iniciar o seu proxecto migratorio, é cada vez máis frecuente
atopar persoas con experiencia migratoria – mesmo inmigrantes da
mesma nacionalidade con varios anos de residencia - que reaccionan
de xeito negativo ante a presenza dos novos desprazados, co que o vello
argumento de “nós tamén fomos emigrantes” tórnase, en moitos casos,
contraproducente ante eles. Sen entrar en grandes profundidades, creo
que isto se debe a varias razóns, todas humanamente comprensibles,
aínda que dificilmente aceptables. En primeiro lugar, o que eu chamo
a síndrome de prohibido adiantar, segundo a que o que foi difícil para
min, non pode ser fácil para os demáis.
En segundo lugar, por unha distorsión da propia realidade pretérita,
que fai que a nosa experiencia persoal adquira carácter universal,
identificando o que nós vivimos como aquelo que lle acontece a todo o
mundo – cando, por exemplo, se dí que “nós iamos con contrato”, sen
ter en conta que moitos galegos foron tamén sen papeis -. Por último,
porque despois de ter acadada unha certa estabilidade, percíbese
como ameaza a suposta avalancha de persoas, que ben podería reducir
ese nivel de vida que tantos esforzos costou adquirir. E no caso dos
compatriotas que levan tempo asentados entre nós, o rexeitamento
a perder ese anonimato e invisibilidade, polo que se pasa de ser, por
exemplo, o arxentino, a ser outro máis!...
Un factor que incide nos anteriormente referidos é a mensaxe
dos medios de comunicación, que reflicte un clima social demasiado
enfocado a políticas de control sobre a inmigración irregular.
Prodúcese así, en lugar dun fomento de políticas que promovan
a integración, unha politización do feito migratorio, no peor dos
sentidos da palabra. Según Marco Martinello, hai dous rasgos que
hoxe caracterizan os debates públicos: a) os medios políticos/policiais
dos que se ten que dotar o estado para controlar – é dicir, manter
nun nivel mínimo – os fluxos migratorios, e b) o alarmismo social que
preside estas discusións establecendo, e mesmo lexitimando, un xeito
negativo de ver as migracións24.
24 M. Martinello, La Europa de las migraciones. Por una política proactiva de la
inmigración, Bellaterra, Barcelona, 2003, 7-8.
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É competencia dos políticos rebaixar a temperatura do debate,
centrándose nos aspectos realmente importantes, e deixando
de entender a inmigración como arma arreboladiza, dun xeito
absolutamente irresponsable; dos medios de comunicación, ofrecer
unha información integral e non estereotipada do feito migratorio,
coas causas e todas as consecuencias – tamén as positivas, que as
hai! -; e de nós mesmos, en canto cidadáns, exercendo unha actitude
crítica ante visións nesgadas ou parciais.
Non podemos pechar este apartado sen facer algunha referencia,
por forza superficial, ás políticas de integración europeas. Resumindo
máis do desexable, son tan variadas que non se pode falar dunha
política migratoria común, senón máis ben de medidas comúns sobre
condicións de entrada e mobilidade, é dicir, de puro control de fluxos.
En todo caso, si hai recomendacións, en ningún caso vinculantes25.
Aínda que timidamente, vanse desenvolvendo en cada estado
algunhas políticas, en parte ante a evidencia de que as actuais
migracións xa non son de ida e volta, senón de asentamento26, en
parte porque tódolos países da Europa occidental acadaron xa un
saldo migratorio positivo. No caso español, cómpre avanzar en dous
aspectos: un marco legal máis favorable á integración, e articulación
de políticas que abrangan a integralidade da integración, superando
os obstáculos para a súa consecución: acceso ao traballo; potenciación
da escola como lugar de integración, non de asimilación; acceso á
vivenda; reagrupamento familiar, trascendendo os límites actuais que
a lei impón ata extremos inhumanos; dereitos políticos, ...
Moitos retos, sen dúbida, pero que haberá que emprender máis tarde
ou máis cedo. Está en xogo a nosa sociedade e a nosa convivencia.
A de todas e todos. 		
				
Antonio Cepeda Fandiño
Profesor de Secundaria, Xeografía e Historia
Presidente de Galicia Acolle, entidade federada na Red Acoge.
antoniocepeda@edu.xunta.es

25 S. Gil, La construcción de una política migratoria en la Unión Europea, en Unidad
de Estudios Humanitarios: Movimientos de población. Migraciones y acción humanitaria,
Icaria, Barcelona, 2004, 101.
26 M. Pajares, Políticas sociales de integración de los inmigrantes, Documentación
Social, 121 (2000), 129.
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Unha visión crítica e
propositiva
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1. A realidade da inmigración en Galicia. Os datos
As estatísticas amosan unha primeira realidade indiscutible, as
persoas estranxeiras residentes en Galicia son moi poucas: algo máis
de 73000, o que supón en torno ao 3 % do total da poboación galega.
(A partir de aquí manexamos datos INE e subdelegacións de goberno
de setembro de 2006.) Case 14000 son portugueses, polo tanto
residentes comunitarios. Tamén é significativo, entre os estranxeiros/
as de países ricos, o número de italianos (sobrepasan os 2500).
Entre os/as que consideramos inmigrantes salientan as seguintes
nacionalidades: colombianos (case 8000), brasileiros (máis de 6000),
arxentinos (case 6000), uruguaios e venezolanos, que rondan os 4000,
e despois aparecen os marroquinos con máis de 3600. Os romaneses, a
medio camiño, porque son xa da Unión Europea, tamén sobrepasan os
2100 empadroados e empadroadas. Entres os países da África Negra,
o número máis significativo é de senegaleses, case 850. O resto de
países que chamamos latinoamericanos; os rusos, ucraínos, lituanos,
búlgaros en Europa, e os ghaneses, nixerianos, caboverdianos ou
angolanos entre os de África, máis os chineses que sobrepasan os 1200
compoñen unha abigarrada variedade de nacionalidades, global e
particularmente pouco numerosa. En setembro de 2006, algo máis de
58000 dos estranxeiros/as residentes tiñan algún tipo de autorización
de residencia, polo que a bolsa de irregulares en Galicia situaríase en
torno ás 15000 persoas (máis do 20 % do total).
En canto á distribución provincial, case 28000 corresponden á
provincia de Pontevedra (case 12000 en Vigo) e algo máis de 24000
corresponden á provincia de A Coruña (algo menos de 8000 na
capital provincial). Máis de 12000 en Ourense (case 3700 na capital
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provincial) e despois, ademais de no resto de cidades galegas, salientan
grupos significativos en Oleiros, Arteixo, Ames, Monforte, Burela,
Verín, O Barco de Valdeorras, Xinzo de Limia, Carballiño, Vilagarcía
de Arousa, Marín ou Ponteareas.
No ámbito laboral, a taxa de actividade da poboación estranxeira
en Galicia é do 73,5 % (fronte ao 53,5 % dos galegos e galegas), que
no caso dos homes chega case o 85%. Dos case 21000 estranxeiros/as
non comunitarios que traballan dados de alta na seguridade social en
Galicia, máis de 13500 cotizan no réxime xeral; case 3500, no réxime
dos empregados de fogar; máis de 2000 son autónomos e máis de
1000, traballadores do mar. Dentro do réxime xeral, máis do 22 % dos
contratos son na construción; máis do 18%, na hostalería-limpeza, e
outro grande grupo compóñeno os peóns de industria, transporte e
similares.
No ámbito educativo, o alumnado estranxeiro en Galicia sobrepasou
o número dos 8900 no curso 2005-2006. Un 67 % procedía de América
Latina, un 10 % de África e un 6 % da Europa non comunitaria (que
aínda incluía romaneses e búlgaros). Un 85 % do alumnado inmigrante
está escolarizado en centros públicos; aínda que, naturalmente, non
existen problemas de “excesiva concentración”, xa que só en 57
centros de ensino dun total global para Galicia de 910, a porcentaxe
de alumnado estranxeiro chegaba ou superaba o 10 % do total de
alumnado.
No referente á vivenda o colectivo estranxeiro presenta unha
porcentaxe moi superior á media en réxime de aluguer (case o 50 %)
fronte á media galega (que non chega ao 9 %).
No referente, por último, á participación cidadá, a Xunta de Galicia
tiña inscritas un total de 51 asociacións de inmigrantes no 2006, con
máis de 9500 socios/as.
As actitudes da sociedade galega fronte á inmigración (datos tomados
dun estudo da Secretaria Xeral de Análise e Proxección da Xunta
de Galicia) reflicten unha aparente tolerancia e respecto; mesmo
se recoñece, con porcentaxes que chegan case ao 80 %, o dereito ao
traballo para as persoas en calquera lugar, que se converte, porén,
en medo e descoñecemento de contado: así case un 45 % dos galegos/
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as considera que hai moitos ou demasiados estranxeiros en Galicia;
máis dun 33 % opina que traen máis problemas do que beneficios, e
máis de tres de cada catro partes consideran que só debemos acoller
os/as que teñen contrato de traballo. Máis dun 55 % dos galegos/as
manifestaban non ter ningún contacto coa poboación inmigrante en
Galicia.
2. Algunhas conclusións derivadas dos datos: mergullándonos na realidade.
1.- Xa o diciamos ao principio, o primeiro dato é o número
moi escaso de estranxeiros/as residentes na nosa comunidade, o
que sen dúbida ten que ver co escaso atractivo económico do noso
país. Sorprende o número cando os vencellamentos, pola forza da
emigración galega, de tipo familiar ou social son maiores que noutras
zonas do estado. Outra constatación habitual no noso traballo é que
moitas persoas inmigrantes, unha vez que resolven os seus problemas
de documentación en Galicia en “ambiente máis cálido”, emigran logo
a outras zonas do estado onde hai máis traballo e mellor remunerado
segundo din eles/elas mesmos/as.
2.- A procedencia ten que ver con eses vencellamentos e a
porcentaxe dos latinoamericanos é moi elevada, xunto coa presenza
natural de portugueses por cuestións transfronteirizas. A presenza
africana é loxicamente, tamén por cuestións de distancia, moi reducida
en termos absolutos e relativos.
3.- Para os que traballamos de forma cotiá con persoas
inmigrantes, o dato de realidade máis duro é sempre o da poboación
en situación de irregularidade administrativa, en cifras porcentuais
moi similar á do resto do estado. Unha lei racista e excluínte é a
responsable desta realidade. A Lei de Estranxería, que non deberiamos
tolerar nunha sociedade democrática coma a nosa, condena á
irregularidade e polo tanto á exclusión social e laboral unha parte
moi importante da poboación inmigrante de forma sistemática, sen
ofrecer alternativa ningunha de regularización, agás a de aguantar
tres anos de marxinación e explotación laboral. Afondaremos máis
adiante nesta situación.
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4.- A distribución provincial é coherente coa propia estrutura
socio-económica de Galicia, cunha forte concentración no eixo da
costa galega, especialmente no entorno de Vigo. Logo existen zonas
cunha determinada “tradición” inmigratoria que se mantén: os/as
caboverdianos/as de Burela ou os marroquinos de certas bisbarras de
Ourense e Pontevedra.
5.- Claramente os estranxeiros/as, e moi especialmente os/
as que chamamos inmigrantes, veñen a Galicia, como sucede no
resto do Estado e de Europa, a traballar. A súa elevadísima taxa de
actividade amósanolo de forma clara. Ademais de a traballar, veñen
a traballar nos traballos e actividades que non adoitan interesar aos/
ás “naturais”: empregadas de fogar, mariñeiros e pescadores, persoal
da construción e da hostalería e similares. Aos datos estatísticos
oficiais teriamos que sumar aquí os traballos irregulares que realiza a
poboación estranxeira en situación de irregularidade administrativa.
Detectamos cada vez máis casos de flagrantes explotacións laborais
de empresariado ou empregadores que se aproveitan da situación de
indefensión destas persoas.
6.- No ámbito educativo, o reducido número fai que non se
poida falar de concentración nin de problemáticas específicas. A alta
porcentaxe de alumnado estranxeiro no ensino público non é un
dato moi relevante, xa que normalmente sucede así no conxunto do
Estado, e as familias inmigrantes adoitan formar parte dos grupos de
poboación humildes ou traballadores/as que normalmente acceden ao
ensino público, sen se proporen o acceso ao ensino concertado e moito
menos ao privado.
7.- Os datos de vivenda non reflicten unha realidade cotiá
para as persoas e familias inmigrantes, como son as dificultades
de acceso á unha vivenda, normalmente en réxime de aluguer.
Intencionadamente escribimos vivenda, sen a engádega de “digna”,
porque ben de veces tamén teñen moitas dificultades para acceder
a vivendas aínda que sexan indignas. Atopamos aquí desconfianza
que se traduce en fianzas abusivas, negativas a realizar contratos
públicos ou privados, cláusulas limitando o número de residentes na
vivenda, etc. Os ingresos non formais que disfruta moita poboación
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inmigrante de Galicia non se poden xustificar e demostrar polo seu
carácter irregular, engadindo unha dificultade máis.
8.- No referente á participación cidadá, o número de asociacións
e de socios/as é abondo significativo, o que ten que ver sen dúbida
coa “morriña” das persoas que chegan, mais veñen dalgún lugar.
Os datos non recollen as dificultades que pasan moitas asociacións,
sostidas por persoas voluntarias, que exercen ademais traballos de
forte dependencia física e de longa duración.
9.- No referente á valoración do fenómeno inmigratorio por
parte da cidadanía galega, o estudo da Xunta non dá moito máis
de si, aínda que amosa claramente a contradición entre o discurso
“politicamente” correcto e a realidade de exclusión que se traduce en
datos tan sorprendentes como o de considerar excesivo o número de
estranxeiros en Galicia. Non se consegue tanto, porén, a participación
das persoas inmigrantes en asociacións e entidades “autóctonas” de
iniciativa social.
10.-A sociedade galega amosa un descoñecemento moi
significativo da realidade das persoas inmigrantes en Galicia,
sorprendente polo noso pasado inmediato e mesmo aínda pola nosa
realidade, que se traduce en medo e desconfianza: non se coñecen,
por exemplo, as duras condicións de vida das persoas en situación
irregular, ou o tremendamente difícil que é poder acceder a unha
autorización de residencia e traballo. Percibimos a poboación
inmigrante que demanda servizos sociais ou sanitarios como rivais,
pero non a que consome nas nosas tendas e supermercados, a que
merca vehículos, aluga vivenda cando lles deixamos, como importante
creadora de riqueza para todos/as.
3. As políticas de inmigración en Galicia
Unha matización imprescindible é que en realidade as cuestións
que atinxen ás persoas estranxeiras, especialmente no caso dos/as
non comunitarios/as, dependen da administración central e veñen
determinadas pola Lei de estranxería. Definimos antes o carácter
fondamente restritivo da lei, que deixa pouca marxe de manobra ás
políticas autonómicas e locais dirixidas cara a este colectivo. Aínda
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así, paradoxalmente atopamos aquí unha potencialidade importante
derivada dun principio que nós enfatizamos moitas veces: dado que
a lei xa impide exercer moitos dereitos ás persoas estranxeiras,
especialmente ás que se atopan en situación irregular, consigamos
que as administracións autonómicas e locais garantan e estimulen o
exercicio do máximo de dereitos posibles. De todos aqueles que non
lles prohíba taxativa e claramente a lei. Deste principio derívase a
importancia do que imos tratar a continuación referido ao noso país
en concreto.
O fenómeno da inmigración resulta tan recente en Galicia –só desde
2001 aparece como unha realidade significativa a nivel cuantitativo–,
que á verdade non houbo nunca políticas dirixidas ao colectivo
inmigrante.
Un primeiro problema importante é o feito de que se vencelle sempre
a inmigración coa emigración galega no exterior, cos perniciosos
costumes que esas actuacións implican. Así, o último goberno Fraga
creou unha Consellería de Emigración, que subsidiariamente se
ocupaba de actuacións de tipo asistencial coa poboación inmigrante
en Galicia, que comezaba a medrar. O actual bipartito transformou
a Consellería en Secretaría Xeral, tamén de Emigración, que segue
a ocuparse de forma subsidiaria das cuestións relacionadas coa
inmigración.
No último goberno Fraga, constituíuse un chamado Observatorio
Galego do Racismo e a Xenofobia, que contou cunha pequena
representación de asociacións de inmigrantes ou de persoas que
traballan a prol da inmigración, e que puxo en marcha un proceso
para elaborar un Plan Galego de Inmigración. O proceso deseñado foi
o habitual para a administración nestes casos: encargar un estudo,
coas correspondentes orientacións para elaborar o plan, a unha
empresa privada.
O cambio de goberno supuxo continuar e rematar ese proceso.
Dende o Foro Galego da Inmigración solicitamos en moitas ocasións
participar na elaboración do borrador do plan, que, porén, seguiu
pechado á reducida representación do observatorio que creara Miras
Portugal. Mentres, este goberno impulsou con bastante celeridade
o proceso de constitución dun Consello Galego de Inmigración,
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que rematou por facerse efectivo en febreiro de 2007. Este permite
unha maior participación de entidades e asociacións vencelladas coa
inmigración e mais dos tres sindicatos grandes, aínda que segue copado
e dominado por membros dos diferentes departamentos do goberno
autónomico. En xaneiro deste ano, Emilio Pérez Touriño, nunha
xuntanzas de nadal que ten por costume realizar con inmigrantes
máis ou menos seleccionados, xa anunciara o consello e tamén o plan
para este mesmo ano. Evidentemente, o plan estaba feito e tratábase
de que o Consello sancionara e respaldara ese traballo xa realizado.
A existencia dun plan, dun primeiro plan, indica que se abre por
primeira vez a posibilidade de realizar unha política de inmigración
específica en Galicia.
3.1. O borrador do Plan Galego de Inmigración
Sen pretensións de moita exhaustividade imos, neste apartado,
analizar o borrador proposto. O plan conta cun déficit inicial
importante: a non participación das asociacións de inmigrantes e
entidades que traballan co colectivo, na elaboración do mesmo.
Ademais diso, o borrador, tras a habitual parafernalia estatística e as
consabidas declaracións de intencións sobre as bondades do fenómeno
inmigratorio e o interese do goberno en aplicar políticas de integración
e convivencia, concrétase nunha serie de actuacións recollidas
en 13 partes: Acollida, Atención e Garantías Xurídicas, Benestar
social, Saúde, Vivenda, Educación, Emprego, Participación Cidadá,
Codesenvolvemento, Muller, Sensibilización Social, Convivencia
Intercultural e Mocidade. Algunhas delas son contempladas, din, de
forma transversal, como a Acollida ou a Sensibilización Social e a
Convivencia Intercultural.
Cada unha desas partes enuncia unha serie de actuacións amplas
en número e normalmente razoables no seu contido. Problema: non
di nin como, nin cando, nin onde, nin quen, nin canto, nin con que.
Máis tecnicamente, non hai un cronograma de actuacións, nin se
especifica a distribución xeográfica das mesmas; tampouco a quen
corresponde desenvolver as mesmas, ou unha cuantificación das
actuacións previstas. Un exemplo, “impulsar a figura e presenza
dos/das mediadores/as interculturais” é unha iniciativa loable, pero
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tería que especificar cantas prazas nos anos de vixencia do plan se
van crear, onde intervirían eses mediadores tanto a nivel xeográfico
como en ámbitos de actuación concretos, funcións, etc. Finalmente, é
un plan sen números, tamén no aspecto económico. Non sabemos os
recursos que se van adicar ás actuacións, nin a súa procedencia, nin
unha previsión anual de recursos en función das actuacións previstas,
etc. Outro problema é que non establece prioridades de actuacións,
nin retos, indicadores mínimos para avaliar os resultados, etc.
Recoñecemos o esforzo da empresa social que elaborou o borrador
do plan. Salientamos tamén, porque levamos tempo reivindicando a
súa necesidade, o positivo do feito de que actuacións ata o de agora
inconexas, erráticas e en certo modo arbitrarias poidan substituírse
por accións planificadas, organizadas, etc. Mais entendemos que este
borrador pode ser unha oportunidade perdida se non se teñen en
conta os nosos contributos. Coido que chegou o momento no que lles
responda á pregunta de quen vimos sendo nós.
4. O Foro Galego de Inmigración
Nós vimos sendo un foro aberto de participación de asociacións e
entidades de toda Galicia. Comezamos en torno a Santiago e a súa
comarca e nos dous últimos anos promovemos a extensión do foro ao
conxunto de asociacións e entidades de toda Galicia. Sen personalidade
xurídica propia por opción inicial e continuada, xa que non queremos
ser unha asociación máis, senón manter unha estrutura aberta e
estable de encontro entre as asociacións de Galicia. Temos escollido
desde a primeira asemblea, que foi en maio de 2006 en Santiago, unha
coordinadora de 12-13 membros que bimensualmente polo menos se
xunte para organizar, preparar documentación, comunicar e realizar
envíos, asumir as portavocías, etc. Na actualidade participan no foro
68 asociacións, entidades ou grupos de toda Galicia con diferentes
niveis de implicación.
Pretendemos constituír unha representación, dende a sociedade civil,
dos colectivos de inmigrantes en Galicia. Facer propostas, contributos,
reivindicar o cumprimento de dereitos, etc. Cando lle preguntamos a
unha persoa inmigrante cales son as súas preocupacións, atopamos,
loxicamente, as mesmas respostas que cando nós facemos esa pregunta:
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emprego, vivenda, atención sanitaria, educación, liberdades e dereitos
sociais. O mesmiño que nós, porque son coma nós, mellor dito somos
todos un mesmo nós. Polo tanto, as políticas de inmigración teñen
que falar e ocuparse destas cuestións e para iso é indispensable a
propia participación do colectivo e de quen mellor coñecemos a súa
realidade.
Nesa liña de dotar as persoas inmigrantes de voz e palabra para
poder participar nas cuestións que lles atinxen e nas outras, as
que nos atinxen a todos e a todas, tamén, pensamos que o foro ten
realizado un esforzo importante, recoñecido pola sociedade e sobre
todo polas propias asociacións, aínda que non lle prouguer ao noso
triste Secretario Xeral de Emigración, que sabe, por certo, pouco de
inmigración e que prefire falar por separado coas asociacións para
tentar de as manexar mellor.
Este foro desenvolveu en Vigo o pasado 5 de maio a II Asemblea
Xeral de Inmigración e Emigración de Retorno, que analizou un
conxunto de propostas elaboradas coas contribucións de todos/as nun
proceso que se desenvolveu nos tres meses anteriores á celebración da
mesma. Un proceso aberto e moi participativo no que unha decena de
coordinadores/as por áreas elaboramos un documento conxunto que
xa foi presentado polas asociacións que nos representan no Consello
Galego de Inmigración.
4.1. Propostas do Foro ao Plan Galego de Inmigración
Recollemos a continuación as principais propostas do foro, que na
práctica enuncian un plan alternativo:
1.- Resaltamos primeiro algunhas cuestións xenéricas
fundamentais. A non participación das asociacións e entidades
na elaboración do plan. A súa falta de concreción práctica: non
hai orzamentos, nin cronogramas, nin mapas, nin prioridades,
nin actuacións específicas, etc. Xa que non se contou coas persoas
inmigrantes e as súas asociacións para elaboralo, tampouco se
conta moito con eles/as para desenvolvelo. Non recolle un marco
de actuacións conxuntas con outras consellerías básicas para o
desenvolvemento das actuacións que enuncia.. O plan non ten en
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conta para nada as persoas en situación administrativa “irregular”
que, porén, como veremos, si poden ter dereitos e acceder a recursos.
2.- Na área de acollida, o plan non indica os recursos en forma
de oficinas e profesionais para estes servizos. Non recolle un Plan de
Acollida integral. Non ten en conta os concellos ou mancomunidades
de concellos. Un elemento básico na acollida ten que ser a
administración local, a máis próxima ao cidadán. Xa definimos antes
a persoa inmigrante, intencionadamente, como veciño/a dun concello
e, como tal, suxeito de dereitos e obrigas. A situación de irregularidade
administrativa non impide o pleno disfrute dos dereitos como veciño/
a dun concello en igualdade de condicións. Este é un elemento chave
para as políticas de inmigración, e nesa liña son fundamentais a
constitución nos entes locais de Consellos Municipais que garantan
a participación das asociacións e entidades que representan o
colectivo, e, loxicamente, tamén de Plans Locais de Migracións,
que planifiquen e transversalicen o conxunto das actuacións dos
concellos ou mancomunidades. Deriva disto tamén o irrenunciable
dereito a que existan uns servizos públicos de atención, asesoramento
e intermediación coa administración central representada polas
subdelegacións de goberno e polas oficinas de estranxería.
3.- No campo da atención e garantías xurídicas, xogámonos
unha parte importante das cuestións relacionadas coas políticas de
inmigración e, naturalmente, a parte máis “sensible” da realidade.
A lei permite –sorpréndanse vostedes deste impresionante déficit da
nosa democracia– que unha persoa en situación de irregularidade
administrativa sexa detida e posta a disposición xudicial polo simple
feito de estar nesta situación. Non fai falla que cometa ninggún
delito: o simple feito de ir pola rúa e parecerlle sospeitoso a algún
celoso e probo funcionario de calquera corpo ou forza de seguridade
do estado é de abondo para estar un ou dous días detidos e que se
incoe un procedemento de expulsión, que non se fai efectiva, mais
dificulta a vida da persoa inmigrante durante polo menos os seguintes
tres ou catro anos, nos que vai seguir vivindo entre nós. Outro tema:
as mulleres forzadas á prostituírense en redes de explotación sexual
e laboral, son vítimas; así e todo, reciben este mesmo “regalo” de
forma sistemática cada vez que vemos na prensa unha intervención
contra os clubs ou pisos de prostitución. Curiosamente, as persoas
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españolas que rexentan eses “negocios” non sofren o peso da lei
coa mesma forza e pouco tempo despois atopamos de novo os
mesmos clubs abertos (ás veces mudan o nome e/ou a razón social
da empresa) con novas mulleres violentadas na súa dignidade. Por
último, os/as traballadores/as explotados laboralmente por non ter
documentación que lles permita traballar, reciben, cando denuncian
os seus explotadores, idéntica resposta da administración. Ben, dirán
vostedes, mais que pode facer o noso goberno autónomo? Pois debemos
esixir que faga o mesmo que reclamariamos para nós: poñerse ao
servizo destes veciños/as e destes cidadáns e cidadás de Galicia, para
que se respecten os seus dereitos ao máximo e se exprima a lei no
sentido máis favorable posible para os/as administrados/as, neste caso
inmigrantes. Un órgano estable de coordinación e intercambio entre
as administracións central, autonómica e local, pequeno en número de
integrantes e operativo para resolver problemas concretos de persoas
detidas nestas circunstancias, sería un elemento chave para avanzar
neste campo tan fundamental.
4.- Os servizos de benestar social son outra cuestión
fundamental dunha política de inmigración autonómica. Este
carácter fundamental provén do feito de que practicamente temos
todas as competencias traspasadas neste ámbito e por outra banda
son servizos importantes para os colectivos de inmigrantes máis
vulnerables. Aquí o posicionamento e a proposta é moi clara: acceso
a todos os servizos de benestar social en igualdade de condicións e
independentemente da situación administrativa da persoa. A nivel
autonómico debe posibilitarse o marco para que isto sexa posible:
unha nova lei de bases de servizos sociais que prepara o executivo
galego é o marco ideal, e despois os entes locais deben facer efectivo
ese principio. A Lei de Estranxería non supón atranco ningún e de
feito en Euskadi, neste momento, este principio é unha realidade, de
xeito que teñen acceso mesmo ao seu salario social –a nosa RISGA-.
Para os colectivos máis vulnerables, irregulares, mulleres forzadas a
prostituírense, mulleres soas con cargas familiares, persoas maiores
laboralmente recén chegadas, etc., cómpre tamén unha adaptación e
especialización de certos servizos, o que implica sen dúbida aplicar
máis recursos.
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5.- No campo da saúde, naturalmente o principio ten que ser
de novo o acceso en igualdade de condicións: aínda hai algún problema
que se debe solucionar no caso de persoas non empadroadas e no caso
dos estudantes.
6.- Na área da vivenda, o principio de igualdade de acceso e de
oportunidades nos casos de vivenda alugada ou mercada é loxicamente
o elemento primeiro. Resaltamos que aquí a Lei de Estranxería non
pon traba ningunha ao aluguer ou á compra de vivenda; que non veñan,
pois logo, as limitacións por parte da administración autonómica e
local. Aquí, con todo, o importante é atallar aqueles casos probados
de discriminación no acceso á vivenda: as administracións deben
ter capacidade de sancionar actitudes racistas neste ámbito. Nunha
cuestión tan complexa e difícil como o acceso á vivenda, naturalmente
os servizos de asesoramento e intermediación adaptados a este
colectivo resultan tamén imprescindibles.
7.- No campo da educación a proposta básica sería un
plan de acollida de alumnado estranxeiro para ensino infantil,
primario, secundario e postobrigatorio ben deseñado, dotado dos
recursos precisos, que se puidese adaptar ás situacións específicas
e que prevese dotar de profesorado de apoio, alfabetización e/ou
mediadores familiares os centros que o precisen de forma automática
e no momento do curso en que se der a situación que requira esta
intervención. Un aspecto importante é a necesidade e previsión de
actuacións cos pais e nais do alumnado. Unha cuestión non resolta é
garantir a posibilidade de titulación en estudos postobrigatorios para
o alumnado en situación irregular (rapaces e rapazas que pasan da
ESO ao Bacharelato ou Ciclos sen ter claro se van poder titularse
por carecer de autorización de residencia). O plan non intervén, e
isto parece unha deficiencia importante, nas cuestións relacionadas
cos estudos universitarios: aquí tamén cumpriría un plan de acollida
ben deseñado. Neste campo salienta a ausencia de implicación nas
cuestións relacionadas coa homologación de titulacións académicas,
que é un problema que afecta a moitas persoas inmigrantes, non só a
estudantes ou titulados/as universitarios/as.
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8.- Na área de emprego hai tres demandas básicas que debe
cubrir calquera política autonómica que asuma tantas competencias
nesta área como as que ten Galicia:
I.- O acceso aos servizos públicos de emprego é un elemento
chave. De novo temos un celo excesivo no cumprimento da Lei de
Estranxería: esa lei impide traballar de forma legal a quen non teñan
a autorización axeitada, maos non debería impedir o acceso a servizos
de formación, orientación, capacitación, etc, que son funcións máis
importantes que a propia intermediación laboral, xa que este servizo
en Galicia non chega ao 10 % da intermediación (posta en contacto
de oferta con demanda) no número total de contratos laborais que se
subscriben.
II.- Unha segunda cuestión importante é o establecemento dun
continxente anual de traballadores/as estranxeiros/as autonómico
que permitise aumentar o número ridículo de prazas que se ofertan
na actualidade, que se adecuaran as mesmas moito mellor á nosa
realidade socio-económica e finalmente, cuestión fundamental, que
permitise tamén unha maior flexibilidade e rapidez de xestión do
mesmo.
III.- A terceira cuestión ten que ver coa determinación do catálogo
de ocupacións de difícil cobertura que trimestral e provincialmente
establece as ocupacións ás que poden acceder os/as traballadores/as
estranxeiros/as: a participación das nosas asociacións e entidades
xunto cos axentes sociais tradicionais melloraría moito este catálogo
que esquece ocupacións fundamentais como o emprego doméstico ou
a hostelería.
Ademais diso, unha política xusta e ética tería que meter man
de forma contundente aos abusos laborais que sofre a poboación
traballadora inmigrante, irregular, e tamén ás veces as persoas en
situación de regularidade administrativa, no noso país. Cómpre
establecer mecanismos que faciliten as denuncias, que impliquen
as diferentes administracións na defensa das vítimas de explotación
laboral. As oficinas de entes locais e a administración autonómica
teñen moito que facer neste campo de intermediación entre as persoas
afectadas e os organismos de inspección de traballo ou brigadas de
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estranxería competentes nestes temas. Os esforzos por romper coa
discriminación de xénero que sofre a inmigrante, que ademais é muller
e moitas veces tamén se atopa en situación administrativa irregular,
serían outro elemento importante dunha política comprometida coa
poboación inmigrante e coa súa inserción laboral, que por certo para
eles/as, como para nós, é tamén a mellor e máis barata vía de integración
social. Para iso, é importante estimular as inspeccións de traballo e
aumentar os profesionais que se adican a esta actividade, e establecer
accións de formación e concienciación dirixidas aos e ás traballadores/
as inmigrantes para que coñezan os seus dereitos e obrigas laborais,
e tamén dirixidas cara a unha sociedade que non pode admitir como
normais prácticas que esconden en ocasións auténticas situacións de
escravitude. As accións de orientación e formación especializadas,
debido á complexidade das situacións administrativas das persoas
inmigrantes, son outro elemento imprescindible.
9.- No ámbito da participación cidadá, as políticas deben
axudar a impulsar e consolidar o débil tecido asociativo actual no
colectivo inmigrante en Galicia. Ademais diso, o reto é traspasar eses
límites e fomentar a interacción co tecido asociativo veciñal, cultural,
deportivo, educativo, etc. de Galicia. Unha participación libre, mais
que esixe cotas mínimas de representación e representatividade,
como no caso doutros colectivos proclives á exclusión social.
10.- Nas áreas de muller e mocidade, as actuacións sectoriais
son chaves. Aquí un elemento básico son as actuacións dirixidas aos
colectivos máis vulnerables: mulleres vítimas da chamada violencia
de xénero, que deben acceder a servizos e recursos –incluídas
prestacións, como sucede en Euskadi– en igualdade de condicións. A
situación xa mencionada das mulleres obrigadas a prostituírense. Por
último, a situación de certa mocidade con absentismo de actividade
educativa, familiar ou laboral, que corre risco de caer en dinámicas
de pandillismo pouco recomendables. As actuacións do plan aquí
deberían ser moito máis concretas, optando por unhas medidas a
desenvolver nestas situacións.
11. Na áreas de integración e convivencia intercultural, a
prioridadde básica é un cambio de óptica, pois as actuacións concretas
teñen que vir dirixidas dende as administracións superando medos e
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prexuizos infundados. Mantendo o principio básico de que todos e
todas temos que cumprir a lei, despois temos que establecer espazos
de encontro en igualdade e liberdade. Para garantir esa igualdade e a
non discriminación, cómpre pór en marcha mecanismos de denuncia
e lugares, oficinas, nas que denunciar, nas que poidamos recibir
asesoramento e mesmo intermediar-sancionar administrativamente
os infractores. A discriminación probada (as vivendas que non se
alugan pola cor da pel), o racismo en defintiva debe ser sancionado
pola administración: multas, pequenas penas de cumprimento social,
etc. Outros aspectos, por último, que non debemos esquecer nestes
tempos de eleccións e urbanismo desaforado é o feito de que as persoas
inmigrantes, independentemente da súa procedencia e sen dúbida os e
as que se atopan en situación de regularidade administrativa, deberían
ter dereito ao voto polo menos nas eleccións locais e autonómicas.
Ademais de votar, por certo cómpre tamén abrir as prazas de traballo
no emprego público a este colectivo.
O plan que nos propón a Xunta, é fundamentalmente un non-plan.
O noso plan aproveitaría mellor os recursos, sempre escasos; fixaría
de forma consensuada as actuacións prioritarias, abriría camiños de
traballo moi interesantes para ofertar mellores servizos á poboación
inmigrante residente. Procuraría a participación das asociacións e
do seus socios e socias noutras estruturas de participación: veciñal,
cultural, sindical e político.

Miguel Fernández Blanco
Responsable de Emprego e Inmigración
Voceiro do Foro Galego de Inmigración
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A nova faciana da relixión
nunha sociedade de
inmigración
Xullo L. Martínez, SJ

A relixiosidade activada pola migración
Ao poñerlle nome e apelidos á diversidade certamente aparece o
pluralismo de carácter relixioso como expresión da diversidade
cultural, nun contexto social onde ata hai ben pouco o monocultivo
relixioso católico era tan irresistible que facía practicamente invisibles
os poucos espazos relixiosos doutras confesións. Pero, dende logo,
a mantida e innegable predominancia católica non impide ver a
emerxente diversificación do relixioso no noso país. Por dar un par
de datos significativos, o número de entidades musulmás inscritas no
Rexistro de Entidades Relixiosas do Ministerio de Xustiza pasou de
74 en 1997 a 406 en 2007; mentres que o das evanxélicas pasou de 719
a 1293, no mesmo período; o das ortodoxas, de 5 a 13, e o de entidades
xudías, de 14 a 18. Fálase de que case tres millóns de persoas dunha
poboación que supera os corenta e catro millóns, profesa crenzas
relixiosas diferentes da católica.
 Os datos do CIS na altura de maio de 2005 mostran que a predominancia católica
continúa sendo espectacular: un 79,3% de españois que se declara católico fronte a un
11,7 que se declara non crente, outro 4,9 que se declara ateo e un 2% que di ser crente
doutra relixión. Entre os católicos, o 47,1% case nunca asiste á misa ou a outros oficios
relixiosos, sacando vodas, bautizos, primeiras comuñóns ou funerais; un 19,7 di que
asiste varias veces ao ano, un 13,1 algunha vez ao mes, e chega ao 17,2 a porcentaxe
dos que acoden ás celebración relixiosas case todos os domingos e festivos, mesmo un
2,3 vai varias veces por semana.
 As confesións ou comunidades minoritarias en España dan os seguintes datos dos
seus adeptos (cf. M. R. SAUQUILLO, “La inmigración cambia el mapa religioso”, El País
(31 marzo 2007) 43): Evanxélicos: 1,2 millóns (provenientes de ecuador, Rep. Dominicana,
Guatemala, Alemaña, RU...); musulmáns: 1,08 millóns (de Marrocos, Alxeria, Mauritania,
Senegal, Paquistán, ...); ortodoxos: 600 mil (Romanía, Bulgaria, Rusia...); testemuñas de
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Na nosa sociedade, tanto na volta a escena do relixioso como na
súa pluralización, ten moito que ver a inmigración masiva (máis de 4
millóns de estranxeiros empadroados en 2006), que de por parte non
se pode entender sen os procesos da globalización e interdependencia
mundial. Podemos afirmar sen temor a equivocármonos que para
moitos dos inmigrantes que están a chegar a España, a dimensión
relixiosa é un elemento moi importante do seu mundo vital, das súas
referencias simbólicas e culturais. Iso, en realidade, non debería
estrañarnos. Primeiro, porque nas zonas das que proveñen, como
tamén en grande parte do mundo, os sentimentos e experiencias
relixiosas están moi vivas. Segundo, porque as referencias de carácter
relixioso adquiren aínda máis importancia para o crente en situacións
de desarraigamento. Delas saca forza para manter unha identidade
persoal baixo presión, suplir a ausencia de relacións humanas
importantes, e poder así superar dificultades e seguir adiante con
coraxe.
Pola teoría funcionalista da relixión sabemos que, en situacións vitais
onde a vulnerabilidade, a impotencia e as dificultades se agudizan, a
relixión actúa como o mecanismo de defensa por excelencia. Dito coas
certeiras palabras de Thomas O´Dea, esta “identifica o individuo
co seu grupo, sosteno na incerteza, vincúlao aos fins da sociedade,
fortifica a súa moral e fornécelle os elementos da súa identidade. A
relixión robustece a unidade e a estabilidade social, fortalecendo o
control social”.
Proba de lume do pluralismo social
Un libro que o profesor Fernando Vidal e mais eu acabamos de
publicar, froito dunha investigación sobre a influencia do factor
relixioso na integración social dos inmigrantes, titulámolo a proba
do anxo. A proba do anxo é a que se lles fai aos nenos que van ser
Xehová: 125 mil (Romanía, Filipinas, Ucraína, Polonia,...); mormóns: 50 mil (Colombia,
Ecuador, Chile...); xudeus: 48 mil (Arxentina, Chile, Uruguai, Colombia, ...). (É probable
que os números achegados estean algo sobredimensionados).
 F. VIDAL e J. L. MARTÍNEZ, Religión e integración social de los inmigrantes. La
prueba del ángel, Valencia 2006, 525 pp. A nosa investigación centrou o seu estudo de
campo na Comunidade Valenciana, con 80 entrevistas en profundidade con persoas
de distintas relixións, idades, nacionalidades, formación, etc. seleccionadas de acordo
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descendidos como anxos para ascenderen a Virxe María (a Asunción
da Virxe aos ceos) uns días antes da definitiva escenificación anual do
Misterio de Elche, patrimonio oral e intanxible da humanidade.
No Misterio de Elche hai un canto no que, dende o século XIII,
se cruzan as historias de musulmáns, xudeus e cristiáns. Hoxe este
canto volve soar, pois ao conxunto de España lle chegan por terra, mar
e aire arcas de todas as nacionalidades e dende o novo pisar común
búscase o libreto para un canto compartido e, por forza, polifónico.
Abofé que estamos ante unha proba en varios sentidos. En primeiro
lugar, para os crentes que chegan a unha sociedade secularizada.
A xente vai formándose no seo dunha familia e dunha comunidade
relixiosa e confesa unha fe, pero só no momento en que se presenta
publicamente con esa identidade, cando vive a súa particular proba, é
cando se vai saber se han poder con el a vertixe, o medo escénico ou a
vergoña: se a súa relixiosidade era un fe vivida ou unha institución de
contexto. A fe próbase nese salto, ponse en evidencia nesa presenza
na vida pública, na socialización da súa identidade relixiosa, cando
a súa fe é convivida. Entón é cando realmente se pon no seu sitio a
relixiosidade de cada persoa.
A incorporación de crentes doutras relixións tórnase unha proba
tamén para a Igrexa católica como relixión da maioría abafante dos
españois. Unha proba que se cadra queda ben resumida naquilo que
lemos no capítulo 13 da Carta aos Hebreus, cando se amoesta os
cristiáns a “perseverar no amor fraterno e non esquecer a hospitalidade,
pois grazas a ela algúns hospedaron, sen sabelo, a anxos”. A igrexa
está chea de responsabilidade nesta encrucillada.
E, non menos, é unha proba para o conxunto da sociedade española;
o tratamento da relixión nos inmigrantes constitúe unha proba á nosa
vontade intercultural. Nela ilústrase toda unha complexidade que non
se resolve coa mera afirmación repetida de que a relixión pertence ao
ámbito do privado. Nun contexto mundial no que a significación política
do relixioso é crecente, xa non abonda con negar calquera pretensión
cunha serie de variables que xulgamos tiñan que ser tidas en conta.
 “¡ Oh, poder do Alto Imperio, /Señor de todos os creados!/ Certo é este gran misterio:/
estar aquí todos reunidos./Das partes de aquí estrañas/ viñemos prestamente,/ pasando
vilas e montañas/ en menos tempo dun momento”.
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de incidir en asuntos públicos dende formulacións relixiosas. Para
comezar, o tratamento político da diversidade de credos é unha cuestión
pública de primeira importancia: o finanzamento dos diversos cultos,
a articulación da participación social dos diversos credos, os límites
desa participación, etc. Pero é que ademais a maioría das grandes
relixións e, dende logo, os tres grandes credos monoteístas non son
doutrinas abstractas para a alma en soidade, senón proxectos de
convivencia humana, propostas que inclúen visións de como procurar
o ben da persoa no seo da comunidade.
A relixión conformou moitos elementos do espazo público. Moitos
dos nosos tempos, das nosas festas civís, dos nosos símbolos públicos,
etc. están configurados por tradicións e elementos relixiosos. Sobre
todo en contextos hostís, a relixión ten recursos para identificar
un grupo á defensiva, alimentando tendencias arredistas; mais iso
non é necesariamente así. Un tratamento axeitado tanto da relixión
maioritaria como das relixións minoritarias por parte dos responsables
políticos e dos líderes de opinión pode ser moi importante no tocante
a despregar o potencial equilibrador e integrador da experiencia
relixiosa. Parecería obvio, por exemplo, que a fe católica de moitos
latinoamericanos pode facilitar a súa integración na sociedade
española; esa obviedade, porén, hai que a confrontar co que senten
os inmigrantes de cultura católica verbo do catolicismo que atopan
no noso país.
Na medida en que sectores significativos da cidadanía apoian credos
relixiosos non católicos, é inevitable que eses credos busquen tamén
un recoñecemento público. Formular os retos actuais como concesións
ás minorías é radicalmente desaxeitado. Non se trata de concesións,
senón de seguir xestionando a diversidade, de adecuar esa xestión
a unha sociedade que está permanentemente en proceso de cambio.
Por exemplo, no ensino da relixión nas escolas estanse a facer cousas,
mais coido que aínda queda moito por percorrer.
A proba do anxo realízaselles aos nenos que van ser descendidos, uns
días antes da definitiva escenificación. En realidade, é un anticipo da
verdadeira presentación, que concentra moitos espectadores. Tamén
no noso país estamos nun momento de poder probar e para acertar
cando chegue o momento da verdade: o fenómeno migratorio xa é
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importante, mais en realidade é moi recente e chegará o momento en
que se presente con todas as súas dimensións abertas. Na dimensión
relixiosa, coma nas demais, estanse a compoñer as bases das dinámicas
que posteriormente imos ver despregadas con toda a súa intensidade.
É o momento de medir a vertixe, de ver se estamos a poñer ben as
bases, de comprobar se podemos saltar ou non.
Tres bloques de cuestións para estudar sobre o papel da
relixión na integración
O primeiro tipo de cuestións está relacionado coa consideración do
mundo relixioso como unha comunidade de pertenza ou referencia
social. Vai dende a grande comunidade relixiosa (a principal
comunidade, que é a formada por todos os crentes), que, pola súa
banda, se concreta sobre todo no grupo ou comunidade local de
referencia (parroquia, mesquita, templo, etc.), pasando por asociacións
ou entidades confesionais que dependen dunha institución confesional
ou redes de sociabilidade que tiveron unha referencia relixiosa por
formárense en ámbitos confesionais.
O segundo tipo ten que ver coa consideración do factor relixioso
como configurador da identidade dos suxeitos ou de comunidades,
familias ou redes de sociabilidade. Nesta cuestión influirán variables
como o grao de ascendente da relixión no marco de sentido do
suxeito, o cambio xeracional, o papel da relixión na sociedade de
orixe e as perspectivas de futuro sobre o papel da relixión na súa vida
e a sociedade en que se integrou. Neste segundo conxunto cobran
importancia as funcións do empoderamento ligado á identidade, que
interroga sobre como a relixión fai que as persoas saquen forzas para
vivir (resiliencia), establezan ou fortalezan relacións e representen a
realidade de modo creativo; as cuestións do papel que xoga a relixión
na identificación e singularización con que se distingue o suxeito e as
dinámicas de solidariedade e rexeitamento.
Un terceiro conxunto de cuestións xira en torno ao tratamento
que a sociedade de acollida fai do factor relixioso que portan os
inmigrantes (sexa coincidente co catolicismo maioritario ou non).
 O suxeito conta con cinco activos de empoderamento: resiliencia, relacións, bens,
dereitos e representacións.
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Por unha banda, a relación da relixiosidade do inmigrante co marco
relixioso católico dominante na sociedade receptora, tanto como
relacións interconfesionais ou, no seu caso, como recolocación na
cultura relixiosa católica de destino. Por outra, a atención por parte
das institucións públicas estatais ou civís á diversidade relixiosa e
política de multiconfesionalidade. O obxectivo aquí é coñecer como
se xestiona a diversidade relixiosa, é dicir, como o factor relixioso
é incorporado en canto factor no proceso e como existe promoción
pública do exercicio da propia confesión.
Achegarse ao misterio do ser humano
As culturas conforman e están conformadas por conviccións, visións
globais, crenzas, costumes..., pautas todas elas que orientan un
modo de situarse ante o mundo, ante as relacións humanas, ante as
alternativas de vivir cotián. Estes sistemas de orientación global poden
ter un carácter relixioso ou secular. Así se entende por que algunhas
das persoas que chegan á nosa sociedade establecen unha relación tan
directa entre relixión e cultura. Sobre todo, nótase moito naqueles
cuxas diferenzas respecto das pautas culturais dominantes son máis
grandes, como lles sucede aos musulmáns. Moitas persoas senten que
“a relixión é un elemento importante dentro da súa cultura”, “que a
relixión lles axuda a conservar, máis ou menos, a súa cultura,”, ou
que “perdendo o sentimento relixioso e o contacto coa Igrexa, se perden
os valores fundamentais, como a familia, a integridade humana .. “.
Ante o pluralismo cultural e relixioso, non parece que as políticas
de asimilación á sociedade receptora, practicada cos que chegan,
nin as estratexias de segregación sexan respostas axeitadas para
reformular a participación dos inmigrantes na vida social. Hai un
modo de formular a integración entendéndoa non como esixencia a
renuncias unilaterais dos que veñen, senón como “co-integración” ou
 Sen dúbida, para completar este estudo hai que facer un mapa da situación das
relixións, a través do cal se puidese coñecer: a) a historia do arraigamento de cada
relixión, así como as particularidades da forma de vivir a súa relixiosidade nese proceso
de adaptación; b) a rede de entidades que son titulares de cada confesión relixiosa, o
seu proceso de constitución, como se organizan formalmente e como están distribuídas
territorialmente; c) o tipo de actividades que realizan, os activos humanos con que contan
e os recursos de que dispoñen.

42

266

A nova faciana da relixión nunha sociedade de inmigración

integración plural do conxunto da sociedade na que todos facemos un
esforzo por re-situármonos. Podemos crer e enriquecernos todos no
respecto á diferenza. A apertura ás preocupacións doutros grupos non
significa necesariamente renuncias, porque este non é un xogo no que
as ganancias duns son perdas para o resto. No mundo da interacción
humana sucede permanentemente que o que fortalece unha parte é
moitas veces bo tamén para o conxunto do grupo.
A aproximación intercultural constitúe unha proposta para articular
ese pluralismo dende unha estimación positiva da diversidade e
reclamando, ao mesmo tempo, unha política de actuacións coherente
con esta visión. E sobre todo defende a necesidade de abordar en
distintos ámbitos unha reflexión serena sobre a nova situación que,
consciente da complexidade do problema, non estea condicionada por
intereses a curto prazo ou temores desorbitados.
É certo que determinadas versións da aposta intercultural parecen
sosterse nunha confianza ilimitada nas posibilidades de entendemento
humano. Semellantes visións idealistas fan un fraco favor á proposta.
En realidade a xestión da diversidade humana, cando a diferenza é
realmente significativa, non é nunca tarefa doada. A relación con
outras identidades en conflito potencial ou real xera tensións ás
veces moi serias. En cada caso haberá que buscar a mellor fórmula
para garantir o respecto á diferenza e aos diferentes, sen asoballar
os dereitos individuais. Pero cabe razoablemente apostar por que o
recoñecemento da significatividade social e política dos mundos vitais
distintos aos maioritarios non ten que debilitar, senón que máis ben
pode fortalecer o compromiso por defender e preservar o marco legal
e institucional que garante e ordena a convivencia e os intercambios
entre identidades diversas en conflito potencial. Non é absurdo crer
que os que se senten recoñecidos na diferenza estarán mellor dispostos
a respectar e promover ese marco que garante o seu recoñecemento.
 Unha aposta pola interculturalidade require, polo menos, os ingredientes seguintes:
a) actores plurais e diferenciados con posibilidades reais de expresión e participación;
b) dispostos a entraren en intercambios significativos e a modificaren posicións como
resultado da escoita atenta do outro; c) convencidos de que, a pesar das dificultades
do proceso, o resultado deste cando se lle dedica tempo e atención abonda, é bo para
todos; d) sensibles á necesidade de asegurar a unidade no fundamental e conscientes
de que ese servizo á unidade impón ás veces renuncias e obrigas.
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Participar na esfera pública da sociedade civil
Aos partidarios de abrir o campo á participación das voces relixiosas
e das súas asociacións na esfera pública da sociedade civil (non
mesturando a relixión co estado nin cos partidos políticos), unha das
cousas que máis lles preocupa é unha intencionada asociación da
relixión coa incivilidade e o prexuízo.
A relixión pénsase como algo útil para determinados momentos
onde fai falta unha especial achega de apoio e de sentido, por exemplo,
para vodas, bautizos e funerais; polo demais, é prescindible. Desta
sorte, non disoa que haxa unha mentalidade escéptica e iconoclasta
que vai dende a indiferenza ata a hostilidade activa, nin que sexa
francamente sinxelo crear toda unha caricatura das relixións
identificándoas co fundamentalismo relixioso, como un movemento
que aspira a revogar todas as liberdades e as medidas de progreso
social. E, unha vez caricaturizada, lanzar toda unha sombra de
sospeita sobre a incivilidade da relixión.
Tamén non é nada infrecuente que se aproveite a mínima
oportunidade para manifestar irritación contra a relixión como o
factor principal que ameaza a cohesión social e que a divide en grupos
antagónicos e irreconciliables. Vemos que xente moi recoñecida di que
“precisamente por causa e en nome de Deus é polo que está permitido
e xustificado todo, principalmente o peor, principalmente o máis
horrendo e cruel” (J. Saramago). Porén, a honestidade intelectual
esixe -dígoo con humildade e respecto, mais con toda contundencianon se parar aí, porque esa non é, nin moito menos, toda a verdade.
De feito, cando un se para aí falsea a realidade.
Francamente, en moitas ocasións detrás do que se dá por
irracionalidade ou incivilidade das voces relixiosas escóndese intereses
ou ideas partidistas de grupos políticos ou sociais, que non aceptan
doadamente que ninguén lles quite a razón ou os contradiga. Tratar
de poñer remedio á incivilidade, de aliviar o resentimento e construír
o respecto mutuo mediante a constrición e a reclusión das voces dos
crentes só conseguirá exacerbar os problemas que quere solucionar.
O antídoto á incivilidade é a comunicación.

44

268

A nova faciana da relixión nunha sociedade de inmigración

A responsabilidade cívica dos crentes
Dende logo, ao anterior hai que engadir que a relixión ten que pór
os medios para se facer escoitar, dentro dun marco plural no que hai
diferentes voces coas súas propias visións do bo e as súas respostas ás
preguntas cruciais sobre o sentido do ser humano. Unha consideración
máis matizada da dimensión relixiosa e das súas posibilidades, por
suposto, non é só responsabilidade dos poderes públicos. Tamén os
líderes relixiosos e as diversas confesións asumen aquí unha grande
responsabilidade. Porque, se a relixión é e vai ser importante, tamén é
importante que as relixións demostren a súa capacidade de contribuír
á convivencia na diversidade, e iso en varios ámbitos: demostrando no
diálogo interconfesional e interrelixioso unha auténtica disposición
para a colaboración e a busca de terreo común; exercitando a súa
potencialidade de promover entre os crentes arraigamento e vontade
de cohesión social; promovendo a resistencia contra dous inimigos
da experiencia intercultural: o racismo e o fundamentalismo; sendo
canles de comunidades transnacionais, xa que, pola súa propia
natureza e pola súa implantación multinacional, as relixións máis
estendidas séntense cómodas nun mundo global no que as fronteiras
e os espazos territoriais definidos polos estados nacionais se ven
superados polos acontecementos, e sendo matrices de valores morais:
os credos relixiosos alimentan planos éticos universais que avogan a
prol dunha cidadanía humana cosmopolita.
As relixións non están por riba das regras da sociedade
Precisamente esas actitudes van contra o carácter reactivo e
antisocial de certos fundamentalismos que, indubidablemente, se
alimentan de situacións obxectivas e circunstancias concretas que,
loxicamente, teñen de ser abordadas con atención. Algo está claro:
determinados modos de vivir a identidade exclúense a si mesmos do
proceso de convivencia democrática e intercultural.
Non todos os programas identitarios son igualmente viables nunha
sociedade que respecta a diversidade. Hai identidades que enriquecen
a comunidade plural e hai “identidades asasinas” (Amin Maalouf).
Algunhas son permeables mentres outras se afirman na negación do
diferente. Hai identidades fortes que non teñen medo a diluírense
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en novas influencias, e outras que, para seguiren sendo fortes, se
definen en guerra contra o resto. En definitiva, hai modos idolátricos,
fetichistas e agresivos de vivir a propia identidade, incompatibles
coa experiencia intercultural, co desenvolvemento da cidadanía
democrática e cos mínimos esixidos pola xustiza.
A liberdade relixiosa desaloxa toda identidade asasina que se queira
camuflar baixo a marca de relixiosa. Non calquera forma de expresión
e participación relixiosa é de por si aceptable sempre que responda á
voluntariedade asociativa, senón a que, polo menos, acepta as regras
do xogo social mínimas, sen as cales o ben social quedaría afectado de
forma inaceptable.
O artigo 18 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos
proclama o dereito á liberdade relixiosa, que “inclúe a liberdade de
cambiar de relixión ou de crenza, así como a liberdade de manifestar
a súa relixión ou a súa crenza, individual e colectivamente, tanto
en público como en privado, polo ensino, a práctica, o culto e a
observancia”. E a Declaración sobre a liberdade relixiosa do Concilio
Vaticano II, Dignitatis humanae, afirma que esta liberdade consiste
en que “todos os homes deben estar libres de coacción, tanto por parte
de persoas particulares coma dos grupos sociais e de calquera poder
humano, de modo que, en materia relixiosa, nin se obrigue a ninguén
a actuar contra a súa conciencia, nin se lle impida que actúe conforme
a ela, pública ou privadamente, só ou asociado con outros, dentro dos
límites debidos” (DH, 3).
Esta liberdade relixiosa refírese, evidentemente, non só á expresión
externa dos actos internos de relixiosidade ou á dimensión cúltica da
fe relixiosa, senón á promoción de actividades e institucións nas que os
individuos se xuntan co propósito de ordenaren as súas propias vidas
de acordo cos seus principios relixiosos, achegando o valor especial das
súas doutrinas no tocante á organización da sociedade e á inspiración
da actividade humana.
Nesta liña hai que anotar que a liberdade relixiosa non se fai
depender dos contidos das varias e posibles opcións relixiosas que se
poidan profesar. É a persoa a que é suxeito deste dereito, non é a
verdade ou o erro. Este é un paso transcendental que marca a visión
católica sobre a liberdade relixiosa no Vaticano II.
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No seo dun estado aconfesional
Esta experiencia de respecto ao diferente e articulación do distinto
soamente se pode concibir no interior dun estado aconfesional. Nese
marco laico en xeito san, crentes e non crentes poden atoparse e
consensuar as regras de xogo que lles permitan vivir en harmonía
fundamental sen renunciaren a elementos fundamentais da súa
identidade. A laicidade é capaz de axudar ao seu xeito ás relixións
curándoas do seu particularismo ou do seu proselitismo excesivo. Deste
xeito, vólvese fundamental non confundir a laicidade co laicismo. No
eido do laicismo semella como se a única relixión aceptable fose a que
nin existe nin pode existir: aquela disposta a renunciar de entrada
a dicir algo socialmente significativo, a renunciar a calquera tipo de
disidencia ou de resistencia, en definitiva a renunciar á súa razón de
ser.
Unha esfera pública na que coexisten grupos de signo relixioso
e cultural distinto non equivale ao agnosticismo, á neutralidade
e á indiferenza dos valores. Non todo vale o mesmo e as diferentes
accións ou comportamentos teñen que poder ser valorados cando
entran en conflito cos dereitos e valores fundamentais que atinxen á
dignidade das persoas, máis alá das diferenzas culturais, e aos valores
democráticos básicos que permiten a convivencia dos diferentes.
Os casos máis evidentes e de maior impacto mediático, como a lei
que prohíbe o uso dos símbolos relixiosos nas escolas públicas de
Francia, mostran o fracaso dun universalismo abstracto e relativista
que non pode despolitizar as instancias culturais e relixiosas.
Tras o dito, convén recordar os perigos dunha crecente etnificación,
culturización ou relixiosización dos conflitos sociais. Pódese
estigmatizar a diferenza cultural ou relixiosa como ameaza da orde
democrática, acaso para non ter que atender aos mecanismos de
estratificación socioeconómica e á perpetuación da inxustiza social.
Hoxe é da máxima importancia defender esta virtude convivinte de
todas as relixións, e de modo especial do Islam, dende dentro atacado e
manipulado polo islamismo e dende fóra posto baixo sospeita integral
pola islamofobia. Elocuente é neste sentido a afirmación dun dos
entrevistados para o noso estudo:”Coido que ao final toda a xente é
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igual, senón que veñan dun sitio moi pechado, como por exemplo, que
sexan musulmáns e que sexan moi relixiosos na forma de vivir”.
Ao meu xuízo, unha responsabilidade especialmente grave hoxe
consiste en apoiar decididamente o empeño construtivo da maior
parte dos musulmáns. Como hai uns días (1/05/2007) fixeron as catro
principais agrupacions islámicas de Alemania comprometéndose
a respectar a Constitución alemana e os valores recollidos nela.
Entre nós, sirva como exemplo o expresado por Riay Tatari, imán da
Mesquita Abu Bakr, nun discurso tras o 11-M nun encontro co alcalde
da capital de España: “Os musulmáns non teñen medo ao resto da
sociedade, porque forman parte desta, porque son madrileños igual
que o resto das persoas que habitan esta cidade, mais si que temen
seren asociados co terrorismo. Islam quere dicir paz e esta palabra é
incompatible co terror”.
Unha muller alxeriana de relixión musulmá respondía ás nosas
preguntas nos termos seguintes: “Sempre que escoito alguén falando
do Islam, dáme pena porque non saben do que están a falar, e
mais xulgan. Se falamos do Islam, vale, non falamos do Islam dos
terroristas... porque esas xente non é musulmá... Espero que alguén
cando queira falar ou algún xornalista cando os vexo nos debates
falando e falando tan seguros, espero que falen, mais se saben ben as
cousas antes de falar”.
E un novo marroquí contaba como “A mesquita de aquí fai moitos
esforzos para integrar a xente. Convócase moitas veces os estudantes
para falar de terrorismo, do que está mal... Veu xente importante de
Exipto que deron charlas sobre por que non hai que seguir o terrorismo
e por que esa xente está equivocada, e eu coido que están a facer un
papel integrador”.
O diálogo interrelixioso como cultura
A través do noso estudo comprobamos que a necesidade do diálogo
entre as diversas nacionalidades, culturas e relixións se impón dende a
cambiante realidade social que viven algunhas sociedades inmigrantes
como a nosa, onde as crenzas e prácticas relixiosas teñen que ver
coas posibilidades de traballar a prol da convivencia, de robustecer
as relacións interhumanas ou de afrontar problemas comúns. Tras
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os terribles atentados terroristas do 11-M, dicía o alcalde de Madrid
que a folla de ruta para que o diálogo poida acontecer se compón de
tres piares básicos: o respecto mutuo, a aprendizaxe recíproca e a
definición dun espazo de liberdades que dea cabida a todas as opcións
individuais respectuosas co dereito á vida e á dignidade das persoas.
Contrariamente ao que ás veces se teme, o diálogo entre crentes
pertencentes a relixións diferentes -cando se apoia de xeito auténtico
na busca e na experiencia de Deus e nas súas implicacións na existencia
humana- non conduce ao relativismo. Máis ben, chama a unha maior
comprensión de como as liberdades e as conciencias persoais andan en
busca do absoluto. “Estar aquí axudoume a aceptar as outras relixións,
porque antes dicía: `a relixión é unha, e é musulmá e xa está, e as outras
non están ben. E ao vir aquí ves que cada un ten a súa relixión e se
queres que te respecten tes que ser ti o primeiro que respectes”.
Os crentes, as súas comunidades e as súas institucións necesitan
recuperar unha tensión a favor da busca de linguaxes e canles de
comunicación para chegaren a acordos (e expresaren desacordos) entre
eles, con outros que non comparten as conviccións relixiosas. Isto non
significa que as relixións teñan de renunciar ás súas propias ideas e
identidades, nin á crítica social, nin a exercitar a denuncia profética,
claudicando en apaños co mundo, senón que é a busca do ben común a
que debe orientar o diálogo, non o sentimento de posesión da verdade
ou o pragmatismo do que non ten verdade que propoñer. Ten que
ser posible a busca dunha relación de cooperación discernida e non
simplista: A sabedoría humana e a fe relixiosa compleméntanse e deben
enriquecerse e corrixirse mutuamente, aprendendo unha da outra.
Nesta liña está a insistir moito o Papa Bieito XVI.
É fundamental que se recupere o empeño ético orixinal segundo
o cal o diálogo ten a súa razón de ser na busca da verdade, fronte
ao dogmatismo dos que se cren en posesión dela, e polo tanto non
se abren á comunicación, e ao relativismo dos que o cifran todo en
opinións subxectivas ou preferencias que fan da verdade algo relativo
e mudable. De Sócrates, mestre do diálogo, aprendemos que o diálogo
é un entendemento obtido a través dun proceso conversacional entre
persoas, que se tece con preguntas e respostas, que, pola súa banda,
suscitan novas preguntas; e isto require examinarse e examinar
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os outros, poñerse a proba e poñer os demais a proba. “Fagamos o
noso razoamento un con outro poñendo a proba a verdade e a nós
mesmos”.
Dende logo, o diálogo non é nunca sen condicións nin interlocutores
definidos. Se é auténtico, require disposicións e un contexto mínimo
que o permita. Nin sequera os diálogos mellor dispostos se producen
sen requisitos previos, ás veces implícitos; outras, explícitos, postos
como condicións. Esas regras de xogo previas son sempre necesarias
para que un intercambio significativo poida producirse. O peor favor
que podemos facer ao proceso é minusvalorar superficialmente a
complexidade que o reto intercultural formula.
Como dixemos, se toda cultura constitúe unha aproximación ao
misterio do ser humano tamén na súa dimensión relixiosa, é preciso
que nos saibamos “achegar a todas as culturas coa respectuosa
actitude de quen é consciente de que non só ten algo que dicir e que
dar, senón tamén moito que escoitar e recibir”. Quen dialoga non só
fala senón que tamén escoita, está aberto ao misterio do outro, ata
facer propio todo o que de verdadeiramente humano encerra. Só a
través da inculturación -meterse dentro do xeito de ser do outro- se
pode chegar a ser intercultural. Con iso acontece o froito do diálogo:
o encontro entre persoas, pobos e culturas. E faise realidade aquel
desexo expresado por Gandhi: “Non quero que a miña casa quede
totalmente rodeada de murallas, nin que as miñas xanelas sexan
tapiadas. Quero que a cultura de todos os países sopre sobre a miña
casa tan libremente como sexa posible, mais non acepto ser derrubado
por ningún refacho”10.
Balance en dez puntos
1.- O relixioso é un acontecemento cunha presenza de primeira
magnitude no fenómeno migratorio. A súa importancia como
fenómeno ligado ás migracións é enorme e profundamente arraigado
na vida das persoas, cun forte impacto sobre a vida pública e a propia
 PLATON, Protágoras, 348.
 JUAN PABLO II, Discurso al Pontificio Consejo de Migraciones 18/5/2004.
10 Citado en: Nuestra Diversidad Creativa, Informe de la Comisión Mundial de Cultura
y Desarrollo, UNESCO-Fundación Santa María Ediciones, 1997, 49.
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concepción que a cultura moderna ten do relixioso. Para a maioría
dos inmigrantes que están a chegar ao país, a dimensión relixiosa
é un elemento importante do seu mundo vital, das súas referencias
simbólicas e culturais.
2.- O tratamento da relixión nos inmigrantes formula dilemas
importantísimos e constitúe unha proba de lume da nosa vontade
intercultural. Nela ilústrase toda a complexidade que non se resolve
coa mera afirmación repetida de que a relixión pertence ao ámbito do
privado.
3.- Atopamos que os efectos concretos da relixión na integración
dos inmigrantes son valorados como eminentemente positivos, aínda
cando non carezan de certa ambigüidade, xa que para algúns supón
un fortalecemento interno e para outros facer da relixión un fortín
para non se relacionar co resto da sociedade. A relixión axuda a crear
cultura, autorrespecto pola dignidade de cada un -sexa a que for a súa
condición- e é un factor que induce un respecto na sociedade que pode
aparecer como recoñecemento, mais tamén como temor. Sobre todo
a relixión incide en que as persoas emigrantes, nesa conxuntura de
precariedade e ás veces nunha sociedade que senten estraña e mesmo
hostil, se apropien máis da súa vida, fagan resistente a súa dignidade,
aguanten os problemas e saian adiante. A relixión é presentada
tamén na experiencia dos inmigrantes como un fenómeno que suscita
hospitalidade, fraternidade e solidariedade, e as comunidades de
crentes son valoradas como lugares de referencia, fontes dende as
que reconstruír a propia vida no estranxeiro e organizacións onde
xestionar oportunidades de empoderamento e mobilidade social.
4.- Por iso podemos dicir que a relixión axuda e ten una acción persoal
e social benéfica, se non se desvirtúa converténdose nunha ideoloxía
absolutista, se non se usa como coartada para unha diferenciación
insolidaria, ou se non se guetifica. Neses casos empoderará a xente
sen integrala.
5. En contraste coa importancia do relixioso para a vida dos
inmigrantes, a súa visibilidade social nos seus ámbitos de sociabilidade
é escasa porque a cultura dominante silencia a comunicación de
cuestións de carácter relixioso, dálles un tratamento exclusivamente
ideolóxico ou exclúeos increpándoos con sarcasmo.
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6. En xeral, a sociedade está perplexa ante a presenza da diversidade
relixiosa, aínda que o que prima é unha aceptación respectuosa mais
non valoradora das distintas confesións. As institucións de servizo
público teñen comportamentos confusos ao respecto da diversidade
relixiosa, xa que se ben inicialmente proceden dunha cultura
corporativa que exclúe o factor relixioso, senten que teñen que buscar
un novo paradigma que sexa capaz de traballar cun factor de tanta
importancia para as persoas e colectivos inmigrantes. Aquí ábrese
todo un terreo de traballo.
7. O que está en xogo é o modelo de integración social fronte ao cal a
relixión aparece como un desafío. O modelo de integración oscila entre
unha posición asimilacionista que privatice ou folclorice o relixioso,
e un modelo multicultural que remate en segregación. A proposta
máis axeitada apunta á de cointegración ou integración do conxunto
da sociedade, que corresponsabilice os cidadáns nunha democracia
intercultural e interrelixiosa (e non meramente multicultural e
multirelixiosa) que faga convivir as comunidades. O dilema é elixir
entre unha democracia participativa que faga das diferenzas un
potencial alternativo e solidario, e unha democracia neutralista
obsesionada pola redución de conflitos que ao final non sexa sentida
como propia por ninguén.
8. Existe unha chamada ao entendemento entre as relixións, a
valorar a alteridade, a singularidade e a diversidade, e a crear un
paradigma capaz de superar o laicismo. Esta experiencia de respecto
ao diferente e articulación do distinto só pode concibirse no seo
dun estado aconfesional. Nese marco laico de xeito san, crentes e
non crentes poden atoparse e consensuar as regras de xogo que lles
permitan vivir en harmonía fundamental sen renunciaren a elementos
fundamentais da súa identidade.
9. Un tratamento axeitado do papel das relixións por parte dos
responsables políticos e dos líderes de opinión pode ser moi importante
no referente a despregar o potencial equilibrador e integrador da
experiencia relixiosa. Habemos de poñer todos os medios para evitar
unha xeneralización inxusta que non recoñece a diversidade do
fenómeno relixioso e a súa capacidade para adaptarse ás regras dos
intercambios plurais. Así mesmo, imponse a necesidade de aceptar
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a lexítima pretensión dos credos relixiosos de promover unha visión
do ben común, sempre que se respecten unhas regras de xogo
compartidas.
10. Por suposto, unha consideración máis matizada da dimensión
relixiosa e das súas posibilidades non é só responsabilidade dos
poderes públicos. Tamén os líderes relixiosos e as diversas confesións
asumen aquí unha grande responsabilidade. Porque se a relixión é e
vai ser importante, tamén é importante que as relixións demostren
a súa capacidade de contribuír á convivencia da diversidade, e, en
particular, promovendo a resistencia contra dous grandes inimigos da
experiencia intercultural: o racismo e o fundamentalismo.

Xullo L. Martínez, SJ

Prof. de Teoloxía Moral na Universidade Pontificia Comillas

XXII Foro Relixión e Cultura en Galicia

Relixión e laicidade

Día 27 de outubro, ás 9:30, no
Auditorio de Galicia en Santiago
• Xosé Luís Barreiro Rivas: Perspectiva política
• José Antonio Marina: perspectiva filosófica
• Javier Vitoria Comerzana: perspectiva teolóxica
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Irmán entre irmáns e irmás
Manuel Regal Ledo

Pídeseme unha achega sobre o tema da inmigración e dos
inmigrantes, sobre todo desde a perspectiva de crente que se atopa
ante outros crentes que proceden doutras culturas e doutras crenzas.
Coido que é un feito de verdadeira envergadura, desde todas e cada
unha das moitas perspectivas desde as que se pode contemplar.
Ofrezo unha ollada primeira sobre un tema que me apaixona, e que, a
primeira vista, considero un verdadeiro sinal dos tempos que vivimos,
dándolle a esta expresión o significado antropolóxico e, polo tanto,
teolóxico que se lle vén dando desde o Concilio Vaticano II.
O que ven e non ven os nosos ollos
O que eu observo cada día supoño que coincidirá co que observan a
práctica totalidade dos habitantes das nosas cidades e vilas, e aínda, en
considerable medida, dunha forma algo indirecta, tamén a xente das
nosas aldeas. Andamos pola rúa e ímonos cruzando constantemente
con xente que sabes doutros pobos e que supós doutras crenzas. Á
xa máis antiga presenza de marroquís e sudamericanos no medio de
nós fóronse engadindo de non moitos anos a esta parte rostros indios,
rostros chineses, rostros negros subsaharianos, rostros do leste
europeo. O que era ocasional faise frecuente, o que era habitual nas
grandes cidades chega tamén, como dixemos, a vilas e aldeas. Sabemos
 Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, Instrucción Erga
Migrantes ccaritas Christi (2004), I parte, pax. 21. Con semellante intención se celebrou
durante os días3 e 4 de febreiro en Madrid o XIX Encontro de Antroploxía e Misión baixo
o lema Inmigrantes: Un reto para a Igrexa. Mundo Negro, Marzo, 2007, páxs. 6-9.
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dos negocios dos chineses, e incluso comézanse a ver establecementos
atendidos tamén por negros subsaharianos ou marroquís. Pasan a
carón dun e un observa felizmente, de primeiras, que teñen un porte
relativamente digno, que se amosa na súa ollada normalizada, no seu
aspecto físico, no seu modo de vestir. Hai nenos, mozos e adultos.
Hai parellas mixtas, algunhas. Aparentemente un é levado a pensar
que temos connosco unha considerable poboación inmigrante, o que
é certo, e que ademais a temos incorporada á nosa realidade social, o
cal é moi incerto.
Pero ao lado do que vemos está o que non vemos, pero que podemos
supoñer doadamente. Como vive esta xentiña? onde dorme? en que
pisos se acubilla? con canto carto viven ao dia, ao mes? en que e con
que condicións traballan? Son preguntas para as que hai respostas,
seguramente, pero moitas veces camufladas no silencio de quen se
pode saber no risco de calquera descubrimento perigoso.
E, detrás aínda do que non vemos, está o que podemos intuír ou
sospeitar, o que se agacha detrás de toda iniciativa migratoria, e disto
os galegos sabemos moito, porque durante centos de anos fomos e
fixemos o que agora están sendo e facendo os que nos visitan como
inmigrantes. Rosalía recolleu o cerne da cruz da inmigración coa
expresión “viúvas de vivos e mortos que ninguén consolará”, palabras
que tiveron para os galegos e galegas un significado real e metafórico,
e que seguro o terán tamén para cantos se cruzan con nós pola rúa.
Non sobra imaxinar, para entrar e tocar a segura dor substancial
dos inmigrantes. Somos moi sensibles á nosa dor, física e psíquica;
pénsese, por exemplo, como deseguida mandamos psicólogos cando
se produce algunha desgraza entre nós; pero podemos pensar que os
inmigrantes xa están para penar, e que carecen de corpo e de psique
na que experimentar a agudeza do sufrimento migratorio. Pero, se
para poder tocar a dor do inmigrante é importante a imaxinación,
desde o que xa nós coñecemos sobre a nosa mesma emigración, moito
máis importante será achegarse e escoitar, convivir e compartir co
que, home ou muller, veu onda nós para gozar coas nosas posibilidades
de vida e de convivencia. E a carón da dor, con idéntica ou aínda maior
 Rosalía de Castro, Follas Novas, Biblioteca da Cultura Galega, 1995, pax. 170.
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substancialidade, está tamén a enorme ilusión que os levou a cruzar
mares ou desertos, ao lombo do legal ou do ilegal.
O que pensamos cando vemos o que vemos
Ante esta realidade que asalta a nosa ollada, podemos ter
pensamentos e sentimentos enfrontados. Hai quen pensa e di que nos
veñen quitar o traballo, aínda que a maioría dos inmigrantes veñan
facer o que nós xa non queremos facer, os traballos máis baixos, a
cousa esa de lavar os pés. Hai quen pensa que son unha ameaza para
a nosa integridade cultural, ideolóxica; isto incluso se pode pensar
e dicir desde a perspectiva galeguista: somos un pobo en risco de
perder a nosa identidade coma tal, a nosa fala en concreto, e que
pasará con nós se, por riba, temos que integrar a tanto inmigrante?
Hai quen pensa que as nosas crenzas quedarán minguadas e danadas,
relativizadas, ao ter que convivir pacificamente con homes e mulleres
doutras relixións. Hai quen pensa que nos veñen a levar os cartos,
como se nós non tivésemos andado polo mundo xuntando cartiños
para poñer remedio ás nosas vidas e casas afundidas!
Pero hai tamén outra maneira de pensar e de vivir a inmigración,
en clave positiva, vendo nela, como dixemos máis arriba, un grande
signo dos tempos, un “kairós”, unha oportunidade excepcional que
nos pode axudar a ser máis humanos e, en consecuencia, mellores
crentes. E a este pensamento nos apuntamos con decisión.
A presenza de inmigrantes no medio de nós pódenos axudar a ter
unha visión máis verdadeira do que realmente acontece no mundo
Non todo é primeiro mundo, máis ou menos próspero. E imos
podendo entender que o noso privilexio non é cuestión da sorte ou da
casualidade. Unha lectura globalizada do mundo axúdanos a descubrir
onde están os focos de poder, e como ese poder se exerce e en beneficio
de quen. Non estamos ante simples inmigrantes que veñen buscando
o pan; estamos ante vítimas dun sistema con moitas calidades boas
–organización, eficiencia, previsión, traballo–, pero que potencia a
uns e funde a outros; e, grazas a Deus, os afundidos berran e buscan
vida en dignidade.
 Sobre esta cuestión hai abundantes referencias no libro de J. Sobrino, Fuera de los
pobres no hay salvación, Trotta, Madrid, 2007, en concreto páxs. 21-24.
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Ante isto os inmigrantes axúdannos a sentirnos urxidos á dinámica
de compartir non soamente desde a caridade, senón fundamentalmente
desde a xustiza: teñen dereito a compartir como súas as melloras de
vida das que nós gozamos. O inmigrante humanízanos.
A presenza de inmigrantes no medio de nós axúdanos a afondar no
respecto, na tolerancia, na convivencia normalizada con xente que
sente, cre e ve a vida de maneira distinta ca a nós. Parece algo que
non nos tería que custar en sociedades democráticas, avanzadas como
a nosa, pero a práctica dinos que non é así. Temos unha capacidade de
convivencia co diferente ata certo punto, e mentres a nosa situación
de privilexio ou de preeminencia non se vexa alterada.
No campo concreto das crenzas, o inmigrante, sobre todo o
inmigrante musulmán, axúdanos a situarnos ante os crentes doutras
relixións dunha maneira verdadeiramente inédita. Na historia das
sociedades cristiás, ás que pertencemos, ou ben fixemos o papel de
vítimas por asuntos de relixión –só en etapas moi puntuais–, ou ben
fixemos de actores de violencia relixiosa –na maior parte dos casos.
Podemos xustificar tanta violencia coas circunstancias históricas,
culturais, ideolóxicas, teolóxicas que mandaban naqueles tempos.
Hoxe non temos escusas. Incluso ollando o pasado houbo mostras
proféticas de comportamentos alternativos ante o diferente, como
foi por exemplo o caso de Francisco de Asís, que desde un fondísimo
sentimento de filiación divina e de fraternidade humana, lles ofrecía
aos cruzados acampados ante Damieta o contrapunto da irmandade
desde o non poder para acabar coas diferenzas cos sarracenos. Non
foi escoitado. Houbo máis testemuñas dunha presenza sumamente
respectuosa e fraterna: Carlos de Foucault ou os monxes de Tibhirine,
por exemplo, e moitos homes e mulleres en terras de misión sobre
todo dunhas décadas a esta parte.
Os inmigrantes, sexan do credo relixioso que sexan, polo simple feito
de seren moitos deles emisarios pobres dun mundo pobre, convértense
para nós nos tempos de hoxe no rostro vivo do Deus a quen seguimos,
 E. Leclerc, Exilio y Ternura, Marova, Madrid, 1994.
 El soplo del don,Diario del Hermano Christophe, Monje de Tibhirine, Monte Carmelo,
Burgos, 2002. O diario de un monxe que sería asasinado, xunto cos seus compañeiros
de comunidade, polos extremistas musulmáns. Vai narrando a vivencia fonda desta
posibilidade ao longo dos últimos tres anos da súa vida.
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un Deus feito carne e historia, feito polo tanto inmigración; e isto sen
que haxa que ter en conta para nada se son cristiáns ou musulmáns ou
de calquera outra crenza. Axúdannos a actualizar a demanda bíblica
de acollida aos orfos e orfas, ás viúvas e viúvos, aos estranxeiros e
estranxeiras.
Por último, a presenza de inmigrantes no medio de nós permítenos
poñer en cuestión a calidade da nosa aposta relixiosa. Estremécense as
rutinas, cando vemos ao noso lado opcións distintas, por veces vividas
con moita máis determinación. Cuestionámonos inevitablemente o
que de xeración en xeración estivemos recibindo, quizabes sen unha
personalización mínima. E facémonos preguntas básicas sobre o que
cremos como diferente, sobre por que o cremos, sobre ata onde estamos
dispostos a apostar por aquilo no que cremos, etc. Posiblemente o clima
de pluralidade relixiosa leve a moitos á relativización e ao abandono;
pero tamén é moi posible que, cuestionando a propia fe, haxa moitos
que se afirmen e confirmen nela, e que se avance de vez no proceso de
translación dunha relixiosidade sociolóxica a unha relixiosidade máis
convencida, e por tanto máis gozada e máis vivida.
O que podemos facer
Todo sinal dos tempos convídanos a unha implicación. O sinal dos
tempos é unha voz da humanidade, unha voz de Deus, que pide ser
escoitada, ser discernida, para ser obedecida. De non ser así, quedaría
en nada a expectativa aberta por ese kairós, por esa oportunidade
excepcional, que o Deus da vida cruzou no noso camiño. E resulta
claro que a resposta en ningún caso estaría ben que fose a resposta
da confrontación, do choque, da loita, senón máis ben a resposta do
diálogo e do encontro, único espazo que é capaz de xerar fraternidade
e non dominio, de xerar por tanto humanidade.
Coido que, en xeral, tendo en conta a dimensión relixiosa, pero
sen deixarse absorber unicamente por ela, se poderían tomar como
camiños para a implicación co feito da inmigración aquelas catro
formas de diálogo interrelixioso que se veñen ofrecendo como
 J. Masiá Clavel, Hacia un pentecostés de las religiones hermanas, en 25 años de
teología: balance y perspectivas, Fundación Santa María, PPC, Madrid, 2006, páxs. 455461.
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simplemente elementais: o diálogo da vida, o diálogo do traballo pola
xustiza, o diálogo da experiencia espiritual e o diálogo teolóxico7. Que
nos demanda, en que nos implica cada un destes campos de diálogo?
Velaquí algunhas posibilidades.
O diálogo da vida
É o máis raso e elemental diálogo. Ante un inmigrante que aparece
entre nós, que convive con nosoutros, o primeiro que cabe establecer,
antes ca ningunha outra cousa, é se está en condicións de vivir e de
vivir dignamente. Non caben outras sofisticacións mentres este nivel
non estea suficientemente confirmado. E neste punto inicial non é
cuestión para nada transcendente pensar se terá ou non terá papeis,
se será ou non será ilegal. A ilegalidade é un factor máis que redondea
a pobreza e a exclusión do inmigrante, por tanto un factor máis que
debería empuxar ao diálogo da vida. Co cal obviamente non estamos
recoñecendo por bos, por exemplo, os comportamentos empresariais
que abusen da ilegalidade para establecer maiores diferenzas e abusos.
Os diferentes órganos da administración saberán o que deben facer
coa ilegalidade, iso non é cuestión nosa. En todo caso será nosa na
medida en que, participando na actividade política, traballemos por
estatutos de legalización xustos e transparentes. Á cidadanía tócanos
implicarnos para a vida con quen carece dela.
O diálogo do traballo pola xustiza
É unha prolongación, un complemento primeiro, do anterior diálogo
para a vida. Dada a situación que teñen moitos inmigrantes, o diálogo
para a vida significa situarnos a carón deles traballando pola xustiza.
Se protestamos e case ridiculizamos a proposta dunha ministra que
fala de pisos de 40 ou 50 metros cadrados para algunhas persoas, no
arrinque da súa vida independente, o mesmo deberiamos protestar
ante o feito de que nun piso de 70 ou 80 metros cadrados se amoreen
dez, doce, quince inmigrantes, algúns deles emparellados, formando
familias. Se nos parecen inaceptables salarios de mil euros ao mes,
como lle indicaba algún ao Presidente Zapatero no diálogo televisivo de
 J. Flaquer, Condiciones dificultades y esperanzas en el diálogo con el Islam, Sal
Terrae, septiembre 2006, páxs. 681-682.
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días atrás, pensando en persoas que xeralmente dispoñemos de moita
protección e garantía familiar, inaceptables deberían parecernos os
mesmos salarios para inmigrantes que teñen todo ao seu cargo e que,
con moitísima frecuencia, teñen que responder tamén de familias
que quedaron nos seus países de orixe. E non vale dicir, desde un
sentimento serio de solidariedade, que iso é o seu problema. É o seu
e mais o noso. Se calquera cidadán galego ou español ten dereito a
reunirse para facilitar a súa experiencia relixiosa, e iso supón ter a
posibilidade de construír locais de reunión e de culto, o mesmo dereito
ten unha agrupación de musulmáns a construír a súa mesquita,
por moito que nos pareza que rompen coa estética cultural da nosa
tradición social e relixiosa. Son estes uns poucos exemplos, que se
poderían multiplicar por centos a pouco que atendésemos á realidade
de vida dos inmigrantes que fan vida connosco nas nosas vilas. E,
cando nos atopamos con inmigrantes mulleres, prostitutas ou non, o
diálogo pola xustiza faise máis urxente e perentorio.
O diálogo da espiritualidade
Non é aínda o diálogo especificamente relixioso, teolóxico. En todo
caso quedaría ás portas del. É un diálogo para o descubrimento das
potencialidades espirituais do outro, para compartir aquilo que anima
día a día a loita e as expectativas, os soños da persoa inmigrante.
É un diálogo para descubrir as súas razóns para a vida certamente
complexa que teñen nas mans; as súas razóns para o sufrimento,
para a esperanza, para o fracaso, para a morte incluso, porque ata a
mesma morte chega a súa aposta vital. É un diálogo para compartir
con eles tamén nós aquilo que nos mobiliza ou nos entumece, o
que nos posibilita os soños ou nos leva a afogalos nos lameiros da
desgana. Pode ser un diálogo estruturado ou non; un diálogo de mesa
de diálogo ou un diálogo de mesa de café; en todo caso diálogo de
persoas que se ven, que se coñecen, que se tratan, que van tendo
un nivel denso de convivencia. Referido ao islam, pero extensible,
pensamos nós, a calquera outro grupo con personalidade espiritual
propia, di Jaume Flaquer: “As dificultades do diálogo co islam non son
 Sobre este tipo de cuestións resultan sumamente interesantes as propostas de
Leonardo Boff no seu recente libro Virtudes para otro mundo posible. I. Hospitalidad:
derecho y deber de todos, Sal Terrae, Santander, 2006.

285

61

Manuel Regal Ledo

poucas. Porén, se quixermos chegar realmente ao fondo, será preciso
non soamente negociarmos a convivencia nunha sociedade común,
nin tampouco buscarmos simplemente converxencias teolóxicas,
senón descalzármonos a fin entrar na sacralidade da experiencia
espiritual do outro. Unicamente cando o cristián for capaz de vibrar
interiormente coa experiencia espiritual, non do islam en abstracto,
senón dun amigo musulmán, o diálogo se transformará en verdadeira
comuñón”.
Unha vez feito este percorrido, sería cando tería sentido abordar o
diálogo relixioso explicitamente. Que lugar ocupa Deus en toda esta
estrutura vital que xuntos imos descubrindo. Que nome lle poñemos a
Deus, a que experiencias relixiosas nos remite, con que formulacións
teolóxicas nos explicamos a nós mesmos todo isto e llelo explicamos
tamén aos demais.
O diálogo teolóxico
Diciamos máis arriba que estabamos en circunstancias sociais,
culturais, teolóxicas que posibilitan un verdadeiro diálogo no ámbito
relixioso, teolóxico. É un dos grandes retos da teoloxía cristiá,
católica, nestes momentos, e que se está presentando con certa
urxencia, por lei de vida que neste caso é a lei da convivencia cos
inmigrantes. Non é doado. Non valen esquemas vellos. A totalidade
dos movementos relixiosos, por iso de buscaren a súa fundamentación
no Transcendente, tenden –tendemos– a ser fundamentalistas, e a non
concederlle ao diferente arte nin parte na verdade da experiencia do
transcendente. E hai que dicir que os cristiáns católicos somos nisto
expertos consumados. E sómolo porque partimos dunha longa e fonda
tradición de exclusivismo, forxada lentamente na tradición secular do
Antigo Testamento, e confirmada moi fortemente nas formulacións
fundantes do Novo Testamento. O talante relixioso, misioneiro
cristián estivo alimentado secularmente por este exclusivismo, este
non saber, non querer, non poder ver no outro os sinais da presenza
de quen é máis grande que as propias formulacións coas que cada
 J. Flaquer, Coondiciones, dificultades y esperanzas en el diálogo con el Islam, Sal
Terrae, setembro 2006, páx. 690.
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grupo o pretendemos entender e transmitir. Os santos máis santos
conviviron con esta experiencia10.
Porén, estase abrindo, lentamente, iso si, un camiño novo. Aquilo
do Vaticano II, de que nas outras relixións había tamén “sementes da
Palabra”, aínda que parecía unha leve concesión desde a seguridade
da propia preeminencia, foi facendo un oco na sensibilidade teolóxica
posterior, e hoxe lemos e escoitamos cousas como que “podemos e
debemos dicir que hai máis verdade no conxunto de todas as relixións
do que nunha relixión illada”11, ou que, desde un horizonte común da
busca relixiosa todas as relixións son verdadeiras12.
Todo isto non se fai sen que se conmocionen certos fundamentos da
comprensión e da expresión relixiosa católica. Conceptos e experiencias
básicas e aparentemente establecidas de forma definitiva, como son
a de Deus mesmo, a de relixión, a de revelación, a de encarnación, a
de kerigma, a de salvación, a de verdade, a do absoluto de Cristo, a
de misión, descóbrense como necesitadas dun maior afondamento e
dunha lectura máis ampla das súas potencialidades13. Pero o realmente
sorprendente é ver que as cousas dan de si, que hai campo para o
descubrimento e a experiencia nova de vivir bebendo a fondo e con
pracer das augas da propia tradición relixiosa, sen traizoar o que de
Deus nos vén desde outras buscas igualmente honestas e verdadeiras
ou encamiñadas á verdade común. Algo novo e marabilloso se debuxa
diante dos nosos ollos, sen dúbida.
As posturas oficiais da igrexa, como sería de esperar, son reticentes
ante todo isto. Quizabes sexa o da reticencia o papel que lles toque
xogar. Non o da condena. No campo concreto das relixións orientais,
10 A ventura espiritual e misioneira de Francisco de Javier é unha magnífica expresión
de todo isto. P. Miguel Lamet, El aventurero de Dios, La esfera de los libros, Madrid,
2006. Moi interedsante é a este respecto a valoración que da misión de Francisco de
Javier fai o tamén xesuíta J. Melloni, De las misiones de Javier al diálogo interreligioso,
Sal Terrae, Xullo-agosto 2006, páxs. 571-583.
11 E. Schillebeeckx, Los hombre, relato de Dios, Sígueme, Salamanca, 1994, páx.
254.
12 A. Torres Queiruga, Inrelixionación, universalismo asimétrico e teocentrismo
xesuánico, Encrucillada, maio-xuño, 1999, páxs. 209-228.
13 M. Fraijó, Del Jesús histórico al Cristo de la fe: horizontes de futuro, en 25 años
de teología: balance y perspectivas, Fundación Santa María, PPC, Madrid, 2006, páxs.
141-161.
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sabemos do espallamento do esforzo do xesuíta A. De Mello, e tamén
do teólogo Raimon Panikkar14. Hai máis camiños abertos como o do
monxe bieito Willigis Jäger15, non ben visto por Roma. E a maiores
das reticencias das nosas xerarquías, hai que contar tamén coa falla
de correspondencia doutras relixións respecto da cristiá católica. En
fin, e xa para rematar, trátase de afirmármonos e confirmármonos no
convencemento de que “estamos chamados a compartir plenitudes,
non a competir entre totalidades”16. Cremos que nisto consiste
realmente a novidade do momento presente.
Manuel Regal Ledo

14 Unha boa e resumida presentación do pensamento de R. Panikkar, pode verse en:
V. Pérez Prieto, Dios, el ser humano y el cosmos: la divinidad en Raimon Panikkar,
Salamanca, 2006, Extracto da tese de doutoramento.
15 W. Jäger, A donde nos lleva nuestro anhelo. La mística en el siglo XXI, Desclée de
Brouwer, Bilbao, 2005.
16 J. Melloni, artículo citado, páx. 582.
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A visión desde as propias
persoas inmigrantes e as
súas asociacións
Miguel Fernández Blanco

A continuación presentamos os testemuños de tres asociacións de
inmigrantes. Son posibles grazas á colaboración de Miguel Fernández
Blanco, voceiro do Foro Galego de Inmigración, quen preparou
unha pequena enquisa. Contestaron Maricarmen Fidalgo, da Casa
Latinoamericana; Alexandra Soto, da Asociación Gondwana; e Marcia
Soto da Asociación de Ecuatorianos COSIOR. As súas respostas
parten das seguintes cuestións e poden resultar representativas da
opinión dos colectivos de inmigrantes
1.- Experiencia persoal de migración.
2.- Historia, fins, actividades da asociación na que participas.
3.- Dificultades da poboación inmigrante en Galicia.
4.- Aspectos positivos da integración e a convivencia en Galicia.
5.- Percepción de actitudes racistas e xenófobas.
6.- Valoración da política inmigratoria en Galicia
7.- Un desexo de futuro, unha esperanza
1.- Mari Carmen Fidalgo da Asociación Casa Latinoamericana
en Galicia
As migracións sempre estiveron presentes ao longo da miña vida.
Desde moi pequena tiven que afacerme ás benvidas e despedidas.
E aínda que non fose capaz de comprender toda a magnitude deste
fenómeno, logo aprendín a convivir con sentimentos tan profundos
como a soidade; expresada nas bágoas do meu avó cada vez que falaba
da aldea soñada e botada de menos.
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Nacín no seo dunha familia galega asentada na capital africana
do Brasil e crecín escoitando á miña nai recordar as súas primeiras
impresións ao chegar ao porto de Salvador de Bahía con tan só
cinco aniños. Contábanos como daquela todo lle pareceu estrano e
diferente...o feito de ver por vez primeira a unha persoa negra, o
colorido da cidade, o olor a froitas que nunca tiña probado e que se
mesturaba co cheiro de mar e dendê... Pero tamén nos falaba de como
chorou ao deixar a casa da aldea e a avoa, e como botaba de menos o
verde e os arumes do lugar de onde partiu.
Só cando regresei a Galicia, primeiro como estudante de intercambio
e logo de forma definitiva (porque ás veces as migracións non seguen
as lóxicas das cifras, indicadores e estatísticas e a xente tamén emigra
porque se namora, por exemplo), puiden entender desde o outro lado
os sentimentos e experiencias que vivenciei na miña infancia.
Na Galicia, aínda que legalmente fora española, sentíame como
unha inmigrante máis e aínda que non tivese problemas cos papeis,
tamén vivín a dificultade de convalidar os meus estudos, de atopar
traballo ou de alugar unha vivenda, pois aínda que tratara de falar o
mellor que podía o galego e o castelán, o meu acento delatábame. Por
outra banda, amolábame que me encadraran na categoría brasileira
cando tamén me sentía profundamente galega e só desexaba ser unha
máis. No Brasil sempre estivera na categoría galega e agora era ao
revés, o que me produciu ao menos ao principio un forte sentimento
de desarraigo e máis dunha crise de identidade.
Pero deixando a un lado a esfera do individual, sentía que non podía
estar allea ás dificultades e trabas que as persoas estranxeiras tiñan
que superar, pois estas soabanme a algo coñecido e recoñecido nas
historias e cantigas que escoitaba de pequena. A aprendizaxe dun
novo idioma, a diferenza de clima e de cultura, a explotación laboral
ou o rexeitamento, todas estas circunstancias que viviron os meus pais
e avós, e en xeral, viviron todos os galegos que emigraron buscando
unha vida de máis esperanza e posibilidades para si mesmos e para
as súas familias.
Desde o primeiro momento aquí algo me chamaba a compartir e a
vivir de preto esta realidade que para min era ao mesmo tempo nova e
á vez coñecida. Tiven a sorte de dar cun espazo que sinto como a miña
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propia casa e que espero poida seguir sendo o referente e o lugar de
acollida, senón fisicamente ao menos no pensamento e no sentimento,
de moitas outras persoas que cheguen a Galicia, con independencia
da súa nacionalidade.
A través da Casa Latinoamericana puiden coñecer a persoas
extraordinarias, coas que compartín momentos e das cales aprendín
en cinco anos leccións que non veñen nos libros. Agora síntome,
ademais de brasileira e galega, tamén latinoamericana e entendo que
máis alá das diferenzas, compartimos códigos e elementos comúns.
Compartimos a situación de desigualdade e de inxustiza a que están
sometidos os nosos países, mais tamén a esperanza e o desexo de
cambio e de que todas as persoas poidan ter acceso a unha vida digna;
que se garantan cando menos os seus dereitos máis fundamentais.
Este desexo dun futuro mellor deberíase concretizar para todos os
pobos, en todos os continentes.
De forma xeral creo que en Galicia atopamos unha actitude de
empatía cara as persoas inmigrantes e aos descendentes de galegos
nacidos no exterior ou tamén chamados emigrantes retornados. Claro
está que ás veces tamén se observan comportamentos insolidarios,
que se reflicten no razoamento se nós o pasamos mal, os que veñen
agora deben pasalo igual ou en pensar que as persoas inmigrantes
teñen máis vantaxes e facilidades que os nacionais nalgúns eidos. Na
maioría dos casos estas actitudes responden a unha competición por
uns recursos limitados, como ocorre coas prestacións dos servizos
sociais ou no mercado laboral. Con todo, paréceme que estas se dilúen
cando se ten oportunidade de coñecer de preto ás persoas inmigrantes
e de se decatar de que as semellanzas a miúdo superan as diferenzas.
Aínda así, considero que é necesario un esforzo de concienciación,
sensibilización e de achegamento da poboación galega ao colectivo
inmigrante, no sentido de coñecer a súa realidade e as dificultades que
deben afrontar. A imaxe que os medios de comunicación transmiten
deste colectivo aínda é bastante estereotipada e estigmatizada, e o
tratamento das noticias non sempre é o máis correcto. Cómpre facer un
chamamento á ética destes profesionais, pero tamén a administración
se debe involucrar neste traballo, máis alá dos axentes sociais.

291

67

Miguel Fernández Blanco

Considero que as políticas de inmigración na Galicia ata o momento
poden ser descritas como erráticas e desarticuladas, situación
que esperabamos que se modificara coa elaboración do I Plan
Galego de Inmigración. Con todo, de momento non hai lugar para
demasiadas alegrías dado que o borrador do documento non é froito
da participación das asociacións que representan a este colectivo, e
porque detectamos unha serie de carencias e debilidades no mesmo.
De forma resumida, as medidas propostas parecen alonxadas da
realidade das persoas inmigrantes e presentan ademais unha grande
inconcreción. Espero que estas carencias poidan ser correxidas e que
o documento aprobado sexa en efecto un reflexo das aportacións e
achegas de todos os colectivos implicados co colectivo inmigrante.
2.- Alexandra Soto da Asociación Gondwana
É moi duro emigrar a outras partes, deixando todo o que queres, a
túa familia, os teus fillos, os teus amigos, todo o entorno que te rodea,
onde te tés desenvolvido física, persoal e profesionalmente. Todo isto
lévanos a un estado de ansiedade, chegar a un país extrano onde
non coñeces a ninguén, comezar desde cero. Custa moito integrarse
porque non estamos afeitas a outras culturas. Hai moito racismo,
tamén envexas e dispustas entre nós mesmas e mesmos. Todo isto fai
moi difícil adaptarse á nova situación. Persoalmente custoume moito
integrarme, pero pouco a pouco vouno conseguindo.
A asociación na que participo naceu hai cinco anos para traballar
con inmigrantes e emigrantes retornados. Ao principio eramos poucos,
pero na actualidade hai 225 socios e socias, entre eles algúns españois.
Abranguemos moi diferentes nacionalidades: Arxentina, Ecuador,
Perú, Colombia, Bolivia, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Marrocos,
Cuba, Brasil, Romanía, etc. Entre as actividades da asociación está
a plataforma de emprego, que axuda a conseguir postos de traballo,
e despois actividades formativas: cursos de manualidades, cociña,
informática e, por último actividades lúdicas: excursións, festivais,
festas, etc. O obxectivo principal é a integración de todos os membros
da Asociación e a integración cos naturais de aquí.
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Principais dificultades das persoas inmigrantes:
Vivenda: póñennos moitas trabas e pídennos moitos cartos como
aval para poder alugar vivendas que en moitas ocasións nin sequera
teñen unha mínima dignidade.
Educación: resulta moi complicado acceder aos centros educativos
e aos estudos que unha quere facer, pola lentitude no proceso de
homologación de títulos. Outro problema para os que van chegando é
o acceso a garderías dos nosos nenos máis pequenos.
Documentación: a situación de irregularidade, non ter documentos,
impídenos traballar de forma legal, accedendo á Seguridade Social.
Emprego: Polo sinalado antes, nos traballos hai discriminación,
malos tratos e moito aproveitamento da nosa situación de inmigrantes
e máis se non temos papeis.
No momento de salientar os aspectos positivos: témonos adaptado
ao sistema de convivencia de Galicia. Isto é debido a que a xente de
Galicia foron os primeiros en emigrar a América e agora, a maioría,
axúdannos a que a nosa vida poida ir mellorando. A integración da
cultura, fixo que as dúas partes nos coñezamos mellor e enriquece
tamén as dúas culturas. Hai que ter en conta que a convivencia non é
doada en ningunha parte.
Hai moitas persoas que teñen actitudes racistas e xenófobas que
non debemos soportar. Non debemos permitir humillacións, porque
somo persoas igual que os demais.
Ata o de agora a política emigratoria non ten repercusión algunha
en nós, só nos teñen en conta para beneficiarse de nós.
Para o futuro, oxalá os colectivos de inmigrantes poidamos participar
en moitas cousas que agora temos vedadas. Unha esperanza é que non
nos poñan tantas trabas en aspectos básicos como traballo, vivenda,
educación, etc.
3.- Marcia Soto da Asociación de Ecuatorianos COSIOR
A miña experiencia persoal é que cheguei a España en busca dun
traballo e de conseguir melloras para a miña familia. Aínda non me
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atopo nunha situación que poida considerar estable, creo que pouco a
pouco o vou conseguir.
A nosa asociación é moi recente, porque se constituíu o 14 de xaneiro
do 2007. O obxectivo principal é a integración dos ecuatorianos
e as actividades pretenden defender os dereitos e liberdades dos
ecuatorianos, e en especial dos traballadores inmigrantes. Orientar
aos asociados na defensa legal dos seus intereses.
As principais dificultades son: os traballos que realizamos, xa
que en moitas ocasións contrátannos para realizar certas tarefas e
rematamos facendo outras con exceso de horas. Outra cuestión é
que moitas veces non entendemos a información que nos dan sobre
a documentación que precisamos. Os nosos fillos sofren moito pola
educación, xa que non se lles da a oportunidade de equipararse a este
nivel.
Un aspecto moi positivo para a integración, no noso caso, é o idioma,
que nos une e fai que a convivencia sexa máis levadeira, xa que nos
entendemos con facilidade.
Moitas veces témonos sentido desprazados nos nosos traballos por
actitudes racistas e xenófobas, xa que nos tratan mal e moitas persoas
de aquí síntense superiores ás persoas estranxeiras. Persoas que
pensan que queremos ocupar os seus postos de traballo, e isto non é
así , porque o mundo é todo e todos somos do mundo.
Respecto á política inmigratoria, creo que é equivocada, para que
os inmigrantes vimos crendo que aquí temos marabillas, ofrecendo
colexios de balde, medicinas, traballo, etc. No momento que estamos
aquí dámonos conta de que non é verdade: o da seguridade social, o
das garderías, o dos colexios, que non queren aceptar aos nosos fillos
e resúltanos moi complicado atopar un colexio que teña comedor. O
inmigrante síntese só e isto ás veces pode xerar un problema social.
Para o futuro, quero que todos os inmigrantes teñamos o mesmo
trato laboral cós españois, que non exista racismo. Unha esperanza
sería que os políticos acerten coas súas estratexias e que os pobos
sexamos irmáns de verdade.
Miguel Fernández Blanco
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Inmigrantes en Vilaboa

Xesús Acuña

San Martiño de Vilaboa é unha parroquia que resulta ser cabeceira
e sede do concello pontevedrés do mesmo nome, no fondo da ría
de Vigo. Está situada no arranque da península do Morrazo, pola
súa banda sur, espallada en varios lugares cun hábitat bastante
diferenciado, tanto no xeográfico como no humano. Tradicionalmente
foi unha comunidade tranquila, dedicada maiormente á agricultura
e á gandería, con sucesos puntuais de tensión, como foron os casos
da loita nos anos 50 ante o intento de anexión por parte do concello
de Pontevedra, como xa acontecera con Pontesampaio; as tirapuxas
pola ubicación do colexio público, os avatares da autopista, e o máis
recente, o intento de instalación dunha empacadora.
Entre os diversos lugares da parroquia atópase Paredes, xunto á
estrada nacional 550. Foi de sempre un lugar con caracter propio,
algo diferenciada do resto dos lugares da parroquia, mesmo nas
celebracións festivas e no caracter asociativo. Arredor dos anos 90
establecese en Paredes unha pequena comunidade de marroquís
que co paso do tempo, se converte nun asentamento moi numeroso,
marcado por unha próspera actividade económica relacionada co
negocio das alfombras, tapices e outras mercadorías. Esta situación
provocou algunhas tensións e dificultades de convivencia que teñen
xénese antiga.
Os primeiros tempos
O primeiro grupo marroquí estableceuse en aluguer nun edificio en
construción, que era resultado da transformación dun antigo almacén.
Ten boas dimensións, pero as condicións de habitabilidade eran máis
que precarias. Os inquilinos, en número variable, percorrían toda clase
de sitios ofrecendo alfombras e quincallaría variada. Eran os tempos
do “barata,barata... fombra, fombra...” Estaban moi ben organizados
e dependían dun organigrama que lles proporcionaba a mercadoría e
esixía certo control.
Ao comezo a súa presenza no lugar suscitou máis que nada
curiosidade, pero logo comezaron os primeiros problemas. As
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condicións para a hixiene persoal na vivenda eran case nulas, o que
os levaba a facer as súas necesidades de campo, preferentemente
debaixo das viñas. Ademais por alí espallaban as vísceras dos años
ou cabras empregados nas comidas rituais. Os veciños comezaron a
protestar e a miralos con desconfianza. A fenda, cara a unha posíbel
integración, estaba servida.
A posta en marcha
De seguido xurdiu o efecto chamada. Cada vez chegaban máis,
incluíndo familias coas súas crianzas. O modus operandi xa non eran
as longas camiñadas coas alfombras ao lombo. Apareceron furgonetas,
vehículos destartalados que facían posíbel o continuo traficar nun
radio de acción moito máis amplo. Semellaba, no caso dos varóns,
unha poboación nómade que ía e viña e se intercambiaba segundo
o mercado. A colonia medraba e xa non cabían no primeiro edificio.
Alugaron outra residencia no mesmo barrio, en mellores condicións
de habitabilidade. Incluso algunhas familias establecéronse por outros
lugares da parroquia e arredores. Comezou un tempo de organización
buscando a estabilidade.
Veñen, entón, unha serie de puntos que marcan a diferenza e
a singularidade cara un marco de convivencia. Danse casos de boa
harmonía, e incluso algúns matrimonios mixtos con veciños da
parroquia. Hai tamén homes, pouco celosos das normas islámicas,
que alternan cos veciños nos bares sen rexeitar a cervexa ou o
garrufo, pero son os menos. As pautas de vida da maioría xiran sobre
os seguintes puntos:
A carne. Pode parecer un parvada para un occidental, pero para un
musulmán afincado entre nós, a obtención da carne para o xantar
ou para os ritos convértese nun serio problema. Aparte dos animais
que non poden comer, como o porco, os outros deben ser sacrificados
conforme as normas islámicas, cousa que non é doado atopar nas
carnizarías. Tampouco a fabricación dos embutidos coincide coa nosa.
Conseguiron arranxar o problema negociando cunha carnizaría local
e co matadoiro. De aí que o asentamento de Paredes se convertese
nunha referencia nestes temas, nunha zona de ampla expansión.
Servizos básicos. Principalmente a escola e a saúde. O tema do ensino
resolvérono bastante ben no grupo escolar da parroquia que atende
desde o preescolar ata o remate da ESO. Se ben no comezo os rapaces
naceran en Marrocos e foron traídos polas nais, na actualidade, a
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maioría naceron na parroquia. Constitúen o 12 % dun alumnado de
300 escolares. A convivencia é boa, e no caso das nenas, non levan
prendas de vestir que as diferencie do resto, cousa que si sucede coa
vestimenta das súas nais.
Con respecto á saúde, onde máis recorren é ao servizo de pediatría
que ten unha boa atención, grazas á recente creación na parroquia
dun centro de saúde. Unha das curiosidades é que son as nais as que
acoden sempre ao médico cos rapaces, mentres que nas xuntanzas
de pais na escola son os homes os que asumen a responsabilidade, a
diferenza do resto dos nosos paisanos que envían sempre á muller.
A mesquita. No centro do lugar de Paredes funcionou durante moito
tempo unha canteira de cascallo de pedra para pedregullo das estradas,
a canteira de Reinaldo, xa que así se chamaba o dono da concesión.
Esgotada a canteira, deixou un furado de dimensións considerables e
pensouse no seu aproveitamento como espazo público, concretamente
para a celebración de festas e outros actos lúdicos. Paredes celebra de
forma particular a festa de San Xoán Bautista, quizais como signo de
identidade e afirmación do barrio fronte á parroquia. Unha das ideas
que xurdiron foi a construción dunha capela adicada a San Xoán.
Na comunidade marroquí prendeu o soño de conseguir a edificación
dunha mesquita. A mesquita é unha peza fundamental no mundo
musulmán. A comunidade de Paredes, xa moi numerosa, suplía esta
necesidade nun baixo do primeiro edificio no que moraban, de xeito
provisional e ao que acudían musulmáns de outras localidades veciñas.
Pero os musulmáns reivindican unha auténtica mesquita, sen ter que
compartila con ningún tipo de actividade, no que podía ser un local
multiusos de propiedade veciñal ou municipal. Comezaron logo as
reclamacións. Pediron ao concello un espazo de terreo para construír
a mesquita, pero o concello non dispuña de parcelas no lugar, cousa
que si acontecía coa Comunidade de Montes e outros propietarios que
rexeitaron a proposta, xunto coa oposición da maioría dos veciños.
A integración. É posíbel que no futuro, cando se dea un cambio
xeracional, se dean tamén pasos neste senso. Xa dixemos que na escola
os novos adáptanse ben á pluralidade. Pero de momento, a cousa non
está moi clara, sobre todo no rol da muller que mantén as esencias das
súas características culturais.
Se atendemos a fenómenos similares e máis antigos, como en
Francia, podemos ver que co tempo, as xeracións máis novas foron
máis radicais que seus pais e avós, contando con niveis de vida laboral
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moi superiores, e mesmo con formación universitaria. Emporiso non
é doado facer previsións de cara ao futuro.
A economía. Aínda conservando a actividade tradicional de feiras e
mercados, en Paredes desenvolven un obradoiro de grande movemento
relacionado co remate e perfeccionamento de toda clase de alfombras
e similares. Isto fai que sexan máis autónomos sen depender dos
produtos acabados en fábricas, e creadores do produto final que
chame polo comprador. A xulgar polo movemento desta actividade
parece que a cousa vai ben no aspecto económico.
Ademais desta actividade de mercadoría, desempeñan tamén
outras tarefas diversas que van desde traballos no agro á mecánica
de automóbil, reparando eles mesmos o considerábel parque móbil
que manexan.
O futuro. É unha incógnita. Parece algo cedo para prever o
desenvolvemento desta comunidade que polo de agora mantén unhas
características bastantes pechadas no seu, aínda que as relacións co
entorno sexan normalmente correctas, salvo casos puntuais como foi
o caso da Mesquita.
O mesmo que sucede con outros colectivos, tamén marcados polo
seu, como pode ser o caso dos chineses, non sabemos como resolven o
caso dos enterramentos que entre nós é rutina devanceira, pero para
eles é cousa tan delicada que a axencia funeraria da zona remíteos
ao lugar de orixe para seren alí sepultados. É sabido que na práctica
musulmán os enterros fanse sen cadaleito, cousa que non é permitida
polo ordenamento xurídico español. Por outra banda, o noso tipo de
cemiterio (auténticas cadaverotecas) non acaen como lugares válidos
para os musulmáns máis ortodoxos.
O futuro depende da capacidade de integración dos máis novos. Os
que naceron aquí e se relacionan co seu entorno. De facto os máis
novos participan nos estudos e nos oficios cos demais mozos, aínda
que é cousa exclusiva dos varóns. As mulleres quedan aparte.
Como acontece coas leis da natureza, quizais ela mesma acabe por
lograr a adaptación ao medio.
Xesús Acuña
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¿Por que falamos o galego?1

Xesús Ferro Ruibal

Agradezo de corazón o cariño que este premio significa e co que
a vosa xenerosidade me quere unir a persoas venerables da Galicia
militante que nos doce anos anteriores xa recolleron este premio.
Agradezo tamén a presenza dos que aquí estades, porque sei moi
ben que este premio non ten outro patrocinador que os que asisten e
pagan por asistir.
Sobrevivir a un eloxio sen perder o sentido da orientación require
certo sentidiño. Por iso escribín unhas cavilacións verbo da lingua
galega, porque, amigos, trala metáfora dos premios, aquí do que
verdadeiramente vimos falar é da lingua.
Disque me dades esta distinción por falar e defender o galego, e digo
eu ¿que mérito ten? Ben mirado, eu débolle moito a esta lingua e ela
a min nada me debe.
A forza da palabra
Vouvos contar un conto. O venres pola mañá no Paraíso, cando o
home acababa de saír das mans de Deus, botouse a andar e quedou
pasmado. Mirou a altura da xirafa e viu que a balea azul medía 30
metros e pesaba 100 toneladas e sentiuse pequeniño. Viu que a pulga
daba chimpos de 33 cm, e botou de conta que era coma se el saltase
210 metros; viu que o escaravello Atlas erguía un peso 800 veces
superior ao del e matinou: “É como se eu erguese un elefante”; botou
1

Palabras de gratitude na recepción Premio San Martiño da Estrada (2003).

299

75

Xesús Ferro Ruibal

a primeira carreira e comprobou que, se el malamente chegaba aos 40
Km/h, o guepardo chegaba aos 100; probou a nadar e o peixe espada
adiantouno a 90 Km/h; ergueu os ollos ao ceo e viu que o falcón
peregrino descendía cara a súa présa a 350 Km/h e que o correlimos
gordo comía ata dobrar o seu peso e despois daba voado dez horas sen
escalas. O home pensou “Comparado a eles, eu sonche un vulto con
pernas”. Reparou no finísimo olfacto con que se guían as formigas,
o can, o lobo e as anguías, e na intelixencia, alegría e xenerosidade
do golfiño e dixo: “¡Todos son listos coma chispas. Non sei como vou
sobrevivir!”. E nestas falou Deus e díxolle: “Non teñas medo, ho, nin te
queixes, que a ti deiche o que non lle dei a ninguén: a palabra. Con ela
vas poder matinar no que sentes ou pensas e vasllo poder comunicar
con absoluta precisión a outros seres coma ti. A palabra permitiravos
a reflexión e a comunicación e iso fará que vaiades acumulando
experiencia e así iredes entendendo o universo. No mundo aínda
faltan moitas cousas pero, pouco e pouco, irás vendo a maneira de
inventalas. Eu non cho quero dar todo feito. Ti es o meu colaborador
e, se o pensas ben, irás dando co xeito de superar os animais mesmo
naquilo no que agora te superan. A palabra permitirache medrar en
progresión xeométrica. Con ela póñote moi por riba do resto de seres
que creei. Espero que non a uses para mal”.
A palabra, amigas e amigos, é a cousa máis marabillosa do mundo,
como dixo Joan Maragall. Un home calado pode parecer un animal
máis ou menos perfecto pero, cando rompe a falar, a súa cara e as
súas mans énchense de vida e esa vida flúe del ao interlocutor e do
interlocutor a el. A palabra sitúanos nun nivel superior ao do instinto:
permite anticiparse aos perigos e imaxinar realidades marabillosas;
permite construír vilas e catedrais e avións e medicinas ou –como dicía
Isócrates– permite construír poemas longos e xustas leis e establecer
límites entre o ben e o mal. A palabra impide que a existencia sexa
un circuíto cerrado, que a vida sexa un inferno. E todo isto fai que,
con sermos inferiores a outros animais en certas cousas, poidamos
acabalos superando mesmo en voar, nadar, ulir ou correr.
A Biblia xa di que toda a historia empezou pola palabra. No principio
estaba a palabra e a palabra estaba en Deus e a palabra era Deus.
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O lume que Prometeo lles roubou aos deuses do Olimpo foi a
palabra.
Todas e cada unha das linguas naturais do mundo son un
prodixio, un privilexio da especie humana. Todas son un anaco de
sobrenaturalidade, de Deus.
Todas e cada unha das palabras, dende as tartariñantes dun meniño
ou as primeiras palabras de amor de dous mozos –cargadas de timidez,
de emoción e de esperanza– todas, están preñadas de futuro.
Ningunha razón científica privilexia unha palabra sobre outra,
unha lingua sobre outra. Todas son parte da linguaxe universal e a
linguaxe universal non é outra que a expresión variada das variedades
de terras e linguas do mundo.
¿Como non se vai amar unha lingua, a lingua dos pais e dos avós,
se é ela a que nos fixo alguén no universo, a que nos colocou nunha
posición de privilexio fronte a todo o que existe?
Así que ¿por que falamos o galego?
Estamos cheos de razóns para falarmos o galego
Falamos o galego porque está é unha lingua milenaria, de millóns
de pais e nais que a foron pasando de boca en boca, entre bicos, leite e
pan, ata chegar a nós. Galego foi o primeiro e o derradeiro que falaron
os nosos devanceiros, en galego amáronse e deses amores vimos nós e
iso xa fai que para nós o galego sexa unha lingua sagrada, a primeira,
a soberana. Unha lingua que xa viu nacer e caer varios imperios.
Falamos o galego porque amamos eses devanceiros que fixeron
os camiños, as pontes, os muíños, os cultivos, as igrexas, as aldeas,
Compostela; que loitaron para que ideas utópicas ou revolucionarias
no tempo deles fosen hoxe realidades comúns e case naturais. Eses
devanceiros construíron e salvaron a lingua e sería ingrato dicir
que a salvaron por seren analfabetos, porque a fins do século XIX
analfabetos eran máis do 80% dos europeos. Amamos a xente iletrada
porque nos deu o sangue e a vida, porque, aínda hoxe, sostén as
estatísticas desta lingua xa universitaria e porque ela é a reserva
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léxica de Galicia, mantendo activos niveis de léxico que xa morreron
hai unha ou varias xeracións para boa parte dos escritores, profesores
e mesmo lingüistas, que, para chegaren a selo, tivéronse que someter
a unha intensa e extensa inmersión no castelán e están afeitos a
utilizar só o sector abstracto ou como moito urbano do léxico.
Falamos o galego porque temos a gala sermos fillos e netos dos
emigrantes que co corazón ferido de esperanza tallaron en socalcos
as beiras do Douro portugués, segaron moito trigo nas chairas
de Castela, deron de beber a moitos lisboetas, en Cuba criaron e
segaron a cana de azucre, moveron e moven a maquina económica
de Arxentina, Uruguay, Francia, Alemaña, Suíza, Bélxica; onde fillos
e netos de galegos brillaron coma Castro e Alfonsín e que cantaron
o tango Lejana tierra mía de Carlos Gardel ou El Abuelo de Alberto
Cortez e tantas outras terras de lonxe.
Falamos o galego porque é importante ser galegos, homes da aldea
e do mar que onte facíamos carros do país e pescabamos a remo
pero que en dúas xeracións aprendemos a facer coches coma os máis
experimentados e demos creado un circuíto internacional no que
vender a pesca, a carne, o leite, o viño, a roupa, a madeira, o granito, a
lousa; e mesmo levamos a nosa lingua por radio e TV a todo o planeta.
E, se soubemos aproveitar os efectos positivos da globalización, tamén
sabemos loitar contra os efectos perversos e así, nós de aquí e vós de
alá, imos dar limpo de chapapote antes ca ninguén un mar que o demo
do diñeiro puxera coma o pau dun galiñeiro. Digan o que queiran,
Galicia é moi innovadora e por iso ten nome propio no mundo.
Falamos o galego porque nos gustan palabras coma bolboreta,
enxebre, agarimo, axóuxere, morriña, brétema, lembranza e así
tódalas palabras dos nosos dicionarios e o dativo de solidariedade e o
infinitivo conxugado; e porque locucións coma dar xeito, entre lusco
e fusco, ollos verdes coma a auga do mar, ir coma un rei nunha cesta,
poñerse coma o Mar do Orzán só se poden dicir na lingua desta terra
galega e temos fachenda delas como a temos das 800 igrexas galegas
que son ou teñen elementos románicos.
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Falamos o galego porque esta lingua enche a nosa necesidade vital
de comunicación e de comprensión do mundo. Xa non é só un dialecto
informal e familiar: é tamén unha lingua capaz de recibir a Biblia
e os versos de Homero e de Petrarca, a filosofía de Heidegger e o
Manifesto Comunista. É a lingua que está dando a talla para unha
Enciclopedia Galega Universal, e para unha radio e unha televisión e
un parlamento e un goberno.
Falamos o galego porque formamos parte dese 1.470.836 galegos
que o fala sempre, segundo o censo do 2001, e que somos maioría
absoluta, unha maioría do 57% que non nos quitarían, se isto fose un
goberno, aínda que se unisen o 30% que o fala ás veces co 12 % que
non o fala nunca.
Falamos o galego porque nos sentimos honrados pola fidelidade
da Mesa para a Defensa do Galego de Asturias ou do Instituto de
Estudios Bercianos ou dos galegos de Extremadura; ou dos centros
galegos do mundo enteiro.
Falamos o galego porque nos sentimos debedores dos artistas da
palabra que, sen naceren en Galicia, coma o asturiano Constantino
García, a alemá Úrsula Heinze ou estremeño Xosé Antonio Perozo,
escolleron esta lingua para a súa obra.
Falamos o galego porque estamos agradecidos a cantos estranxeiros
aprenden e ensinan a nosa lingua, dende Taina Hämaäläinen en
Helsinki a Takakazu Asaka no Xapón.
Falamos o galego porque é gran cousa ser da terra de Santiago,
Meca da Europa cristiá e da laica. Milleiros de seres humanos,
crentes e agnósticos, debullando a pé centos de quilómetros durante
centos de anos para atoparen nesta terra nosa a paz e o sentido das
súas vidas é un privilexio que nos obriga. Non dariamos a talla se
Santiago para nós for só un dos motores da nosa economía ou o noso
máis contrastado produto de consumo internacional. ¡Quen vería
os franceses, os alemáns ou mesmo os cataláns, se o camiño por
antonomasia levase a Tours, a Aquisgrán ou a Montserrat! Santiago é
un milagre da imaxinación de seres humanos que o soñaron en galego
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pedra a pedra. Eurodisney é un plaxio inanimado de Compostela.
Santiago é a aristocracia espiritual do turismo.
Falamos o galego porque, como ben observou Mercedes Peón,
orixinalidade vén de orixe e porque, téndomos orixe, podemos ser
alguén no inmenso anonimato da historia. Un galego descastado
é ninguén de ningures: a lingua fainos alguén de algures. Estas
palabras que eu digo e vos escoitades non só nos permiten partillar
ideas e sentimentos, senón tamén a certeza de sermos un pobo; é dicir,
estas palabras dannos identidade e din quen vimos sendo nós entre os
6.000 pobos da terra. Por iso ningunha palabra pode substituír a nosa
palabra. Ningunha lingua pode substituír a nosa lingua. Máis aínda,
a soñada autonomía que á nosa xeración lle tocou en sorte, sen este
sentimento nacional, sería unha pantomima, un castelo de cartas que
agarda unha lufada de vento para ir por terra.
Falamos o galego nós, en boa parte urbanos, porque queremos que
a nosa lingua teña na aldea global a mesma forza que tiña na aldea
local dos nosos devanceiros, agora que a aldea local mingua ata onde o
esixe a industrialización ou se museiza para recibir turismo. Ningunha
outra lingua pode axuntar para nós a tradición e a modernidade.
Falamos o galego moitos galeguistas, porque no momento decisivo
de botarmos moza, ese momento no que un galego estabiliza
definitivamente a súa lingua, atopamos mulleres que partillaron
esta nosa paixón e asumiron o papel verdadeiramente nacional de
seren a nosa intendencia, de cubriren os espazos que nós deixamos
desatendidos por mor da lingua. A muller sempre ten a chave do futuro.
O mellor do galeguismo son as mulleres que empuxan os homes por
detrás e, máis aínda, as que practican a dobre militancia –doméstica e
cultural – multiplicando o valor das horas polo entusiasmo con que as
viven. Iso hai moito tempo que merece unha homenaxe nacional.
Patria e mestizaxe
Falamos o galego porque todas as culturas teñen a mesma dignidade.
Dicíao Kofi Annan en Beirut hai uns días: hoxe non hai distancias
e todo o que acontece noutros países repercute en nós e o que nos
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acontece a nós repercute noutros países. Os pobos somos cada día
máis interdependentes e o destino común únenos máis do que nos
separan as nosas particulares identidades. Sen diálogo entre culturas
non hai paz nin prosperidade estable. Non nos protexemos erguendo
fronteiras, barreiras identitarias, económicas ou culturais ou sendo
cegos ante as inxustizas e as desigualdades: iso só reforza os prexuízos
e o fanatismo. A idea de que a diferenza é unha ameaza xa leva dentro
o xermolo da guerra. Pola contra a harmonía universal só pode vir do
diálogo cultural. A igual dignidade de todas as culturas nace no Novo
Testamento e chega aos postulados da ONU de hoxe.
Falamos o galego porque ás 80 nacionalidades de inmigrantes que
hoxe viven nesta terra querémosllo ofrecer como unha man aberta e
nela a chave da nosa casa. Se a emigración é unha sangría, porque o
pobo perde o máis dinámico, a inmigración é unha transfusión. ¿Que
serían a arquitectura, a poesía ou as matemáticas sen a cultura árabe
que recolleu a cultura antiga, cando Europa estaba encerrada en si
mesma? ¿Que sería a arte do século XX, se África e os pobos primitivos
non fecundasen Europa? ¿Que sería a filosofía, se do Extremo Oriente
non nos chegase a busca da harmonía e o progreso na tensión de
contrarios? ¿Que sería este mundo, se as ideas da Ilustración e a
Revolución francesa non superasen os Pireneos e os mares todos do
mundo? ¿Que sería a economía galega sen o espírito empresarial e
comercial que nos trouxeron cataláns, vascos e maragatos? ¿Que sería
o galeguismo, se lle tiramos a obra dos galeguistas que tiveron algún
sangue non galego ou que eles mesmos foron emigrantes? Non lle hai
que ter medo ao inmigrante. O maior problema del é a incapacidade
nosa para entusiasmalo co proxecto de país que nos anima.
Autocrítica
Falamos o galego porque queremos que esta lingua teña a vida e
dignidade que na súa terra lle corresponde. Os nosos devanceiros
soñaron ter nas mans as posibilidades xurídicas, académicas e
económicas que nós temos; todos eles depositaron nunha esperanza
sen rostro os seus mellores traballos e nalgún caso a propia vida. A
nosa xeración foi a elixida polo azar histórico para lle dar á lingua
galega a presenza oficial, literaria e científica que, xuntas, nunca
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tivera. Pero esta gloria contrasta co recente aumento do 6 ao 12% dos
que nunca falan o galego e cos niveis de uso entre os máis novos. É
certo que non temos cifras de como era isto hai cincuenta ou cen anos
pero aquí hai un paradoxo do que só nos salvará a autocrítica: se o
galego gaña prestixio pero perde falantes é que a nosa xente non vibra
coa nosa música; é que algo estamos facendo mal, aínda que levemos
feito moito e bo.
Imaxe! O galego non dá entrado en certos sectores e é certo que ten
problemas de dereitos pero ten máis de imaxe. Se o galego conseguiu
cambiar séculos de historia entrando na vida diaria do goberno
autonómico, provincial e municipal pero a xente percibe que ese uso é
pouco sincero ou falta en áreas enteiras deses gobernos, daquela o gran
cambio minimiza o seu efecto sobre a psicoloxía dos galegos indecisos
ao marcar a lingua como o traxe dunha farsa. Se a investigación do
galego ten o volume e o rigor da máis avanzada filoloxía europea pero
os falantes perciben que a limpeza da lingua nunca máis acaba, que
falar galego correcto é cada día máis difícil, que a norma é un goma
de mascar que estira ou encolle por presións políticas, daquela ponse
en perigo a fidelidade dos falantes e, polo tanto, a propia existencia da
lingua. Se a lingua galega é o lugar da creatividade, da fantasía e da
solidariedade pero a sociedade percibe que é o lugar da confrontación,
da amargura e da anarquía normativa, daquela malamente lle van
abrir as portas empresas, comercios, publicistas, notarios, médicos,
grandes industrias do lecer e da comunicación ou as novas tecnoloxías.
O avance da lingua está nas mans destes sectores que nunca darán
pasos cara a unha lingua que non sexa territorio neutral, estable e
cordial. Así que, ou nos adiantamos a ofrecelo ou a lingua volveríase
minoritaria e a historia do galeguismo sería un nadar, nadar e na
praia afogar.
Falamos o galego porque non partillamos ese pesimismo estéril e
disuasorio que sempre acaba en abandono por outra lingua de máis
falantes. Temos futuro porque temos lingua. Cando penso nos que
teñen cobiza das linguas grandes e o galego lles parece unha lingua
pequena, vénme á idea aquel conto dos chukotkas do nordeste de
Siberia. Dunha vez un reno foi beber a un río. E cando no espello

82

306

¿Por que falamos o galego?

da auga viu a súa arbórea corna, mirouna e, coma Narciso, quedou
marabillado. Despois mirou para as pernas, longas e fracas, e
parecéronlle feísimas e débiles. Pero nisto ventou que chegaba
un lobo e pegou a fuxir pola tundra. Correndo correndo, o lobo ía
quedando atrás porque as pernas do reno serían feas pero eran
lixeiras e el dixo “Nunca che eu pensara! Aínda che me dan a vida
estas perniñas fracas!”. Pero a tundra acabou e chegou a unha fraga
e alí a corna ramificada enleóuselle na ramallada e non deu seguido
adiante e pillouno o lobo. E, cando o lobo lle ía chantar os dentes,
matinou ”Non hai cousa pequena que o seu valor non teña”. Galicia
fala o galego non porque sexa variante dunha lingua internacional (é
dicir, opresora doutras linguas), senón porque é a lingua desta terra.
Ao reno véñenlle ben as cornas para unha necesidade pero as pernas
cómprenlle día si, día tamén. e un reno sen pernas non é un reno.
Nunha sociedade aberta coma a de hoxe precisamos varias linguas
pero o campo da lingua propia é inmenso e medra coa nova tecnoloxía.
No galego cabe o mundo enteiro.
Falamos o galego porque queremos avivar a conciencia nacional.
O galeguismo nace como esperanza para un pobo dispersado por un
cataclismo histórico, é dicir, lento, sen data definida. Somos millóns de
galegos e pouca Galicia: carecemos do sentido do equipo, da disciplina
e do interese xeral que teñen alemáns ou orientais, temos medo a
asociarnos, somos remisos a análises e compromisos superiores ao
ámbito familiar, e iso que conservamos a rareza de 600.000 hectáreas
de monte comunal. A historia deunos o espírito individualista, de
supervivencia, de ir indo, da desconfianza e, por iso, do matiz e da
ironía; o noso anárquico urbanismo aínda é castrexo; a memoria da
fame creou o sentido da hospitalidade e maila ansia de festa. Non
son prioritarias a beleza, a harmonía e a estética a pesar de vivirmos
nunha paisaxe paradisíaca e inzada de obras de arte. ¿Será posible
converter case tres millóns de individuos nun pobo? Si, porque hai
un elemento común e diferenciador que é a lingua e por iso ela é para
nós irrenunciable e prioritaria: sen lingua galega non hai Galicia;
con lingua galega este pobo ten futuro. Pero o galeguismo ten que
saber renovar o accidental para sobrevivir á globalización: ten moito
apuro que definamos como nos imos axeitar á interdependencia dos
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pobos e como imos integrar a forza que traen os inmigrantes. A nosa
xente, que sempre foi osmótica, vaino facer con galeguismo ou sen
galeguismo.
Falamos o galego porque gardamos memoria do que recibimos e
das nosas raíces. Unha parte do desleixo dos nosos cidadáns nace
do descoñecemento: centos de miles de galegos poden citar media
ducia de rúas ou prazas de Madrid, de París, de New York pero
nunca entraron na Compañía en Monforte, nunca admiraron a
precisión matemática deses xoguetes arquitectónicos que son San
Miguel de Celanova, a escada de Bonaval, o arco plano da tribuna
de San Martiño Pinario, o refectorio de Oseira; nunca leron enteiros
os nosos Pórticos da Gloria; nunca caeron extasiados ante as dunas
de Corrubedo, as serras de Lugo e de Ourense, o canón do Sil, a
fervenza secuestrada en Ézaro ou o paraíso que se pon aos nosos
pes cando subimos aos montes de Santa Tegra, Alba, Domaio ou da
Curota. Moitos galegos descoñecen xa o ritmo xeórxico da vida rural
e por iso non os conmove a pintura de Maside ou de Colmeiro nin
entenden algúns refráns. O caso é que xa na Idade Media dicían que
non se pode amar o que se descoñece. A paisaxe imparte en Galicia
trescentas leccións maxistrais pero só se captan se colaboran os
cinco sentidos: non chega con ver na TV De Galicia para el mundo;
hai que ir aos sitios, respirar neles a historia, escoitar o que nos
din o mar de Fisterra ou de Bares, as pedras, as plantas, as vacas,
a xente; hai que volver ao excursionismo, romaxe panteísta, como
fonte de amor e de conciencia nacional.
O futuro lévanos arrastro
Falamos o galego porque falalo é estarmos ateigados de esperanza,
de ilusión, de futuro. Que a lingua reconquiste territorio e falantes
non é imposible: Galicia xa deu saltos económicos cualitativos e
cuantitativos impresionantes. Logo é flexible, dinámica e innovadora;
logo líderes hainos. Non nos acañan as dificultades, porque ningún
pobo foi grande sen antes afrontar un gran problema.
Falamos o galego porque queremos ser dignos dos nosos fillos,
que fan o seu traballo escolar en galego, e iso que ás veces falalo é
para eles unha pexa, pero teñen a honra histórica de ser a primeira
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xeración que eleva un simple dereito legal á condición superior de
práctica efectiva.
Falamos o galego porque queremos ser dignos dos nosos mozos que
inician a súa profesión en galego, arriscando pola lingua un posto
de traballo, pero que tamén atopan nela un plus de personalidade
que o mercado sempre acaba valorando.
Falamos o galego porque queremos ser dignos dos nosos netos que
non nos perdoarían que traizoemos a opción que por esta lingua
fixo o P. Sarmiento ou que chegase a eles apagado ese facho que
pasou polas mans de Rosalía, Lamas Carvajal e Curros Enríquez,
e que nas nosas puxeron Pondal, Bóveda e Castelao.
Falamos o galego porque queremos ser dignos das empresas que
exploran o mercado e innovan convertendo o galego en lingua
comercial, feito do que aquí, na Estrada, hai casos exemplares
e chega, como exemplo, escoitar a publicidade que se emite pola
emisora local.
Falamos o galego porque Galicia se vai erguendo. Nos últimos
trinta anos publicáronse 8.000 traballos sobre a nosa lingua. Cada
ano publícanse máis de mil libros en galego. Este país negado
ten hoxe un dos máis altos índices de escritores e tradutores por
km2. Pero non é só iso. Son as asociacións culturais espalladas por
toda Galicia, coma esta d’O Brado da Estrada, son tamén moitos
empresarios, científicos, médicos, escultores, pintores, músicos,
arqueólogos ou deportistas que están, coma formigas e abellas,
creando unha Galicia orixinal a contrapelo da homoxeneización
universal. Esta ansia colectiva de erguer Galicia é un proxecto tan
multidisciplinar, que xa non hai persoa, empresa ou institución
capaz de lideralo: parece un pobo en pe e debería levarnos a unha
terra prometida.
Falamos o galego porque queremos sobrevivir á catástrofe universal
da desmemoria dos pobos. O Alzheimer tamén está atacando as
sociedades que viven un agora mutante sen onte nin mañá e cada
día saben menos onde están e quen son. Quen non garda memoria
non ten historia e vólvese un vexetal. Aínda é ben que temos
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unha lingua con problemas, porque, tal como avanza a disolución
das memorias colectivas, a nosa loita tennos co ollo ben aberto e
protéxenos coma unha vacina. A preocupación pola lingua propia
marca o nivel de conciencia dun pobo e, polo tanto, anticipa cal vai
ser o futuro dese pobo.
Falamos o galego porque dar salvado unha lingua ameazada é unha
vitoria da ecoloxía e da dignidade humana, que se volve exemplo e
esperanza para milleiros de pobos que padecen a mesma opresión.
A loita galeguista é, mar por medio, a mesma dos indios embara
de Colombia, ameazados por un encoro de capital sueco e ruso que
lles asolaga a terra, o sistema de vida e a cultura: nós só estamos
nun momento diferente da loita. Por eles temos que vencer e é con
eles con quen temos que estar. Esta é a única forma limpa de usar
a palabra que Deus nos concedeu.
Acabo logo. Vós xa sabiades que eu penso así. Así que o premio que
xenerosamente me acabades de entregar dime que vós compartides
estas miñas preocupacións. Que isto sexa así e, sobre todo, que as
vosas ideas se estean facendo acción concreta día por día na empresa,
no deporte, no concello ou no colexio proclama que o futuro da
lingua non é unha fantasía estéril dos catro soñadores que estamos
aquí, senón unha realidade que vén en camiño. Galicia está viva.
Que Deus volo pague!
Xesús Ferro Ruibal
Profesor e investigador do Centro Ramón Piñeiro
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Crónicas do
Finis Terrae

Metamorfose
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. O día que, de verdade, gañaron ou perderon todos
En Galicia hai tres partidos (PP,
PSOE e BNG) que son relevantes
para o funcionamento do sistema
democrático. Pero todos sabemos,
dende Pérez Touriño ata o último
cidadán, que só compiten dúas alternativas: a dereita contra a esquerda,
ou o PP contra o bipartito, ou os de
antes contra os de agora. E postos xa
nese entendido, esta vez hai algo de
certo en que nas eleccións locais do
27 de maio de 2007 gañaron todos,
ou, se prefiren enuncialo en negativo, perderon todos.
Gañou o PP, en primeiro lugar,
porque sigue sendo o partido que ten
máis votos, o que ten a maioría das
listas máis votadas, e o que se mide
por si mesmo diante da dos outros
dous. E gañou tamén a coalición bipartita porque, a pesar de que cada
un dos partidos que a integran fica
moi lonxe de ser un competidor do
PP, conseguen mellorar substancialmente a súa cota de poder, ao tempo
que lle dan continuidade a un proceso de cambio que, iniciado nas elec-

cións autonómicas do 2005, empeza
a dar agora os seus froitos mellor
sazonados.
Se ollamos polo miúdo o acontecido
nos electorados urbanos, onde parece atoparse a chave do futuro poder
en Galicia, o resultado das eleccións
non pode ser máis paradoxal, xa que,
amosando unha envexable resistencia electoral do PP -que gaña as
eleccións en Vigo (42 %), Pontevedra
(43,9 %), Santiago (40 %), Ourense
(42,4 %), e saca inesperados resultados en Lugo (34 %) en na Coruña (30,9 %)– determinan que as oito
maiores alcaldías –incluímos Vilagarcía– queden en mans da esquerda (sete para o PSOE e unha para o
PP). A única cidade na que o PP “ten
un problema” é Ferrol, xa que, a pesar de subir un punto con respecto
ás eleccións do 2003 (do 24,4 ao 25,4
%), no puido resistir o ascenso do
PSOE de Irisarri (do 13 ao 35,2 %), e
a imparable caída dos independentes
de Xoán Fernández, que baixaron do
22,5 ao 12,4% sen que o PP lograse
atraer case que nada do seu electorado. Por iso podemos pensar que,
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se ben é certo que Mariano Rajoy se
puxo á par con Rodríguez Zapatero
na saída cara as eleccións xerais de
2008 –o CIS aínda non recoñece esta
circunstancia–, tamén parece razoable supoñer que as perdas de poder
acontecidas en Galicia e noutras cidades e autonomías de España han
de pasarlle ao PP unha importante
factura electoral a medio prazo.
O PP/UPN perde a maioría nas comunidades autónomas de Baleares e
Navarra, fica amplamente derrotado
en Canarias, e pode perder as alcaldías de ata dez capitais de provincia
nos pactos con forzas da esquerda
e nacionalistas, polo que tamén no
resto de España se pode pensar que
o éxito que se apunta nos resultados globais, moi positivo á hora das
análises electorais, aínda se ten que
confrontar con estes retrocesos políticos que se unen aos decisivos e xa
teimudos fracasos dos populares en
Euskadi e Cataluña. A de aí se desprende que, a pesar da alta taxa de
fidelidade de voto que mantén, o problema esencial do PP segue a ser o
seu baixo potencial de coalición, que,
nun escenario de previsibles empates
técnicos, significa unha grande mágoa na carreira do poder.
Non debemos esquecer que, mentres as análises de resultados duran
só dúas semanas, o poder que destes
resultados se deriva ten vixencia durante catro anos. E por iso podemos
concluír sen dúbida ningunha que,
circunscribíndonos agora ao territorio de Galicia, o PP empezou a experimentar nestas eleccións o que
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significa a perda de poder, ou en que
consiste un proceso de cambio vinculado á alternancia democrática que,
polo que agora se ve, non fixo máis
que empezar. Porque se o retroceso que experimenta o PP de Galicia
no poder municipal é consecuencia
directa, como parece, da anterior
perda do poder autonómico, resulta moi razoable pensar que ambos
retrocesos farán unha combinación
letal nas vindeiras eleccións autonómicas (2009), salvo que o peculiar
enfrontamento que viven o PP e o
PSOE na política do Estado se resolva con claridade a favor da dereita,
e sexa capaz de frear dende Madrid
as transformación políticas e sociais
que se están efectuando en Galicia,
a pesar da ineficiencia da Xunta bipartita, a carón do poder da coalición
BNG-PSOE.
2. Fabulando agora en clave de
partido
Compre sinalar, porén, que o decisivo avance de poder experimentado pola coalición bipartita ten unha
lectura diferente, polo menos a medio prazo, por cada un dos partidos.
Porque se ben é certo que o PSdeGPSOE colleita os mellores éxitos na
atribución de alcaldías e na representación institucional do poder, tamén
é verdade que o BNG experimenta
unha notable mellora estratéxica,
que, a pesar do seu estancamento en
votos, lle permite acceder ao goberno municipal de todas as cidades, e
converterse na chave imprescindible
para todo o poder gañado polo PSOE.
Porque tan sorprendente resulta di-
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cir que o PSOE obtivo sete alcaldías
das oito máis grandes, como lembrar
que non acadaría ningunha delas
–antes tiña A Coruña e Lugo– se o
BNG non aceptase un pacto global de
goberno.
Para a estratexia persoal de Pérez
Touriño, que pasaba pola idea de
converter o PSOE no primeiro partido do Parlamento de Galicia (PSOE
33, PP 32 e BNG 10), e relativizar
grandemente o valor dos seus socios
nacionalistas, estas eleccións do 27M supuxeron unha auténtica xerra
de auga fría, xa que consolidan o
BNG na chave da gobernabilidade, e
abren un camiño de oportunidades e
ambicións que poden levar o Bloque
a postularse como unha auténtica bisagra de dobre xiro entre o PSOE e o
PP. Porque, aínda que esta estratexia
pode parecer perigosa para os nacionalistas, polo menos a curto prazo,
parece evidente que o PP xa empezou a rozar os toxos do camiño polo
que ten que viaxar esta oferta.
Para min é evidente que, unha vez
ingresado nos pazos do poder, o BNG
non pode ficar cativo das estratexias
conxunturais do PSOE. E de aí deduzo que, xa que non se albisca unha
coalición estable e de gobernanza
común entre os dous partidos da esquerda en Galicia, aos nacionalistas
non lles queda outro remedio que
viaxaren en dirección ao centro nun
prazo razoable, e adoptaren unha
estratexia de coalicións alternativas
(PP – PSOE) que lle dean a relevancia política que se corresponde coa

súa posición na estrutura galega de
partidos.
Pero, polo de agora, a aposta política máis razoable para a esquerda é
o pacto global, xa que soamente este
instrumento é capaz de fundamentar
un proceso político que, indo máis alá
dun reparto circunstancial de poder,
con argumentos de alcance persoal e
localista, xere tamén unha proposta
útil para Galicia, e un reforzo aínda
moi necesario para unha alternativa autonómica que fica moi presa
da cultura competitiva que xeraron
o PSOE e o BNG no longo reinado
de Fraga Iribarne. E por iso hai que
supoñer que os atrancos evidenciados polos negociadores do pacto xeral no fin de semana que vai do 1 ao
3 de xuño soamente veñen a deixar
constancia de que a cultura de pacto
segue sendo moi feble, e que, se os
intereses de toda a esquerda axudan
a mantelos vivos para permanecer
no poder, aínda falta moito para que
o PSOE interprete que o pacto ten
que moderar as súas ansias de hexemonía, e de que os nacionalistas do
Bloque vexan no seu estancamento
electoral unha evidente invitación a
reformar o seu substrato ideolóxico
e a estrutura organizativa e decisoria do BNG.
Núñez Feijoo é, sen dúbida algunha, o que ten máis dificultades para
administrar os resultados do 27-M,
porque, se ben é certo que polo número de votos consolida a primacía
do seu partido, e consuma con magníficas perspectivas a substitución
do liderado personalista de Fraga,
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tamén é verdade que todas as profecías que se fixeron sobre a perda de
poder por parte do PP empezan a facerse realidade a través dunha freixa
crecida pola que baixan alcaldías moi
importantes, a deputación de Lugo e
unha serie de institucións –como a
Fegamp– que os conservadores crearan ou organizaran á súa imaxe e semellanza.
Tampouco debe esquecerse que
a resistencia electoral do PP tivo
moito máis que ver cunha moral de
partido, na que se reflicte a cultura
militante dos seus votantes e a dialéctica de confrontación auspiciada
por Rajoy a nivel estatal, que cuns
liderados consolidados que puideran
servirlle a Núñez Feijoo para a travesía do deserto. Lonxe de ter apostado
por líderes consolidados e maduros,
a resistencia do PP baseouse en persoas como Corina Porro, Conde Roa
e Carlos Negreira que se poden diluír
con facilidade nas procelosas augas
da oposición. E por iso cabe presumir
que a Núñez Feijoo o agarda unha
longa etapa de proba na que haberá
de afrontar a consolidación do seu
propio liderado, e manter a expectativa de poder do partido, case en solitario, e enfrontado a unha estrutura
de poder autonómico e local cada vez
máis forte, cada vez máis confiada en
si mesma, e cada vez máis hostil.
As eleccións municipais de 2007 supuxeron, en Galicia, a fin da era dos
pesos pesados, cando a confrontación
entre Beiras e Fraga levara ao PSOE
a ser a terceira forza política do Parlamento, e cando aínda se vendía a
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idea de que, por culpa da confrontación existente entre os dous grandes
líderes, a substitución de Fraga e
Beiras era case imposible.
A realidade, porén, estaba moi
lonxe das aparencias e das conxecturas. Fraga disolveuse na historia
coma un azucriño, sen deixar pegada
visible nin na sociedade, nin nas institucións, nin na transformación da
realidade económica nin na teoría da
política ou dos proxectos de país. A
súa tarefa, meramente cuantitativa,
e vinculada aos recursos extraordinarios da UE, parece hoxe totalmente prescindible, e a súa substitución
por un membro da burocracia de partido como Núñez Feijoo, pouco feito e
moi estereotipado, foi tan fácil como
substituír unha pila usada por outra
nova. E a substitución de Beiras, feita con intelixencia, e por un modelo
de liderado situado nas antípodas,
supuxo unha liberación da estrutura
interna do BNG, que agora evoluciona sen sobresaltos nin quebras en dirección a un partido máis moderno,
normalizado e eficiente.
Pode dicirse logo que as eleccións
municipais de 2007 consumaron tamén o proceso de transformación da
estrutura de partidos de Galicia, xa
que, a pesar de que falta moito para
chegar a un final consolidado deste
proceso, todo indica que este longo
camiño de futuro se vai percorrer sen
sobresaltos nin grandes transformacións estruturais.
A incógnita segue estando en Pérez
Touriño, que, empeñado na carreira
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por un liderado extenso e recoñecido,
no que se adiviña o forte peso que
ten a súa dimensión institucional,
aínda fica moi lonxe de ser o político
dono dun liderado de seu, que sexa
recoñecido como tal á marxe da súa
posición institucional. E por iso cabe
dicir que, aínda que as eleccións municipais afianzan o proceso de cambio operado no BNG e no PP, aínda é
cedo para adiviñar en que dará e que
efectos posuirá a dialéctica de liderados que agora comeza.
4. Violencia de xénero: a hora
da revisión
Na semana posterior ás eleccións
foron asasinadas polas súas parellas
cinco mulleres. E o ritmo estatístico
que levamos neste ano xa anuncia
que, igual que nos anos anteriores,
as mortes violentas de mulleres sufriron incrementos sucesivos e escandalosos posteriores á entrada en
vigor da Lei de violencia de xénero.
A resposta considerada correcta a
esta impactante realidade é a de dicir
que hai que darlle tempo ao tempo
e poñer máis medios policiais e xudiciais para unha represión maior e
máis adecuada. Pero a resposta dos
que sempre dixemos que este era un
problema mal diagnosticado e peor
enfrontado e a de reclamar unha revisión menos demagóxica e máis especializada do problema, para facer
unha lei preventiva que, fiándose
moito menos das solucións policiais
e xudiciais, afronte un tratamento
paliativo dos problema se desaxustes
sociais que subxacen nesta desgraciada cuestión.

5. Reganosa: a profecía cumprida
En termos xerais é posible dicir que
o asentamento da factoría ferrolá de
Reganosa é un disparate estratéxico
que amosa a senda de improvisación
e clientelismo pola que evolucionou
a Xunta fraguista. Algún día haberá que poñer neste mesmo caixón
a construción do porto exterior da
Coruña, e a falta de programación
do crecemento urbanístico, para determinar sen lugar a dúbidas que
levamos tres lustros vivindo no reino da improvisación e do “mañá xa
veremos”. E nese senso hai que recoñecer que os conflitos xerados polos
gaseiros que empezaron a chegar a
Mugardos eran algo previsible e difícil de evitar.
Pero a historia non fai doadas as
voltas atrás, e aos demócratas non
nos queda máis remedio que reivindicar a aplicación da lei como pauta
de convivencia e a reflexión sobre
esa aplicación como base para unha
reflexión pedagóxica en torno ao ben
público. E por iso hai que esixirlle
ao Delegado do Goberno que evite o
espectáculo xa repetido dos gaseiros
bloqueados, e que saiba aplicar a lei
con contundencia sen deslexitimar a
autoridade que lle encomendaron.
6. Contra a corrupción urbanística
A piques de pecharse esta crónica
anunciábase no Grove unha operación contra a corrupción urbanística
auspiciada pola fiscalía especializada
neste tipo de delitos. O que viña a
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dicirse é que o rexistro da Casa Consistorial do Grove non é máis que o
principio dun proceso que pode estenderse a outros municipios, especialmente das Rías Baixas, nos que
parece terse detectado unha actividade febril de queima de documentos
(caso Gondomar) ou de eliminación
de probas comprometedoras.
Para min, porén, detrás de cada
operación especial hai un grave fallo
–por conivencia ou neglixencia– da
xustiza ordinaria, e unha necesidade
de explicar por que a profusa normativa existente, e a aguda xudicialización do urbanismo, son absolutamente incapaces de evitar que sempre
falemos destas cousas a touro pasado
e cando a maioría das desfeitas xa
son irreversibles.
Xa sei que moita xente se sinte
identificada e gratificada por estas
acometidas da xustiza, cada vez máis
frecuentes a atoleiradas, contra a
corrupción urbanística, contra o favoritismo da Deputación de Lugo,
contra os vertidos contaminantes
de Leyma ou contra calquera cousa
que gaña importancia mediática.
Pero eu non creo que a orde publica
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e política dependa destas operacións
exemplarizantes que case sempre
terminan en fracas ou que deixan
intacto o aparello de controis administrativos, policiais e xudiciais que
non funcionan nin ben nin mal no
decurso da actividade normal dos
cidadáns. E por iso non podo evitar
que, aínda recoñecendo que é mellor
algo que nada, non me deixe impresionar pola dubidosa intencionalidade e moralidade destes procederes
xudiciais tan pouco afectos ao que
debería ser o concepto democrático
da xustiza. Estarei contento o día
que unha viúva de Cervantes ou de
Cerdedo, agricultora de profesión,
poida evitar a tempo que se lle oculte
a ventá da cociña cun chalé de luxo.
Pero non me fai ningunha graza que,
despois de consentirse por fas ou per
nefas a destrución completa dunha
área natural, invadamos o Consistorio do Grove para saber o que todos
sabemos: que nin a xustiza nin os
controis administrativos son quen de
protexer os bens e dereitos públicos
antes de que a súa destrución sexa
irreversible.

Xosé Luís Barreiro Rivas

Rolda da cultura

O sempre carismático
promontorio de Fisterra
Xoán Bernárdez Vilar

Os muros do austero mosteiro de
Yuste, en Estremadura, ao pé dos nevados picoutos da Serra de Gredos,
no seu momento testemuña dos derradeiros días do emperador Carlos
V, foron escenario o día 19 de maio
do nomeamento de Fisterra como un
dos novos Bens Culturais Europeos.
Trátase esta dunha denominación
que se lle ben concedendo a aqueles bens, monumentos, enclaves, ou
lugares que desenvolveron un papel
relevante na historia de Europa.
O noso Fisterra, –fin da terra, en
latín–, punto final do Camiño de
Santiago, posible asento tamén da
famosa Ara Solis, ou altar do culto ao
sol, envolto sempre en lendas, como
a da cidade de Dugium, da que tan só
pervive o topónimo Duio, apareceu
na historia a principios xa do século IV antes de Cristo, intre no que
un navegante grego nolo describiu
como: un monte prominente, na antigüidade chamado Oestrymnio. A súa
alta e pedrallenta mole vólvese toda
ela cara ao temperado Noto.

O rochoso Fisterra, cos seus 242
metros de altura, internándose fondamente no mar, cara ao sur, aparece
axeitadamente definido nestas palabras.
Máis tarde, preto xa do cambio da
Era, outro grego, Strabón de Amasia,
recollendo informes das tropas romanas que acababan de ocupar Galicia,
transmitiunos outra denominación
máis actualizada do accidente, a de
cabo Nerio, tomada da tribo céltica
dos nerios, que vivían nos seus arredores.
O romano Pomponio Mela, nado
nas proximidades da actual Cádiz, na
súa Chorografía, denominou Fisterra, cara ao ano 43 despois de Cristo,
Promontorio Céltico, que sitúa onda
os nerios.
Caio Plinio Secundo, procurator
imperial para Asturia et Gallaecia,
con residencia na actual Astorga, recolleu tamén, arredor do ano 75 despois de Cristo, as mesmas denominacións de “Promontorio Céltico” e de
célticos nerios. E cara ao ano 150, o
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grande xeógrafo alexandrino Claudio
Ptolomeo, retomaba para Fisterra a
anterior denominación de Promontorio Nerio.
Dando un chouto no tempo, digamos que o primeiro de agosto do ano
1466 chegaba a Fisterra, xa deste
xeito denominada, o barón bohemio
Lev von Rosmithal de Blatna. Unha
experiencia para el impactante, pois
para alén non hai nada máis que as
augas do mar, o remate do cal ninguén máis que Deus coñece. Ao mesmo tempo recollía dos labregos do
lugar testemuñas de que houbera
viaxes por aquel océano, mais ningunha volvera. Agora ben, Shaschek,
un dos seus secretarios, enteirárase
en Portugal de que tres embarcacións, enviadas polo rei deste país
máis alá de Fisterra, si retornaran. E
aínda que non nos transmitiu a data
desta viaxe, é moi posible que puidesen tratarse das que en 1427, ou 1431,
descubriran as illas dos Açores.
Un saúdo, pois, para Fisterra, novo
Patrimonio Europeo, con seu camiño
ao faro, a ermida de San Guillerme, a
Orca Vella, as Pedras Santas, o Santo Cristo, o Castelo de San Carlos, a
igrexa de Santa María das Areas, e a
súa acolledora xente.
Audiovisual
O 12 de maio estreouse en Cedeira o documental As Encrobas a ceo
aberto, dirixido por Xosé Bocixa e coproducido por Video Films e Ignacio
Benedeti Cinema. Nel, ademais de
lembrar o conflito que lle da título,
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analízase o acontecido na referida
parroquia nos últimos 30 anos.
Banda Deseñada
A Consellería de Cultura vai apoiar
con distintas medidas a promoción
e a difusión dos traballos dos creadores da nosa banda deseñada. En
Galicia, segundo unha estimación do
Consello da Cultura, hai uns douscentos cultivadores desta arte.
O autor Miguelanxo Prado foi proclamado o día 20 de abril gañador do
Gran Premio do Salón Internacional
do Cómic de Barcelona. Miguelanxo é
o noso autor do medio máis coñecido.
Nado na Coruña en 1958, abandonou
os seus estudos de arquitectura para
dedicarse profesionalmente á banda
deseñada e á ilustración, actividades
nas que acabou tendo certas dificultades a causa da situación crítica do
mercado, polo que tivo que facer deseños de personaxes para a televisión,
como os do Xabarín Club ou a serie
de animación Men in Black, producida por Spielberg.
O 22 de maio cumpriría cen anos
de idade o inesquecible Georges
Rémi, máis coñecido polo pseudónimo de Hergé. Hergé (1907-1983),
foi o creador doutro dos personaxes
máis sobranceiros da Banda Deseñada mundial, Tintin, reporteiro
de Le Petit Vingtième, e o seu can
Milú. Con ambos pódense seguir as
secuencias máis fundamentais da
historia do século XX, mesmo a súa
decisiva participación no feito de que
a primeira aventura No país dos Soviéticos (iniciada o 10-1-1929), cadra
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coa aparición no mundo da xeira dos
relatos de grande extensión, conclusivos ou non, e independentes ou
continuación uns de outros, protagonizados por un mesmo personaxe.
Mais, aínda que na súa obra se advirta o acoso do nazismo, que o levou,
durante a Guerra – 939-1945–, a
darlle ás aventuras do seu personaxe
claras pinceladas de antisemitismo,
Hergè foi un autor autenticamente
universal e precursor en cousas tan
admirables como a dunha viaxe á
Lúa exactamente igual á que, máis
tarde, realizamos os seres humanos.
Neste intre podemos congratularnos
de que o mesmo día do centenario foi
colocada a primeira pedra dun Museo Tintín na cidade belga de Lovaina, que se espera abra as súas portas
en 2009.
Cine e Teatro
O 27 de marzo celebrouse na Coruña a entrega dos VII Premios María
Casares de Teatro. En total concedéronse 14 distincións, das que cinco
correspondéronlle a Imperial, café
cantante, tres a A Raíña da beleza
de Leenane, e outras a autores, actrices, textos orixinais, iluminación,
vestiarios e premio de honra.
Un franco, 14 pesetas, dirixida por
Carlos Iglesias, acaparou seis dos
premios Mestre Mateo fallados o
9 de maio na Coruña. Para De profundis, de Miguelanxo Prado e Nani
García, foron as de mellor dirección,
banda sonora e produción interactiva. Houbo tamén premios para a mellor interpretación feminina –Isabel

Blanco–, mellor actor –Luis Tosar–,
ou premios para diversas curtametraxes. Así mesmo resultaron premiadas O partido, o programa A casa
de 1906, e a serie A vida por diante.
O festival de Cannes (Francia),
contou copa presenza de dous filmes galegos: Berros no corredor,
fita de animación coproducida por
Perro Verde, e O espírito do bosque,
de Dygra. Ao mesmo tempo, o 25 de
maio, foi estreada entre nós O neno
de barro, de Jorge Algora
Ao mesmo tempo, no noso Cans, o
do Porriño, e entre os días 23 e 27 de
maio, tivo lugar a IV edición do seu xa
famoso Festival de Curtas. Nel, ademais de Berros no corredor, exhibida
tamén en Cannes (Francia), os aficionados chegados nos chimpinbuses
aos pendellos e ás cortes da parroquia
porriñesa, habilitados como salas de
proxección, coas súas respectivas alfombras azuis, puideron presenciar
tanto a exhibición das obras presentadas como actuacións musicais. Sen
chumbo, de Jorge Saavedra, obtivo
tres premios; As carreiras secretas,
de Antón Coucheiro, recibiu unha
mención especial; e Promesa, de Fernando Cortizo, foi considerado como
a mellor curtametraxe de animación.
O Premio de Honra, Pedrigree ‘07 foi
para o autor e director Antón Reixa.
Congresos. Comunicacións
A mediados do pasado mes de abril
celebrouse en Pontevedra a XXIV
edición da Semana Galega de Filosofía, que organizou a aula Castelao.
Nela reflexionouse sobre as diferen-
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zas. As xornadas estiveron marcadas
polas ausencias de Giani Vattimo e
do comisario de arte independente Xavier Araquistain. O científico
social Heinz Dieterich atacou duramente o esquema que tiña pensado
aportar Vattimo respecto á relixión.
Anxo Angueira e Darío Xoán Cabana
actuaron conxuntamente desenvolvendo o capítulo “lingua e nación”,
aproveitando a ocasión para arremeteren, con moita ironía, contra as
normativas lingüísticas e os disparates de “certa fracción de filólogos”. O
programa foi clausurado por Avelino
Pousa Antelo o venres día 20.
Dous días antes foron fallados en
Vigo os Premios Peña Novo que, nesta ocasión, foron para o psiquiatra
Antón Seoane Pampín, a empresa
Consultora Galega S.L., o Concello
de Catoira, e para o escritor e profesor Gonzalo Navaza, pola publicación, precisamente, de Toponimia de
Catoira, entes e persoas todas elas
comprometidas coa identidade cultural e lingüística do país.
Dedicado o Día das Letras Galegas
deste ano á poetisa María Mariño Carou, como sen dúbida é de todos xa
sabido, editáronse sobre ela numerosos libros e biografías. Ademais, o
17 de maio a propia Real Academia
celebrou un pleno de homenaxe á
mesma, non na súa vila natal de
Noia, senón en Seoane do Courel,
onde desenvolveu unha parte da súa
vida e na que finou no ano 1967. Ao
día seguinte tamén se deu a coñecer
en Compostela o fallo do “I Premio
de Poesía” do seu nome, organizado
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pola “Asociación Teenses pola Igualdade”. O gañador foi o pontevedrés
Adolfo Caamaño polo seu poema
Elexía dos Aléns.
Decesos
O pasamento de Carlos Xoán Díaz
Martínez aconteceu o 31 de marzo.
Contaba nada máis que 56 anos. Carlos Xoán fora emigrante en Suíza
sendo novo, e nese país fundou, en
Xenevra, a emisión galega da radio
Galiza Sempre que, despois de vinte
anos, segue a emitir aínda todos os
sábados. Ao retornar estivo ligado ao
mundo editorial, como A Nosa Terra,
foi cofundador de Espiral Maior, propietario de Artesa, onde realizou edicións de bibliófilo, e publicou obras
súas en Xerais.
Etnografía
A Consellería de Cultura acaba
de anunciar o seu compromiso para
recuperar a emblemática ponte medieval do Burgo, sobre o río Lérez,
en Pontevedra, pola que pasaba o
camiño portugués a Compostela. O
anteproxecto da mesma estímase en
arredor dos tres millóns de euros.
O famoso veleiro Cutty Sark, que
lle deu nome a unha das máis importantes regatas que pasaron polas
nosas costas, ardeu parcialmente
o pasado 21 de maio. O Cutty Sark,
fora construído no ano 1869, e dedicado, inicialmente, ao transporte de
té dende China para pasar logo ao de
la dende Australia. A emblemática
embarcación, que permanecía nun
dique seco en Greenwich, a escasa
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distancia de Londres, tal vez poida
ser reconstruída para que continúe a
ser a admiración dos visitantes.
Vense aceptando case como un
axioma, que moitas das pedras de
Galicia –mámoas, pedraditas, antas,
etc– foron reutilizadas ao longo da
historia, o que deu pé para que se
perdesen bastantes delas. Sorprende
por iso saber que na nosa terra queden aínda moitísimos máis miliarios
das vellas calzadas romanas, así como
moitas máis aras aos Lares Viais, que
en ningunha outra parte do imperio;
do que podería resultar que aquí non
se reutilizaron tantas pedras como se
pensaba. Comentamos isto porque,
moi recentemente, os arqueólogos
da Deputación de Pontevedra “recuperaron” o miliario de Santiaguiño
de Antas, situado nas proximidades
do Aeroporto de Peinador, xunto coas
súas inscricións e os restos da primitiva calzada.
Tui, nalgún momento da historia,
residencia de reis, e no século XIX
capital de provincia, é hoxe unha cidade relativamente pequena, aínda
que non exenta de intereses culturais, artísticos e históricos. Próxima
a conmemoración do bicentenario
da chegada a ela das tropas napoleónicas, Tui acolleu unha mostra con
este feito relacionada, con casacas
–entre elas a do Marqués de la Romana, pola xente do común máis
coñecido como o Marqués das Corredoiras– canóns, cadros, documentos
dos dous bandos, e unha excepcional
maqueta da vila. Ao mesmo tempo,
o Arquivo Municipal pretende a re-

cuperación dos importantes fondos
documentais levados en 1943 polo
Arquivo Histórico de Pontevedra,
mentres que os seus arqueólogos reclaman a creación dun museo no que
asentar os restos romanos e medievais xa localizados na propia vila. E
non nos esquezamos tampouco o elevado nivel de calidade e de asistencia
de público do seu recente Play-Doc
de documentais 2007.
As Letras
A John Rutefort, profesor, escritor
e tradutor británico, foille concedido no mes de Abril, pola fundación
Ramón Otero Pedrayo, o Premio
Trasalba 2007. Rutefort, fundador
da Asociación Internacional de Estudos Galegos, preside na actualidade o Centro de Estudos Galegos da
prestixiosa universidade de Oxford.
Tamén publicou en 2004 o relato As
frechas de ouro. O galardón seralle
entregado o día 24 de xuño.
O Premio Literario Anxel Fole, que
valora as investigacións sobre escritores nacidos na provincia de Lugo,
acordou nesta ocasión premiar o traballo Urda e mundo. Un ensaio sobre
Rof Codina do que son autores Carlos Fernández Fernández e Anxo Rei
Ballesteros.
Premios
No autor compostelán Xosé Antón
Neira Cruz recaeu a finais de marzo
o VII Premio de Poesía Fiz Vergara
Vilariño convocado polo concello de
Sarria e a Asociación Cultural Er-
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gueito. A súa obra foi presentada
baixo o lema Oco habitado.
Polos mesmos días, a Federación
de Libreiros de Galicia fallou o Premio Irmandade do Libro que, no
apartado do mellor autor, foi para a
poetisa Fina Casalderrey. Tamén mereceron distincións Manuel Rivas, a
Biblioteca Virtual da Asociación de
Tradutores Galegos.
O pasado 31 de marzo, o coruñés
Manuel Rivas e o ourensán Manuel
Vilanova foron distinguidos co Premio Nacional da Crítica, no apartado galego, polas súas obras Os libros
arden mal e o poemario A esmeralda
branca, respectivamente. O primeiro contaba xa con outros destacados
premios, mentres que o de Barbantes
levara en 1985 o Premio da Crítica
Galega con A lenda das árbores de
prata.
Martín Álvarez, chef e profesor
na Escola de Hostelería de Vilamarín (Ourense), acaba de recibir en
Pequín (China), un dos Gourmand
World Cookbook Awards que se concederon nesa cidade, e que se considera como un dos Oscar dos libros
gastronómicos. A obra de Martín, o
mellor monográfico culinario, titúlase 45 receitas con estrugas, sendo
o primeiro que se publica dedicado a
esta planta.
O 21 de abril foille entregado en
Santiago ao semanario A Nosa Terra
o Premio Manuel María á Dignidade Nacional, convocado pola Confederación Intersindical Galega, a
Asociación Sociopedagóxica, a Mesa
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pola Normalización Lingüística, e a
Asociación de Escritores en Língua
Galega.
En Mondariz, sete días máis tarde, fallouse a XXX edición dos Premios da Crítica de Galicia: Manuel
Rivas, Ricardo Gurriarán, Francisco
Sampedro, a Fundación Granell, a
Asociación Xérmolos, o programa da
TVG Alalá e Ramón Cacabelos foron
os galardoados.
Na Casa de Rosalía, en Padrón, foron fallados tamén os premios Pedrón
de Ouro e Pedrón de Honra do presente ano, patrocinados pola “Fundación Pedrón de Ouro”. O primeiro
correspondeulle ao xeógrafo Francisco J. Río Barxa polo seu maxisterio
e a súa contribución ao coñecemento
da nosa xeografía. Río Barxa é na actualidade membro da Real Academia
Galega e pertence tamén á Academia
de Ciencias e ao Consello da Cultura.
O Pedrón de Honra recaeu no pintor,
escultor e muralista Leopoldo Nóvoa,
pola súa contribución cultural dende
o estranxeiro.
Así mesmo déronse a coñecer os
Premios da Asociación de Escritores.
No apartado do Escritor Galego
Universal foi galardoado o angolano
Pepetela. Outros premios foron para
a Radio Galega, polo seu Diario
Cultural,
Marica
Campo
–
Abracadabras–, Xavier Rodríguez
Baixeras, Manuel Rivas –Os libros
arden mal (outra vez)-, Manuel
Forcadela –Diálogos na néboa– Eva
María Almazán –tradución de
Brooklyn follies–, Gustavo Pernas –

O sempres carismático promontorio de Fisterra

Medidas preventivas– e Antón Lopo,
pola súa traxectoria xornalística.
Universidade
Hai varios anos a Universidade
Nacional de Educación a Distancia
(UNED), ofrecéralle a Vigo a posibilidade de instalar alí unha delegación
da que xa existía en Pontevedra. O
avisado alcalde que entón rexía a cidade olívica deu a calada por respos-

ta, a pesar de ser desta a maioría dos
alumnos da de Pontevedra. Pois ben,
o que Vigo rexeitou entón, vai ir agora a Tui, cidade máis humilde, que
así se vai ver beneficiada por unha
actividade cultural de tanta importancia.

Xoán Bernárdez Vilar
xoaberna(@mundo-r.com
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Rolda da Igrexa

Entre desaparecidos e
Aparecida
Rubén Aramburu Molet

Miles de persoas reúnense de noite
nas praias de Canarias. Van acendendo luciñas xunto ao mar, ata 6.000.
Recordan os inmigrantes africanos
mortos nos últimos anos no intento de chegaren a Europa en pateras
e cayucos, enriquecendo mafias de
ambos lados do mundo. Os que prenden o lume son cristiáns convocados
polas dioceses canarias e xentes solidarias que se unen. A noticia apenas
ten eco nos medios de comunicación,
nin sequera nos eclesiásticos. Bieito
XVI anda por aí co xa pesado discurso sobre o relativismo, entretemento
de intelectuais europeos. Na Amazonia brasileira, a voz profética do bispo Casaldáliga recórdanos que todo
é relativo, a excepción de Deus e da
fame. Entrementres aquí seguimos
con conflitos e polémicas de burgueses aburridos, que miran o mundo a
través do cristal do confort e o benestar. Se o Señor nos dese a fame!
Aparecida
Quizais foi o acontecemento máis
agardado, a celebración da V Conferencia Xeral do Episcopado Latinoamericano e do Caribe, inaugurada
polo papa Bieito XVI en Aparecida,
Brasil, o 13 de maio. No momento de
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pechar este número da revista non
dispoñemos do documento final da
conferencia polo que recollemos só
algún aspecto da visita do papa e dos
seus discursos. Había curiosidade con
respecto ao resultado da primeira visita de Ratzinger ao novo continente
e a resposta dos católicos brasileiros.
Era inevitable a comparación coas
anteriores visitas de Xoán Paulo II e
hai que dicir que Bieito XVI quedou
moi por debaixo do seu antecesor, polo
menos na asistencia de fieis. Pero tamén debemos considerar o cambio
operado na última década en Latinoamérica: o alarmante descenso do
número de católicos que van cedendo
terreo ás seitas protestantes, financiadas desde os EE.UU. por grupos
ultraconservadores, coa intención de
restar capacidade ao único núcleo de
resistencia ante o capitalismo, a forte
organización das comunidades populares inspiradas na Teoloxía da Liberación; a desaparición das ditaduras
militares, e o pouco atractivo do papa
alemán, ao que non lle debe ir moito a samba, con oitenta anos enriba
e sen a graza e don de xentes do seu
antecesor. Non houbo os grandes espectáculos de masas de Wojtyla, pero
considerando a situación, tampouco
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se pode falar de fracaso como fixeron
algúns medios.
Os discursos
O de máis transcendencia foi o
pronunciado na sesión inaugural da
Conferencia Xeral dos Bispos o día
13 de maio, centrado en como revitalizar a fe nos pobos latinoamericanos. O papa reflexionou sobre a
situación relixiosa, política e social
destes países, quizais desde un criterio moi europeísta. Recoñeceu que a
fe ten que afrontar serios retos ante
os cambios políticos e sociais. Valorou positivamente a democratización
en case todos os países, pero sinalou
como preocupantes algunhas formas
de goberno autoritarias ou suxeitas a
certas ideoloxías que se crían superadas, o que foi interpretado como
unha clara alusión aos gobernos de
Hugo Chávez en Venezuela e de Evo
Morales en Bolivia. Alusión á que
non tardaron en responder con dureza ambos mandatarios, esixindo ao
papa que se desculpase. Tamén criticou o papa certos aspectos da globalización que comporta o risco dos
grandes monopolios e de converter o
lucro en valor supremo. Nin o marxismo nin o capitalismo foron solucións para a sociedade, e non se pode
crear un consenso moral se Deus
está ausente, recoñecendo que os
non crentes tamén poden vivir unha
moralidade alta e exemplar. Fixo referencia o papa ao serio problema do
descenso de católicos: Fálase de varios millóns nos últimos anos, sobre
todo no Brasil: percíbese unha certa
febleza da vida cristiá no conxunto

da sociedade e da propia pertenza a
Igrexa católica debido ao secularismo, ao hedonismo, ao indiferentismo
e ao proselitismo de numerosas seitas, relixións animistas e de novas
expresións pseudorelixiosas e é esta
situación a que esixe, segundo Razinger, a renovación e revitalización da
fe en Cristo, obxectivo principal da
Conferencia de Bispos de Aparecida.
Botamos en falta a autocrítica con
respecto ás razóns da fuga de fieis
católicos. Certos comportamentos e
actitudes do pasado, sobre todo cos
réximes militares, o acoso á teoloxía
da liberación e ás comunidades populares, pode que teñan moito que ver
neste asunto. Leonardo Boff apuntaba dúas direccións na igrexa latinoamericana, unha devocional e outra
de compromiso ético. O papa, segundo Boff, veu beicer a primeira.
Ao referirse aos problemas sociais
e políticos, Bieito XVI lanzou a afirmación estrela do discurso: a igrexa
non debe identificarse con ningunha
opción política ou partidista, senón
deixaría de ser avogada da xustiza e
dos pobres. Visto desde o Brasil parece fácil entender o que pretende o
papa. Pero se a considerásemos en
España, ou nalgún país do leste europeo, tería o mesmo valor?
No resto do discurso o papa sinala
a familia, os sacerdotes, os relixiosos, os mozos e os laicos como actores concretos da revitalización da fe.
Pero non podía faltar algún conflito
que apareceu cando o papa afirmou
que a evanxelización de América non
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supuxo ningún mal para os pobos
indíxenas. Contan que algúns bispos
quedaron parvos, e non tardaron en
chegar as reaccións das comunidades
indíxenas acusando o papa de manipular a historia, e o recordo de que
Xoán Paulo II recoñecera o xenocidio
de millares de indios e pedira perdón
publicamente polo feito. Ratzinger
rectificou xa en Roma, pero no curso
dunha audiencia e con escaso eco nos
medios. Tamén sabemos que o papa
entregou 200.000 dólares aos bispos
brasileiros para o seu proxecto “Fraternidade coa Amazonia” que busca
o desenvolvemento das comunidades
indíxenas.
Bieito XVI reuniuse tamén cos 400
bispos do Brasil, co presidente Lula,
e animou a milleiros de mozos a vivir
na castidade no encontro celebrado
no estadio Pacaembú. O acto máis
multitudinario foi a canonización do
primeiro santo brasileiro, o franciscano frei Galvão, o día 11 de maio en
Sao Paulo. San Galvão viviu no século XVIII e ten moita popularidade
entre os brasileiros.
A conferencia
Non queremos que o papa nos distraia do motivo principal da súa visita ao Brasil, a reunión do CELAM,
pero como ata este momento non rematou, nin coñecemos o documento
final, dedicaremos algún espazo no
próximo número. Após a despedida
de Ratzinger, e máis tranquilos, os
bispos comezaron a analizar a realidade pastoral da zona, presentando
informes por países e dioceses. Hai
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que lembrar que durante o ano anterior á conferencia houbo un intenso traballo en cada diocese. Sobre a
mesa están os grandes problemas de
América Latina: saúde, fame, vivenda, desemprego, e catro propostas de
traballo episcopal: a familia e as súas
dificultades, as violencias, a cultura
do consumismo e o desarraigo que
provoca e a corrupción. A asemblea
estudará a realidade desde catro
eixes: a transmisión da fe, o cambio
de cultura ou época, a dignidade humana e a desigualdade social. Oxalá
que os case 20 días que durará o traballo dean unha luz necesaria, como
foron as conferencias de Puebla e
Medellín.
O libro do Papa
No mes de abril e poucos días antes
de cumprir 80 anos, Bieito XVI presentou o seu libro Xesús de Nazaré,
que comezou a escribir no ano 2003,
cando era cardeal. Non se presenta
como escrito dun papa, senón como a
obra dun crente que intenta dar luz
ante a problemática entorno á figura histórica de Xesús, sobre todo nos
últimos anos. “Intentei presentar
o Xesús dos evanxeos como o Xesús
real, como o Xesús histórico no sentido auténtico e verdadeiro... estou
convencido de que esta figura é mais
críbel que as reconstrucións coas que
tivemos que confrontarnos nos últimos decenios” di o Papa sobre o libro.
O libro foi posto á venda en alemán,
inglés, italiano e polaco e alcanzou o
primeiro día en Italia unha venda de
50.000 exemplares. Un mes despois o
número de libros vendidos rebordaba
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o millón e medio. Cando escribo estas
liñas, non temos edición en castelán,
pois parece ser que houbo que volver
a traducilo, porque a primeira versión non era nada boa.
Beatificación de Romero
Bieito XVI fixo unhas declaracións
aos xornalistas que o acompañaban
no avión de regreso, desde Brasil ao
Vaticano, que pasaron case desapercibidas nos medios, pero que apuntan a unha próxima beatificación do
arcebispo mártir do Salvador, Óscar
Romero. “Monseñor Romero foi
un gran testemuño da fe, un home
de grandes virtudes cristiás, que se
comprometeu a favor da paz e contra
a ditadura e que foi asasinado cando
celebraba a misa. Unha morte, pois,
verdadeiramente críbel, testemuño
da fe”. Ratzinger aceptou que existían problemas políticos no proceso
de beatificación, pero que agardaba
con grande confianza a resolución
da Congregación para as Causas dos
Santos.
Ecumenismo
Unha boa nova foi o acordo entre
as dúas grandes igrexas de Alemaña,
a católica e a protestante, que xunto
con outras 11 comunidades cristiáns
asinaron recoñecemento mutuo dos
bautismos o día 29 de abril na catedral de Magdeburgo. Parece ser que
foi unha iniciativa do cardeal Walter
Kasper, presidente do Pontificio Consello para a Unidade dos Cristiáns.
Tamén en Alemaña, en Stuttgart, se
celebrou un encontro que reuniu a
250 comunidades e movementos de

igrexas europeas, coa participación
dunhas 8.000 persoas. Do documento final podemos extraer a seguinte
declaración: “si á defensa da vida en
todas as súas fases; si á familia unida por un pacto indisolúbel de amor
entre home e muller; si á creación
defendendo a natureza e o medio
ambiente; si a unha economía ecuánime; si á solidariedade cos pobres e
marxinados... ao progreso dos países
desfavorecidos... á paz, á mediación
nos conflitos... si a que as cidades
sexan lugares de solidariedade e acollida, abertas a todas as culturas”.
San Carlos Borromeo
O peche por parte do Arcebispado
de Madrid da mítica parroquia vallecana foi a noticia que máis atención
provocou en España nos últimos meses. Hai anos que estaban en conflito,
creo que desde os tempos de Suquía.
Todos coñecíamos a Enrique de Castro, o chamado cura roxo, polos seus
escritos, intervencións en programas
de televisión, conferencias, pero sobre
todo polo labor desenvolvido durante
anos a prol dos marxinados, especialmente con presos e toxicómanos,
labor ante o que enmudecían os sectores máis anticlericais. Sabíamos do
desencontro coa xerarquía, pero non
contabamos co batallón de acusóns e
talibáns que ultimamente andan por
aí soltos e se dedican a denunciar ata
o cansazo calquera desviación mínima. Supoño que é cousa de saúde
mental e de non ter moito que facer.
O caso é que no arcebispado decidiron que había que facer algo, e decidiron, supoño que buscando o mellor

327

103

Rubén Aramburu Molet

para todos, transformar a parroquia
nun centro social dependente de Cáritas que continuase con todas as
actividades, menos as celebracións
litúrxicas. Escóitase que o cardeal
Rouco non estaba decidido e que foi
premido polo consello do presbiterio
que mesmo pedía a suspensión a divinis dos tres cregos que levan a parroquia. San Carlos Borromeo, que
funciona en asemblea, entendeu a
decisión do arcebispado como unha
agresión á fe de toda a comunidade.
Comezou entón unha “revolta popular” que se foi estendendo por cidades de todo o estado: milleiros de
apoios, entrevistas, concentracións,
eucaristías masivas, reportaxes, programas especiais de televisión e radio, e unha xira de Enrique de Castro
que encheu os auditorios de todas as
cidades onde acudiu.
Había pouco do caso Jon Sobrino e
agora unha batalla máis. Chamoume
a atención a cantidade de xente que
abarrotou o salón de actos dun instituto de Pontevedra para escoitar a
Enrique de Castro, xente de pé polos
corredores, nas escaleiras de acceso,
e sobre todo o aplauso co que foi recibido. O silencio durante a charla
impresionaba e mirei emocionarse a
moita xente. Quizais estas situacións
axuden a espertar a moita xente que
estaba farta e aburrida.
Educación para a cidadanía
Hai algo de mar de fondo entre os
relixiosos (FERE) e algún sector da
Conferencia Episcopal. Lembramos
que asociacións de pais católicos an-
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dan reclamando a obxección de conciencia ante a nova materia. A finais
de febreiro os bispos publicaron unha
nota descualificando a proposta do
goberno. Porén, os relixiosos ven con
bos ollos a materia, e negocian co goberno a posibilidade de adaptala ao
ideario dos seus centros. Non están
sós, o bispo de Xerez declara que non
ve ben o da obxección de conciencia
e o propio autor do texto, o filósofo
José Antonio Marina ve disparatada
tal acción. A tensión anda no ar.
Mártires
E cabe esperar máis tensión alá
polo outono, cando na praza de San
Pedro do Vaticano sexan beatificados 400 mártires da Guerra Civil.
O caso é que desde Roma tomaran
a decisión de que as beatificacións
se farían nos países onde naceran
ou viviran os beatos. Que aconteceu
para este cambio? Contan que algúns
bispos españois comprometeron a
presenza de dous millóns de persoas
en San Pedro. Campaña á vista, preparémonos para encher autobuses e
avións. Algúns sectores cristiáns comezan a cuestionar a oportunidade
deste acto no momento de crispación
e división política que vivimos, porque parece máis un intento de medir
forzas ante o laicismo de Zapatero.
Non hai moitos anos a Conferencia
Episcopal non consideraba prudente
unha celebración deste tipo, que pasou para que se dese tal cambio? Hai
días unha delegación de Xustiza e
paz da diocese de Bilbao fixo público
un comunicado crítico coa beatificación, parece que sen o coñecemento
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do Bispo Blázquez, que participaba
na Conferencia do CELAM no Brasil.
Non creo que sexa o último.
Ares da Terra
Xa temos os bispos de Lugo e Santiago recuperados das súas doenzas
e en plena actividade. Vimos a frei
Xosé en boa forma, nos xornais, xogando ao fútbol cos seminaristas o
día de San Xoán de Ávila, festa do
clero diocesano. Parece inminente o
relevo do bispo de Lugo, que presentou a renuncia ao papa tras cumprir
os 75 anos. Declarou nunha entrevista que despois de 27 anos de bispo na
diocese, pensa pasar un ano en Terra
Santa. Pois merecido descanso para
un bo bispo.
Temos un novo bispo galego pero
non en Galicia: o franciscano Santiago Agrelo. Natural de Rianxo, profesor do ITC e na actualidade coordinador dun equipo de pastoral que
atende varias parroquias rurais na
zona do Bierzo. Foi nomeado Arcebispo de Tanxer (Marrocos) o pasado
11 de abril. É unha diocese que conta uns 2.500 fieis, tradicionalmente
atendida polos franciscanos da provincia de Santiago. Os dous últimos
arcebispos, monseñores Peteiro e
Carlos Amigo, procedían da mesma casa. Sabemos que o de Tanxer
é algo basicamente presencial e testemuñal nun país musulmán onde
está prohibido o proselitismo. O arcebispo atenderá os poucos católicos
que quedan e animará o interesante
traballo asistencial que desenvolven
varias comunidades relixiosas, sobre

todo femininas. Alegrámonos pola
nova, pero sempre queda a dúbida de
se o P. Agrelo non sería tan bo bispo para a nosa terra, onde algunha
diocese anda polo millón de habitantes. Situacións históricas como a
de Tanxer, poderíanse resolver con
outra estrutura que non requirise
un bispado. Moito máis necesarias
serían novas dioceses nas superpoboadas comarcas da Coruña e Pontevedra. Con todo parabéns para o P.
Agrelo –que algún artigo escribiu en
Encrucillada– que ademais decidiu
celebrar a consagración episcopal na
catedral de Tanxer, todo un signo.
Scouts de Galicia
Cúmprense 100 anos do inicio do
movemento scout no que participan
uns 30 millóns de mozos en todo o
mundo. Nunca entendín porque non
se lle deu máis pulo a este movemento en Galicia, que tan bos resultados
ten, por exemplo no país irmán, Portugal.
Celébranse actos en todo o mundo, e un deles en Santiago o Foro
Mundial Camiños de Xustiza para a
Paz que do 9 ao 15 de abril reuniu
a scouts chegados de Oriente Medio,
África, Paquistán, Europa e outros
países. O encontro desenvolveuse
en dúas partes: unha primeira a través dos distintos camiños a Santiago
polos que se repartiron os participantes, e unha segunda xa en Compostela con conferencias, debates,
achegas, experiencias e a presenza
do Secretario Xeral do Movemento
Scout, Eduardo Missoni. O día 14 de
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abril houbo unha celebración xunto
cos grupos de scouts de Galicia, chegados de Ferrol, A Coruña, Ourense,
Tui, Redondela, Vigo e Santiago. Na
Praza do Obradoiro desenvolveuse
unha actividade centrada no logro
da paz. Os grupos de scouts galegos
conta na actualidade cuns 400 membros e velaí a súa páxina web www.
scoutsgalicia.org
Pascua Xove de Arousa
Cerca de 300 mozos participaron
entre o 20 e o 22 de abril na 34 edición da Pascua Xove de Arousa. “Alégrate e móvete” convidaba o cartaz
deste ano, sempre realizado por un
dos grupos pascueiros. O colexio das
Filipenses de Vilagarcía encheuse
de colorido co centenar de tendas de
campaña, coas pancartas e a alegría
dos animadores musicais. Durante
todo o curso, en reunións locais, os
grupos van traballando as dúas fases
de estudo da pascua, compartindo
coas reunións do secretariado, celebracións e xornadas de formación
para monitores e animadores. A parroquia da Xunqueira de Vilagarcía
é a sede operativa e acolledora. Nos
faladoiros os mozos compartiron a
experiencia de persoas que desde a
vivencia da fe, van abrindo camiños
no medio da xente: Desidere, crego
da Costa do Marfil, que leva varias
parroquias na montaña da Coruña;
as monxas do Císter de Armenteira;
a situación do Sáhara contada por un
xornalista; pintura e vida, experiencia dunha artista moza de Valencia
e unha reflexión sobre a movida do
botellón, con Suso Casal, mestre e
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educador. A celebración da eucaristía
após tradicional camiño de Emaús
rematou na mañanciña, agardando o
momento final do manifesto.
O 21 de abril houbo Asemblea de
crentes galegos no Monte do Gozo.
Foi unha das máis numerosas dos
últimos anos. San Carlos Borromeo
estivo presente todo o día, así como
a reflexión sobre as novas formas de
familia que aparecen na sociedade,
co testemuño de varios casos. Houbo
xantar e eucaristía, nun clima de esperanza, loita e festa.
Eleccións
As eleccións municipais en Galicia
supuxeron un cambio que non foi reflectido nos grandes medios do estado co embigo en Madrid. A perda de
poder do PP, que ve esmorecer toda
a rede creada durante anos, o feito
de que a metade do país sexa gobernada pola esquerda, contando todas
as cidades e vilas, non é noticia para
Madrid. Dá que pensar.
Os bispos de Galicia escribiron
unha carta, como teñen por costume, unha semana antes do 27 de
maio. Animaban a cumprir co deber
do voto, pedindo que se coñecesen a
fondo os programas e despois se actuase desde a total liberdade. Tamén
agradecían aos políticos o servizo
prestado á sociedade. Criterios como
a descualificación, a busca do poder a
calquera prezo, non son segundo os
bispos, bos referentes de democracia.

Rubén Aramburu Molet
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M. J. Borg & J. D. Crossan,
La última semana de Jesús. El relato día a día de la
semana final de Jesús en Jerusalén
PPC, Madrid, 2007, 272 pp.

O termo paixón aplicado á paixón
de Cristo admite, como pouco, unha
dobre significación. Por unha banda,
reférese —que dúbida cabe— aos
sufrimentos padecidos por Xesús no
proceso do seu axustizamento. Pero
por outra, tamén pode significar
aquelo que apaixonou totalmente a
Xesús de Nazaret. Cando normalmente falamos da paixón de Cristo
—sobre todo en semana santa e tendo non moi afastada a película de
Mel Gibson— o máis frecuente é que
unicamente teñamos en conta o primeiro significado. Porén, a tese do libro que presentamos sostén que, sen
a segunda acepción, a primeira ou é
malinterpretada ou é dificilmente intelixible.
Cunha prosa de cristalina claridade, Marcus J. Borg e John Dominic
Crossan, tentan amosar que a paixón
mortal de Xesús non pode ser entendida á marxe da súa paixón vital. E
para clarificar esta inextricable relación invítannos a percorrer da súa
man o relato que Marcos fai da última semana de Xesús. En efecto, o
evanxeo de Marcos —o máis antigo
dos catro— contén unha construcción literaria diaria desa última semana, con fragmentacións de tres
en tres horas nalgúns dos días máis
dramáticos. A intención dos autores
—dino explicitamente en varias ocasións— non é a do historiador. Non

queren reconstruír —supoñendo
que puidera ser posible con absoluta
obxectividade— o que efectivamente sucedeu, senón máis ben, o que
Marcos nos quere transmitir coa súa
interpretación histórica e coa súa narración literaria do que lle aconteceu
a Xesús.
Con inmellorable habelencia e dun
xeito moi pedagóxico os dous eséxetas
norteamericanos - membros do famoso e polémico Jesus Seminar- van
comentando perícope a perícope os
capítulos de Marcos que abranguen
dende a entrada en Xerusalén —o
chamado “Domingo de Ramos”— ata
a resurrección de Xesús —é dicir, ata
o “Domingo de Resurrección”. O seu
profundo coñecemento da teoloxía
xudía, da historia coetánea, dos restos arqueolóxicos atopados, da literatura hebrea, da historia antiga de
Israel e Roma, da socioloxía, a política e a economía mediterránea do
momento fai posible que no seu comentario e explicación o lector poida
asistir a unha sorte de renacemento
do mundo antigo e de toda a súa cosmovisión, de xeito que determinadas
pasaxes evanxélicas que sempre entendeu nun senso bastante manido,
desvelen agora outro significado moi
diferente que, incluso, parece moito
máis verosímil e ata revolucionario.
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A entrada de Xesús en Xerusalén é
unha procesión provocadora que ata
puido chegar a ridiculizar a entrada
imperial do delegado romano que
pasaba a festa da pascua na cidade
santa. Darlle ao César o do César e
a Deus o de Deus implica desposuir a
autoridade política de todo poder real
e recoñecer o único e absoluto poder
de Deus. Os relatos das aparicións
—interpretados agudamente como
parábolas— e as fórmulas pauliñas
da resurrección converxen no recoñecemento do señorío absoluto de
Xesús, o crucificado e, polo tanto, no
desprezo do poder imperial, violento
e opresor da Roma do momento e do
xudaísmo colaboracionista.
Poderase dicir, é certo, que non
todo o que di esta interesante obra
é absolutamente novo, ou que repite
tal vez excesivamente outra das súas
teimas: a morte de Xesús interpreta-

da como sacrificio substitutorio por
culpa dos nosos pecados non aparece
en Mc como clave interpretativa da
súa teoloxía. Hai excursus abundantes que insisten unha e outra vez
neste tema de fondo. Non obstante,
sería inxusto non dicir alto e claro
que estamos ante unha obra excepcionalmente recomendable. Sobre
todo, porque non abundan libros
nos que agromen de xeito tan claro e
sinxelo estas novas lecturas que nos
fan ler con outros ollos textos sobre
os que corremos o risco de esbarar
sen chegar a oír o latexo daquela súa
primeira significación. Máis aló das
discrepancias metodolóxicas que poida presentar un esexeta, penso que
é de xustiza recoñecer que, pola súa
sinxeleza pero profunda sabedoría,
estamos ante unha obra de obrigada
lectura para unha seria meditación.
Pedro Castelao

Vidal Fernández, F. Martínez Martínez, J.,
Religión e integración social de los inmigrantes:
la prueba del ángel
CeiM, Valencia 2007, 525 páxs.

“O inmigrante vive sempre nun
mundo narrado, que se desprega en
crenzas, en conviccións, en sabedorías que constitúen humanamente
o seu mundo e a súa identidade persoal” (p. 19). Así conclúe Joaquín
García Roca o seu prólogo a este longo traballo promovido pola institu-
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ción que el mesmo dirixe, o Centro de
Estudios para a Integración Social e
Formación de Inmigrantes (CeiM) de
Valencia, e realizado a carón do Instituto Universitario de Estudios sobre
Migracións da Universidade Pontificia Comillas de Madrid. De fondo,
unha intuición tantas veces esque-
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cida: non é posible a integración do
inmigrante sen o coñecemento e respeto dos elementos que configuran a
súa verdadeira identidade, dos cales
a relixión segue a ser un verdadeiro
signo de diferenciación co cal necesariamente hai que contar.
Tal é a liña transversal que guía
aos autores ao longo da súa investigación. Dous profesores da Universidade Pontificia Comillas, Julio Martínez dende a Teoloxía e Fernando
Vidal dende a Socioloxía, dous vigueses que tiveron a ousadía de tratala
inmigración dende o punto de vista
da relixión, é máis, dende a vivencia
relixiosa do propio inmigrante que se
atreveu a narrala. Por iso na base do
libro están unhas oitenta entrevistas
a persoas residentes na comunidade
valenciana, tanto en ámbito rural
coma urbano, pero procedentes de
distintos países do mundo, con distinto nivel cultural, sexo, idade, profesión e confesión relixiosa ou mesmo
non crentes de ningunha relixión. Un
enorme traballo de campo coordinado en Madrid por Miguel Ortiz e en
Valencia por Josep Buades, que tivo
a intención básica de escoitar, antes
de calquera teoría, a propia voz do
inmigrante.
O resultado plasmado nesta obra
consta de seis capítulos onde os autores analizan con detalle as cuestións
de fondo na relación entre inmigración e relixión, dende os vaticinios
que pregoaban a súa privatización ou
desaparición ata os novos movementos xurdidos baixo a sombra da revancha de Deus ou sinxelamente por un

retorno importante do relixioso, feito
sen dúbida moi favorecido debido ao
aumento dos fluxos migratorios. Por
tanto, isto leva a repensar conceptos
tan básicos coma o de “cidadanía” ou
“integración”, de xeito que, unha vez
sinalados os límites tanto do “asimilacionismo republicano” (modelo
francés) coma do “multiculturalismo
liberal” (modelo británico), os autores avoguen definitivamente por un
modelo “intercultural” (ou multicultural) e “pluralista” no cal a cidadanía non vaia rifada coa pertenza a
unha comunidade concreta, senón
que realmente se faga posible nun
modelo comunicativo concretado na
integración ética e política.
De feito, tan fundamental é a
identidade relixiosa no inmigrante
que case non soa raro que un dos
entrevistados, de 19 anos, chino e
non relixioso chegue a dicir que “a
relixión axúdanos a vivir, a comer e a
querer” (p. 213), é dicir, que configura
de forma necesaria a súa vida en
“terra estraña”. Sen lugar a dúbidas,
e deixando a un lado as formas
difusas ou ata negativas da influencia
das relixións para os inmigrantes,
os autores do estudo conclúen que
o relixioso é “un acontecemento
cunha
presenza
de
primeira
magnitude no fenómeno migratorio”
(p. 423), presentada polos propios
inmigrantes coma o “fundamento
da súa vida” (p. 423), valorando
moi fortemente a oración, cun senso
práctico de guía moral, “recurso ó que
suxeitarse nos momentos de crise”
(p. 424), de lugares de referencia,
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facendo resistente a súa dignidade
e suscitando actitudes máis de
hospitalidade e de solidariedade antes
que de confrontación ou de choque
(paxs. 424-427). É significativo, por
iso mesmo, a chamada á “unidade
das relixións, a valorar a alteridade,
a singularidade e a diversidade e a
crear un paradigma capaz de superar
o laicismo” (p. 428).

En definitiva, trátase dun gran
traballo de investigación que nos
acerca dunha forma ata o momento
inigualable, ó feito da inmigración
dende dentro, dende o máis íntimo
da identidade dos inmigrantes, desde
a súa relixiosidade, feito que está a
constituír verdadeiramente unha
“proba do anxo” para as sociedades
occidentais pluralistas.
Xosé Manuel Caamaño López

Javier Sádaba,
De Dios a la nada. Las creencias religiosas,
Espasa-Calpe, col. Gran Austral, Madrid, 2006, 191p.

Neste libro, o filósofo Javier Sádaba
indaga no feito relixioso, estudando a
relixiosidade a partir da sistematización, a codificación e institucionalización da vivencia relixiosa realizadas por algunhas das máis grandes
e/ou máis significativas das relixións.
Así, ademais dos inicios sumerios, as
primeiras formulacións relixiosas,
examina o xudaísmo, o islamismo, o
xainismo e o cristianismo. Ou sexa,
as tres grandes relixións monoteístas
e unha excepción significativa, chocante para a mentalidade occidental:
unha relixión atea, o xainismo, minoritaria en comparación coas outras
tres, mais cunha crecente influencia
no pensamento contemporáneo. O
obxecto preferente da atención do filósofo, mais non o exclusivo, van ser
as crenzas en que as diferentes fes
(de Moisés, de Mahoma, de Cristo,
etc.) toman corpo.
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Ademais de estudalas, de describilas e analizalas, Sádaba vai someter
as crenzas relixiosas a avaliación:
ponas a proba, examinando non só a
súa coherencia e consistencia desde a
razón filosófica, senón ademais a súa
admisibilidade en termos morais,
contemplándoas coa razón práctica,
desde os criterios da filosofía moral
(bondade, xustiza, etc.). Pois, subliña
de continuo o autor, as crenzas non só
constitúen un corpus doutrinal, a expresión externa (escrita, polo xeral)
que plasma unha vivencia interna
(unha fe), senón que, ademais, elas
se traducen en obrigacións, mandamentos,... en definitiva, en accións. A
fe, en última instancia (ou sexa, no
exclusivo foro interno), pode escapar
á discusión e o exame filosóficos ao
amparo dunha ineludíbel esixencia
de respecto, mais non así a crenza relixiosa e, moito menos, a acción conseguinte, que teñen que pasar polos
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filtros propios da ágora filosófica e do
foro público: o contraste de pareceres, o confronto cos factos, a crítica,
a contestación e a emenda, en parte
ou á totalidade,... etc.
Dito isto, hai que aclarar unha
cousa: este libro non contén un proceso á relixión. Nas súas páxinas,
Sádaba realiza unha aproximación
sosegada e matizada ao fenómeno
relixioso: se ben reiteradamente suspende —pon entre interrogantes e en
tea de xuízo— as crenzas relixiosas,
mostrando a súa incoherencia ou
a súa inconsistencia e sinalando as
súas inadmisíbeis derivacións prácticas, tamén se coida de suspender —
de reprobar— tout court e en bloque
a relixión. Ao contrario, o noso autor
destaca o valor e o interese, non xa
da experiencia relixiosa, senón inclusive das súas formas e fórmulas institucionais, as relixións.
E outra aclaración: a tónica —a
posición filosófica— dominante no
último capítulo, sobre filosofía da relixión, é o agnosticismo, sen excluír
o ateísmo. A este parecería apuntar
como conclusión o filósofo, revelando
así o sentido do seu título: de Deus ao
nada. Ou sexa, da crenza (en Deus)
á non crenza (en nada) e final da relixión. E ao sumo cabería, por toda

relixiosidade, o cultivo das relixións
ateas. De facto, de dúas destas, o
xainismo e o taoísmo, Sádaba sinala
a súa revalorización occidental contemporánea. Na nosa opinión, esa inferencia ou impresión resulta inexacta, segundo vemos logo referendado
no terceiro e último dos apéndices,
sobre “o futuro da relixión”. Ao noso
modo de ver, na súa exposición, análise e avaliación das crenzas relixiosas, Sádaba vai certamente de Deus
(en concreto, dos deuses) ao nada
(as relixións ateas, o agnosticismo e
o ateísmo), mais non trazando unha
liña recta, do principio ao final, senón
describindo un círculo, percorrendo
a diversidade da crenza, incluíndo a
incredulidade. Como filósofo, móvese entre Deus e o nada, deixando ao
lector a última palabra. Estamos, en
suma, ante unha obra de plena actualidade, que incide no re-exame da
relixión e a relixiosidade que a filosofía fai hoxe, e ha de proseguir neste
século XXI. O texto, ademais, posúe a
sobriedade nas formas (claridade expositiva, precisión nas explicacións,
rigor na análise, etc.) e a riqueza
no fondo (documentación rigorosa,
abundancia de información, innovación nas formulacións, etc.) que son
características do pensamento de Javier Sádaba. Da mellor filosofía.

Luís García Soto
Profesor de bioética e moral na Fac. de Filosofía da USC
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Campo Freire,
Xoaquín-Orlando;
A viuvez na pastoral da saúde,
Encrucillada, Monografías, Lugo, 2006, 212 páxs.

O motivo temático dos orfos e as
viúvas ten na tradición bíblica un
carácter, máis ca tópico, simbólico.
Sucédelle a este tópico, aínda que
nun nivel maior de concretización,
o mesmo ca acontece co referente ao
dos pobres. Estes e aqueles/as son a
representación típica da clase de persoas mellor dispostas para recibiren
a gratuidade do reino de Deus, por
unha banda, e mais son, asemade,
os medios epifánicos privilexiados
dun Deus que se manifesta na debilidade. Endealí, a actitude do crente
verbo desta clase de persoas convértese en criterio supremo da calidade
–da autenticidade, mesmamente, ou
falsidade– da súa fe, segundo ela for
de acollida e identificación con tales
persoas ou, pola contra, de receo perante elas e, todo o máis, de pretendida compaixón.
Estou segurísimo de que a conciencia disto, activa decote no home
Xaquín Campo, e a súa longa e fonda
experiencia desta fundamental liña
de forza profética vétero e neotestamentaria foron as que o levaron a se
enfrontar co tema da viuvez na súa
memoria de licenciatura en Pastoral Sanitaria, presentada no Istituto
Teologico Camillianum de Roma tras
uns estudos realizados despois de
aos sesenta e cinco anos de idade se
xubilar como asistente técnico sani-
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tario, non como curador acaroado ás
persoas faltas de saúde por calquera
causa, pois estoutra foi unha angueira que o ocupou toda a vida como
crente, como animador social e como
crego. De por parte, influíu sen dúbida a súa condición de orfo temperán,
cousa que, ademais de o marcar coa
experiencia do natural desvalemento seu e das súas irmás, o fixo testemuña próxima da soidade vidual do
proxenitor supervivinte.
Ao longo do ano pasado, Xaquín
preparou para a edición como libro o
traballo académico ao que me referín,
e hai poucos meses este foi publicado,
cun prólogo de Andrés Torres Queiruga, entre as –poucas– monografías de Encrucillada. Como o propio
autor nos advirte na “Introdución”,
a estrutura do ensaio cínguese ao
método de “Ver-Xulgar-Actuar” que
hai unhas décadas adoptaran como
propio os chamados movementos
especializados de Acción Católica e
que nos comezos fora simplemente
un guión sinxelo para a “revisión de
vida”, mais co tempo viñera collendo
solidez e afinándose ata se converter nun método serio para analizar
e transformar a realidade social,
consistente en: primeiro, facer unha
análise da realidade con atención aos
datos observables e ás súas causas e
consecuencias; logo, realizar un dis-
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cernimento desa realidade á luz dunha visión do mundo e un sistema de
valores coherente coa fe cristiá, e, finalmente, en argallar e propor unhas
liñas de acción que, incidindo principalmente nas causas descubertas
na fase da análise, se propuña como
grande obxectivo a transformación
da realidade no senso de a achegar á
realización deses valores.
É consonte a esta estrutura o deseño editorial do libro de Xaquín, cuxo
corpo se organiza en tres grandes
capítulos titulados, respectivamente:
“Aproximación dende tres perspectivas”, “Discenimento evanxélico”
e “A viuvez e a pastoral da saúde”.
As perspectivas ás que se refire o primeiro son a histórica –un breve percorrido polo tratamento da viuvez na
historia, principalmente na da Igrexa–, a psico-sociolóxica –unha análise
do fenómeno baseada en testemuños
de persoas sobre a súa experiencia do
mesmo– e a estatístico-económica –
subministrando e comentando cifras
da realidade do mesmo en España e
en Galicia. No capítulo segundo quérese facer o discernimento desta realidade “á luz e ao estilo de Xesús e da
súa Igrexa para descubrir os desafíos
e achegas” que de aí derivan para a
teoloxía e para a pastoral da saúde.
Podíase esperar, e así é en boa parte,
que aquela luz se procurase nos textos bíblicos, na práctica e reflexión
tradicional da Igrexa e nos pronunciamentos do maxisterio eclesiástico;
porén, déixase escoitar tamén a voz
de Deus falante a través do sufrimento e a reflexión crente de persoas

que padecen ou padeceron tal “doenza”. O terceiro capítulo aborda unha
serie de aspectos centrais de teoloxía
e pastoral sanitarias referidos ao fenómeno, en cuxo tratamento se van
suxerindo actitudes e accións encamiñadas a axudar, sobre todo a que
as propias afectadas e afectados se
axuden, a superar a parte negativa
da súa situación. Salientarei aspectos do tema como a re-socialización
da persoa viúva, o acompañamento
no dó, a configuración dunha espiritualidade vidual desde a reflexión
teolóxica feita polas propias viúvas,
a figura dos coidadores e a atención
aos mesmos, o protagonismo das
persoas viúvas na sociedade e na comunidade cristiá a través dos novos
ministerios laicais, as alternativas
vocacionais tras a viuvez, as asociacións de viúvas...
Eis, pois logo, un libro que lle cómpre ler a todo axente da pastoral
sanitaria ou do traballo social, por
suposto; mais tamén a calesquera
crentes que se animaren a profundizar nos signos máis valiosos a través dos cales se fura en dirección ao
cerne e actitudes fundamentais da
fe cristiá. Pouco importa se, agora e
desde non moito tempo, a situación
dos viúvos –das viúvas sobre todo–
mudou significativamente por varios
cambios e melloras, tales como a xeneralización das pensións e outras
medidas asistenciais, a liberalización
dos costumes e o afrouxamento da
presión ambiental outrora atafegante da vida deses desamparados,
etc. Non por iso diminuíron entre a

337

113

Recensións

xente os sufrimentos provintes dos
fracasos no amor ou nos proxectos de
vida compartida, con ou sen morte
da persoa compañeira ou consorte.
Nin diminuíron outras causas de dor
e soidade profundas, de moi diversa
etioloxía. Os pobres, as viúvas e os
orfos dos novos tempos poden tomar
novas denominacións, ou engadilas
simplemente a aquelas, e adoptaren
a de mulleres maltratadas, persoas
vítimas da drogadición, enfermos

crónicos sen esperanza de curación...
No fondo está decote aquel tipo de
experiencia negativa que se pode
vivir como creba total, soidade radical, perda do sentido da vida, camiño
sen saída... Neste libro hai moita luz
para entender estas realidades e interesantísimas suxestións de acción
para as sandar.suxestións de acción
para as sandar.
Xesús Portas Ferro

AVISO AOS SUSCRITORES
Con xuño chegou a fin dos prazos marcados para os pagos.
Grazas a quen contribuíu con xenerosidade e puntualidade.
Recordatorio a quen aínda non cumpriu: hai algúns recibos
bancarios e algún reembolso devoltos, e algún xiro de
persoas que os mandan sen que se lle pida....
Insistimos en que, se non recibimos aviso en contra,
seguimos confiando na fidelidade.
Con todo, pedimos, a ser posible, na domiciliación
bancaria. Ten fallos e non é barata, pero é a mellor e máis
doada de cobrar.
A obra do compañeiro XaquínCampo Freire
segue á venda nas principais librarías, ao prezo
de 15 euros.
Encrucillada ofréceselles aos seus suscritores
o envío deste libro a domicilio, ao mesmo prezo
(incluídos os gastos de envío).
(Había um erro no anuncio do número anterior
da revista)
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Libros Chegados
Mariño Dávila, Esperanza:
Letras dous mil...7 María Mariño,
TresCtres, Santa Comba, 2007, 161
páxs. Dicionario
Como cada ano dende o 2001, a
editorial TresCtres, na súa colección
Dicionario, edita un monográfico
homenaxe á persoa a quen se lle
dedica o Día das Letras Galegas.
Para este 2007 a figura é a poetisa
María Mariño. A autora desta obra é
a filóloga e investigadora Esperanza
Mariño Dávila. Na obra fai un
percorrido pola biografía, creación
e obra de María Mariño. Aporta
tamén testemuñas fotográficas e
documentais da vida desta autora,
da que se chegou a dubidar da súa
existencia, e achega interesantes
recursos didácticos así como unha
sinopse da súa vida no marco dos
acontecementos máis importantes
sucedidos en Galicia e no mundo.
Liñares Giraut, X. Amancio:
Ramón Martínez López, TresCtres,
Santa Comba, 2007, 118 páxs. Ser
Biografías.
Neste ano 2007 celébrase o
centenario do nacemento de Ramón
Martínez López, polígrafo e intelectual
boirense. Membro fundador do
Seminario de Estudios Galegos,
catedrático,
escritor,
agregado
cultural da embaixada española
en Lisboa, membro do Partido
Galeguista e exiliado nos EEUU, a
figura de Ramón Martínez López
quizá estea sendo pouco valorada.
X.A.Liñares Giraut achéganos a vida
e traballo deste galego bo e xeneroso.
Unha vida marcada, como a de tantas

e tantos, pola guerra e o exilio, que
leva a este galeguista á docencia na
Universidade de Texas. De volta
á terra, e ata a fin dos seus días,
continuou comprometido coa causa
de Galicia. Vaia pois esta obra coma
homenaxe póstuma a este galego
ilustre.
Boff, Leonardo: Virtudes para
otro mundo posible. II Convivencia,
respeto y tolerancia, Sal Terrae,
Santander, 2007, 118 páxs. El pozo
de Siquem.
Leonardo Boff é un teólogo que
non precisa presentación. Este que
comento é o segundo libro dunha
triloxía de virtudes que Boff vai
debullando para poder soñar con
outro mundo posible. Veu precedido
da hospitalidade, e a el sígueo a
comensalidade. En cada capítulo
da obra que nos ocupa, Boff propón
unha parábola da vida, e dende ela
vai afondando no significado, as
implicacións e consecuencias das
tres palabras: Convivencia, respecto
e tolerancia, como piares básicos do
entendemento entre os pobos e a
paz.
O orixinal portugués: Virtudes
para um outro mundo possível II
Convivência, respeito & tolerância,
publicouno Editora Vozes no 2006. A
traducción é de Jesús García-Abril.
De Loyola, Ignacio: Escritos
esenciales. Dios en todas las cosas.
Sal Terrae, Santander, 2007, 126
páxs. El pozo de Siquem.
Có gallo do 450 aniversario do
pasamento de Íñigo de Loiola, tres
xesuítas Philipp Görtz, Willi Lambert
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e Dominik Terstriep, fan unha
recompilación de textos do santo
vasco, tirados de diferentes escritos
e ordenados en 12 temáticas. Este
libro responde moi ben á máxima
de Íñigo “Buscar e achar a Deus en
tódalas cousas”. Non é para ler de
corrido, senón para ir remoendo,
buscando nos diferentes capítulos
raios de espiritualidade íñiga que
nos permitan meditar e iluminar
ós diferentes momentos da vida.
Ten a novidade de presentar algúns
textos non publicados previamente
en castelán, traducidos doorixinal
alemán por Ramón Alfonso Díez
Aragón.
O orixinal alemán: In allem - Gott,
publicouno Echter Verlag GmbH no
2006.
Decloux, Simon: El Espíritu
Santo vendrá sobre ti. Ejercicios de
8 días con San Lucas, Sal Terrae,
Santander, 2007, 190 páxs. Colección
Pastoral.
Simon Decloux, xesuíta e filósofo,
actualmente é o responsable do Centro
Espiritual “Manresa” en Kimwenza,
no Congo. Partindo do Evanxeo de
Lucas estructura textos e reflexión
para oito días de exercicios. O centro
destas meditacións son a oración, a
misericordia e a universalidade da
mensaxe de Xesús, temas que, xunto
coa alegría, son eixos no evanxeo
lucano.
O orixinal francés: L’Espirit Saint
viendra sur toi. Retraite de 8 jours
à l’écoute de saint Luc, publicouno
Fidélité no 2002. A traducción é de
Ramón Alfonso Díez Aragón.
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Gandhi, Mohandas: Mi fe en la
verdad. Un pensamiento para cada
día, Sal Terrae, Santander, 2007, 182
páxs. ST Breve.
Esta obra está editada por
R.K.Prabhu, fiel discípulo de
Gandhi. Nela preséntanos 366
pensamentos do Mahatma, un para
cada día do ano, colleitados entre
os seus moitos e diferentes escritos.
Con eles quere axudarnos a afondar
na espiritualidade deste hindú
universal, inesgotable buscador da
Verdade.
O orixinal inglés: Mohan-Mala. A
Gandhian Rosary. Being a tought for
each day of the year gleaned from the
writings and speeches of Mahatma
Gandhi, publicouno Navajivan Trust
Ahmedabad no 2005. A traducción é
de María del Carmen Blanco Moreno
e Ramón Alfonso Díez Aragón.
Nolan, Albert: Jesús, hoy. Una
espiritualidad de libertad radical,
Sal Terrae, Santander, 2007, 263
páxs. Presencia teológica.
O teólogo sudafricano Albert
Nolan continúa nesta obra o traballo
que empezara no seu famoso libro
“¿Quién es este hombre?” Jesús, antes
del cristianismo. Si daquela abordara
de xeito maxistral o contexto político
e social da misión de Xesús, desta
adéntrase na espiritualidade de Xesús
de Nazaret, ligada radicalmente a
Deus e a toda a creación. Móstranos
a un Xesús místico, enlazándoo
cós signos dos nosos tempos. A
espiritualidade do Nazareno, da man
de Nolan, convértenos por dentro,
facéndonos chegar á mística dende a
contemporaneidade.
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O orixinal inglés: Jesus today.
A spirituality of radical freedom,
publicouno Orbis books no 2006. A
traducción é de Ramón Alfonso Díez
Aragón.
Polkinghorne, John: Explorar la
realidad. La interrelación de ciencia
y religión, Sal Terrae, Santander,
2007, 200 páxs. Presencia Teológica.
O autor tense definido a si mesmo
como “científico-teólogo”. Físico
cuántico e sacerdote anglicano é un
grande constructor de diálogo entre
ciencia e fe. De feito, recibiu no ano
2002 o Templeton Prize polos seus
aportes neste eido. Nesta obra vai
dando argumentos que sosteñen que
a realidade ten diversos estratos,
que se poden ver de xeito integrado,
superando así vellas dicotomías e
subordinacións. Nas súas teorías
encaixan a estructura causal do
mundo, a comprensión evolucionista
da natureza humana, Xesús de
Nazaret e o encontro humano con
Deus. Polkinghorne amplía a nosa
visión da natureza e a realidade,
axudándonos a apreciar mellor a
complexidade desta.
O orixinal inglés: Exploring
Reality. The Intertwining of Science
and Religion publicouno Spck no
2005. A traducción é de José Manuel
Lozano Gotor.
Rambla Blanch, Josep M.: Dios,
la amistad y los pobres. La mística
de Egide van Broeckhoven, jesuíta
obrero, Sal Terrae, Santander, 2007,
118 páxs. Servidores y testigos.
Josep M. Rambla es director
de
EIDES,
Escola
Ignasiana

d’Espiritualitat
del
Centre
d’Estudis Cristianisme i justícia
de Barcelona. Nesta obra presenta
a fonda espiritualidade de Egide
van Broeckhoven, crego obreiro
en Anderlecht nos anos 60. O seu
proceso de busca espiritual culmina
nos dous últimos anos da súa vida
cando Deus, a amizade e os pobres
convértense nunha única experiencia
de fe, a silveira ardente, como el
mesmo expresou. Egide morreu novo,
con 34 anos, nun accidente laboral,
pero a súa experiencia de Deus ten
unha fondura sublime. Atopámonos
diante dun místico dos nosos tempos.
A obra inclúe, amais da presentación
do seu proceso espiritual feita por
Josep Rambla, o diario íntimo de
Broeckhoven, unha auténtica xoia.
Aerens, Luc: La catequesis del
camino. Una apuesta práctica familiar,
comunitaria e intergeneracional, Sal
Terrae, Santander, 2007, 214 páxs.
Recursos catequéticos.
A crise da catequese é patente, e
diversas propostas van aparecendo
na práctica. Luc Arens, profesor de
catequese e pedagoxía catequética,
propón un novo xeito: a “catequese
do camiño”, que xa se ven realizando
en diferentes parroquias de Bélxica
e outros países. Trátase dunha
catequese interxeracional, na que
toda a comunidade parroquial,
independentemente da súa idade,
se pon en camiño, sentíndose
responsable da transmisión da
fe. Nesta obra insiste, sobre todo,
nos pasos necesarios que convén
ir dando nunha parroquia para
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transformar a súa catequese, pois o
novo prantexamento fai necesario
un proceso de transición dende a
realidade da parroquia tradicional. O
libro inclúe, amais, fichas prácticas
de traballos concretos para empezar
a dar pasos cara un novo estilo de
catequese parroquial
O orixinal francés: La catéchèse de
cheminement. Pedagogie pastorale
pour mener la transition en paroisse,
publicouno Éditions Lumen Vitae
no 2002. A traducción é de José Luis
Saborido Cursach.
VV.AA.: A Língua Galega: Historia
e Actualidade. Vol IV, Consello da
Cultura Galega e Instituto da Língua
Galega, Vigo 2004, 626 páxs.
Este tomo recolle as actas do I
Congreso Internacional organizado
polo Instituto da Lingua Galega
para celebrar o seu 25 aniversario.
O acontecemento, a máis ampla e
representativa asemblea científica
arredor do noso idioma, tivo lugar en
Santiago de Compostela os días 1620 de setembro de 1996. Os editores
desta obra son Rosario Álvarez
Blanco, Francisco Fernández Rei e
Antón Santamarina.
VV.AA.: Informe Medios de
comunicación e telecomunicacións,
Consello da Cultura Galega. Sección
de ciencia, técnica e sociedade.
Sección de comunicación, A Coruña
2006, 112 páxs.
Este libro recolle as actas da
xornada celebrada en Santiago o 8 de
abril de 2005, baixo a coordinación
de Anibal R. Figueras Vidal.
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Anónimo: Ordo prophetarum,
Consello da Cultura Galega. Sección
de literatura e industrias da edición,
Vigo 2006, 79 páxs. Colección de
peto
Drama litúrxico medieval que
describe o anuncio da chegada do
Mesías. Esta obra serviu de modelo
iconográfico para o Mestre Mateo,
que a partir dela elaborou o Pórtico
da Gloria. Na presente edición
ven precedida dos traballos de
investigación de Manuel Castiñeiras,
Francisco Luengo e Mercedes
Pintos en galego, castelán e inglés.
Acompaña ó libro un CD que rexistra
os sons da música orixinal tocada cós
instrumentos medievais construídos
por Francisco Luengo, César Arias,
Carlos Paniagua e Víctor Barral.
VV.AA.: Os incendios forestais
en Galicia, Consello da Cultura
Galega. Sección de ciencia, técnica e
sociedade, A Coruña 2006, 328 páxs.
Colección Base.
Este libro recolle as actas das
xornadas celebradas en Santiago
os días 7 e 8 de novembro de 2005,
coordinadas por Francisco DíazFierros Viqueira e Plácido Baamonde
López. Ademais das medidas a curto
prazo que convén establecer para
resolver o problema dos incendios
forestais, tamén hai outras a longo
prazo que requiren unha acción
cultural en toda a sociedade. Por esta
canle se encamiñan as reflexións do
Consello da Cultura Galega.
Fraguas Fraguas, Antonio:
Antonio
Fraguas
polas
catro
témporas. Colaboracións en La Voz
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de Galicia e O Correo Galego (1992
1999), Consello da Cultura Galega.
Sección de antropoloxía cultural.
Sección de comunicación, A Coruña
2006, 300 páxs. Colección Base.
Este libro, editado por Xosé
López, Rosa Aneiros e Daniel
Salgado, recolle unha escolma das
colaboracións de Antonio Fraguas
nos xornais citados.
VV.AA.:
Cultura
e
Novas
Tecnoloxías, Consello da Cultura
Galega. A Coruña 2006, 266 páxs.
Colección Base.
Este libro recolle as actas dos
IV Encontros Cultura e Concellos,
celebrados os días 18 e 19 de
xuño de 2004 en Santiago, baixo
a coordinación de Xan Bouzada
Fernández.
Pintos Villar, Xosé Manuel:
Obra poética dispersa de Xosé Manuel
Pintos Villar, Consello da Cultura
Galega. Sección de comunicación.
Sección de lingua. Sección de
literatura e industrias da edición, A
Coruña 2006, 300 páxs. Colección
Base.
Xosé Manuel Pintos Villar é
o máis importante precursor do
Rexurdimento, coñecido pola súa
obra A gaita Gallega. Neste estudo,
María Carme Ríos Panisse recolle
unha moi boa parte das creacións
de Pintos que nunca apareceron

nun libro, senón en publicacións
periódicas. O tomo da boa conta do
traballo deste pontevedrés, tanto no
campo da sociolingüística como no
literario.
Cerviño Loira, Antonio: Raiola,
Consello da Cultura Galega. Sección
de música e artes escénicas, A Coruña
2006, 63 páxs.
A metodoloxía pianística Raiola
ten como obxectivo achegar o rico
patrimonio musical galego ás nenas e
nenos de entre 5 e 7 anos. Con debuxos
e partituras, Antonio Cerviño vai
achegando antollos, pezas miúdas e
pezas populares galegas ás xentiñas
que se inician no mundo da música
por medio dun piano.
VV.AA.: O exilio galego. Actas do
congreso e repertorio biobibliográfico,
Consello da Cultura Galega e Arquivo
da Emigración Galega, A Coruña
2007, CD.
Este CD recolle as actas do congreso
internacional celebrado en Santiago
de Compostela do 24 ó 28 de setembro
de 2001, así como un completísimo
repertorio biobibliográfico do exilio
galego. No congreso de 2001 fixérase
unha primeira presentación e un
chamamento á ampliación desta
investigación biobibliográfica. Co
gallo do ano da memoria, no 2006,
preséntase o traballo completo,
revisado e ampliado o anterior.
Marisa Vidal Collazo
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