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Guieiro
Unha das cuestións que máis dificulta un entendemento sereno
entre a Igrexa e a opinión pública actual é o tema dos bens da Igrexa.
Para unha mirada superficial a contradición non pode ser máis
patente: a Igrexa aparece como unha institución inmensamente
rica que, ademais, conta con privilexios fiscais. Porén, predica a
pobreza, o desprendemento dos bens e a austeridade na vida. Cómo
conxugar esta desacougante tensión? Todo parece indicar que se
a Igrexa seguira a lóxica da pobreza evanxélica non debera posuír
nada. Será que neste punto está máis preto da lóxica do mundo?
Haberá que pensar se esta relación así presentada —que, a
miúdo, é aproveitada por sectores contrarios á Igrexa para encirrar
o ánimo contra todo o que a Igrexa representa— non é senón un
prexuízo sen fondura que impide comprender a verdadeira natureza
do tema en cuestión. O problema non é o que se ten, senón que é o
que se fai, e como se xestiona aquilo que se posúe. As posesións son
instrumentos de servizo ou bens mortos? Convertéronse en fins en
si mesmos, pechándose, así, á súa verdadeira misión, ou manteñen
o seu carácter aberto e dinamizador nos lugares onde están?
O tema non pode ser de máis actualidade. O roubo do Códice
Calixtino propiciou que todo o mundo se pronunciase sobre a
capacidade da propia Igrexa para custodiar un patrimonio de
titularidade propia, pero de significación cultural universal. Non
deixa de ser curioso que os que máis se opoñen a que a Igrexa
reciba do Estado algún tipo de axuda económica sexan, tamén, os
que, logo, máis lle esixen e menos lle perdoan os erros no coidado
das súas posesións. De por parte, non son poucas as reitorais
abandonadas, as Igrexas en ruínas, e os conflitos cos veciños
pola propiedade dun adro ou dunhas terras que o bispado quere
recuperar ou vender. Qué pensar de todo isto?
O problema non é novo. Ramón Villares Paz recórdanolo
nun documentado estudo sobre o proceso desamortizador. A
Igrexa recibiu a través de doazóns case todo canto posúe. Foi a
desamortización un proceso de liberación de pesados fardos do
pasado ou foi un latrocinio que só cambiou de mans a titularidade
dunhas propiedades das que seguiron a estar excluídos os que
Encrucillada 177, marzo-abril 2012

3
123

Guieiro
máis precisaban delas? Alejandro Fernández Pumariño ofrécenos
unha esclarecedora ollada xurídica aos bens temporais de Igrexa.
Obxectividade, transparencia e mesmo delicadeza na súa xestión é o
mínimo que cómpre ter en conta. Desde unha perspectiva xurídica
temos tamén unha achega realizada por Miguel Campo Ibáñez SJ,
sobre o estatuto de pobreza dos relixiosos. Cómo combinar unha
opción de vida pobre coa pertenza a congregacións ás que, polo
xeral, non lles falta de nada?
Co gallo da celebración do día das letras galegas, Xesús Portas
Ferro achéganos á figura de Valentín Paz Andrade. Home de acción,
xornalista, galeguista, cunha abondosa e diversa obra que contén
desde poemarios, artigos periodísticos e breves colaboracións a
ensaios de crítica literaria e mesmo biografías. O día 3 de marzo
de 2012 a Asociación de Escritores en Lingua Galega nomeou a
Francisco Carballo Bo e Xeneroso. Incluímos neste número o saúdo
inicial do presidente da asociación, Cesáreo Sánchez Iglesias, así
como a posterior intervención do propio Carballo, e aproveitamos,
como non, para sumarnos a tan merecida designación.
Un interesante documento da HOAC e da XOC ante a reforma
laboral axúdanos a non perder de vista o terrible drama da crise.
Da Folga Xeral, da operación Campión e doutras cousas polo estilo
fálanos a rolda de política de Xosé Luís Barreiro. A rolda de cultura
iníciase deste volta con celtas e castrexos pero segue coa habitual
densidade de datos de información. Xa para rematar, a rolda de
Igrexa resulta especialmente interesante por todos os temas de
máxima actualidade que abrangue. Completan este número unha
breve presentación do libro homenaxe a Andrés Torres Queiruga
Repensar a teoloxía, recuperar o cristianismo, os libros chegados e
os habituais debuxos de Soedade Pite.
Co número pechado xa recibimos a publicación da Notificación
sobre algunhas obras do prof. Torres Queiruga, publicada pola
Comisión Episcopal para a Doutrina da Fe. Publicamos neste número
un texto de todo o Consello de Redacción sobre dita Notificación.
Pedro Castelao
4
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Nota

O Consello de Redacción de Encrucillada
con Andrés Torres Queiruga

Tendo este número practicamente pechado, o Consello de Redacción de Encrucillada recibe con tristura e pesar a publicación
da Notificación sobre algunhas obras do Prof. Andrés Torres Queiruga, o 30 de marzo de 2012, por parte da Comisión Episcopal para
a Doutrina da Fe. Sen tempo para elaborar unha reflexión teolóxica extensa e de fondo sobre todos e cada un dos temas tratados
nese documento, só podemos apurar unhas breves liñas xerais que,
sen renunciar a dicir algo concreto, amosen o sentir unánime do
Consello de Redacción. Este sentir tradúcese en agradecemento,
ánimo e apoio ao traballo de Torres Queiruga e tamén, por suposto, no respecto debido á Comisión Episcopal. O cal non impide,
porén, unha reflexión libre e construtiva sobre a “Notificación”.
Máis ben, ao contrario, esíxea.
O primeiro que hai que dicir, despois dunha atenta lectura do
documento, é que a CEE non condena nin a persoa nin o pensamento de Torres Queiruga. Tan só advirte de que hai unha serie
de cuestións teolóxicas nas que o pensamento do autor non parece
reflectir de forma acaída o que o Maxisterio considera que é a fe
da Igrexa. O documento ten, pois logo, a intención de ofrecer unha
clarificación ao respecto. Con todo, a ninguén se lle escapa que,
de feito, a propia publicación do documento xa ten ante a opinión
pública un efecto semellante ao dunha condena en sentido estrito.
Pero sendo fieis á letra do texto é absolutamente errado sacar, sen
máis, esa conclusión.
En segundo lugar, cómpre salientar algo que se atopa no inicio
do documento. Alí dise que a “preocupación por «repensar» a ensinanza tradicional da Igrexa” que caracteriza a obra de Torres Queiruga é unha preocupación loable. Esta loable intención concrétase
en dous aspectos da máxima importancia:
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1) “amosar de modo comprensible para o home de hoxe en que
consiste a experiencia da que se fala no anuncio cristián e expresan as formulacións de fe”;
2) “presentar unha imaxe de Deus que, en lugar de suscitar
medo, permita recoñecelo como «todo amor», e unha imaxe do
cristianismo que lle permita non ser excluído do diálogo cultural
e relixioso”.
Cómpre meditar sobre estas dúas afirmacións. Son, talvez, os
dous alicerces que estruturan os mellores traballos teolóxicos dende a modernidade ata hoxe. Estará a Igrexa sobrada de teólogos
que construísen sobre eses piares pontes transitables co pensamento actual? O problema parece estar no perigo que, segundo
o documento, encerra ese loable intento: “reducir a fe cristiá ás
categorías da cultura dominante que poderían eliminar ou escurecer a novidade introducida pola Encarnación do Fillo de Deus”. O
documento, en todo o que segue, dá por feito, sen probalo de xeito
acaído —ao noso entender—, que este perigo se realiza na teoloxía
de Torres Queiruga. Pensamos que un mínimo coñecemento da
obra completa do autor convencerá o lector —como nos convence
a nós— do contrario.
En terceiro lugar, e sen poder entrar en máis detalles, sinalamos
un problema de interpretación e algúns exemplos ilustrativos. Os
redactores da “Notificación” parecen ler a obra de Torres Queiruga utilizando unha hermenéutica desconfiada. Sería irresponsable
afirmar, sen probas, que a aplicación desa hermenéutica de prevención é intencionada, para así, comprender os textos do autor
no peor dos sentidos posibles. A consideración e o respecto máis
elemental que merece a Comisión Episcopal, impídennos crer tal
cousa. Agora ben, o certo é que moitas das conclusións que tiran
dos textos citados do autor son, cando menos, abraiantes.
Velaquí algúns exemplos: calquera lector da obra de Torres
Queiruga sabe que o autor de ningún xeito confunde o Creador
coa criatura, ou a benaventuranza —a salvación— cun “mero desenvolvemento da natureza”. O contrario só se pode soster ignorando as súas obras Recupera-la creación (Vigo, 1996) e Recupera-la
salvación (Vigo, 1977). Ademais, nos seus escritos nunca aparece
6
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ese fatídico “mero” coa que a “Notificación” reduce a súa concepción da salvación. O mesmo sucede coa revelación. Na concepción
da revelación o autor non fala nunca e unicamente de “maiéutica”,
senón sempre de “maiéutica histórica” como un concepto único,
cousa que o documento non ten suficientemente en conta (Cfr. cap.
IV de A revelación de Deus na realización do home, Vigo, 1985). De
igual xeito, a crítica de apofatismo sorprende, porque ignora todo
canto o autor escribiu sobre o carácter real do coñecemento humano tocante a Deus a raíz das súas teses sobre Amor Ruibal e Xavier
Zubiri. No mesmo sentido hai que dicir que a simpatía de Torres
Queiruga coa forza suxestiva e interpeladora dos contos, parábolas
e apotegmas de Tony de Mello non lle fan ignorar o perigo oriental
—tantas veces sinalado polo autor— de esfumar algo que el considera absolutamente capital na concepción de Deus: o seu carácter
persoal e a capacidade da linguaxe humana de referirse realmente
a El (Cfr. Constitución y evolución del dogma, Madrid, 1977, ademais do prólogo das Obras Completas de Tony de Mello, das cales
Torres Queiruga non é editor —como di a “Notificación”—, senón
unicamente autor do prólogo). Outro exemplo: a alusión crítica á
súa concepción da infalibilidade ignora o capítulo IV do seu libro
Fin del cristianismo premoderno (Santander, 2000). Nese capítulo
o autor, logo de explicar claramente o que é —e o que non é— a
infalibilidade (comprendéndoa á luz da indefectibilidade de toda a
Igrexa), deféndea nos casos nos que se xoga a identidade definitiva
da Igrexa cristiá. Esta defensa lévao incluso a manifestar algunhas
reservas acerca da interpretación que ofrece H. Küng.
Na mesma liña podemos dicir que poucos autores haberá que
defendesen igualmente o carácter pleno, definitivo e insuperable da
revelación divina acontecida en Xesús Cristo. A súa concepción do
“pluralismo asimétrico” é xustamente unha confesión implícita desta defensa. Sendo o pluralismo relixioso un dato de feito, de onde
ven, se non, a asimetría que o autor sostén? Pois da súa insistencia
en que non todas as relixións son iguais, aínda que todas sexan feitos humanos específicos que responden na medida das súas posibilidades á universal vontade reveladora e salvífica do único Creador.
A relixión cristiá e a súa Igrexa non se fundan en si mesmas, senón
no acontecido en Xesús Cristo: por iso o cristianismo, en canto
Encrucillada 177, marzo-abril 2012
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relixión, e a Igrexa, en canto comunidade de crentes, testemuñan
a plenitude dunha revelación que incluso para elas se converte
en esixencia constante, en doazón nunca plenamente posuída, en
realidade nunca esgotada e, por iso, en desafío permanente dunha
nova e plena fidelidade xamais definitivamente conseguida. Torres
Queiruga non sostén que a revelación de Deus en Cristo sexa “limitada, incompleta ou imperfecta”. Ao contrario, sostén que a manifestación de Deus en Cristo (teocentrismo xesuánico) marca unha
asimetría decisiva no mundo das relixións, que fai do acontecido en
Xesús a revelación insuperable do amor de Deus ao mundo. Porén,
isto non enfronta o cristianismo ás outras relixións, porque onde se
ve a plenitude da revelación que funda o propio cristianismo, é na
continuidade e no diálogo coas outras tradicións.
Respecto da resurrección debemos dicir que Torres Queiruga
confesa e ensina reiteradamente a fe da Igrexa na real e verdadeira resurrección de Cristo. Agora ben, ofrece unha interpretación
teolóxica da mesma que, en absoluto, a nega. Antes ben, ao contrario, permite comprendela no seu máis xenuíno significado. O seu
cuestionamento do carácter empírico das aparicións e da veracidade histórica do relato do sepulcro baleiro como dato fundamental
para a fe, poderá ser, ou non, compartido, pero é lexítimo como
oferta dunha explicación teolóxica significativa. O cardenal Walter
Kasper, p. e., sostén, que: “a resurrección como tal non é constatable historicamente”. E máis adiante: “aínda presupondo que
puidésemos probar o feito do sepulcro baleiro, isto non sería nin
de lonxe unha proba da resurrección. O feito do sepulcro baleiro
é ambiguo” (Jesús. El Cristo, Salamanca, Sígueme, 1994 [orixinal
alemán, 1974], 161). Verbo das aparicións podemos ler na mesma
obra: “as aparicións non representan acontecementos obxectivamente cousísticos. Non se pode miralas como observador neutralmente distanciado” (173). Torres Queiruga insiste reiteradamente,
con matices e ampliacións propias, na mesma idea: o resucitado,
como Deus mesmo, transcende absolutamente o espazo e o tempo;
por iso, un encontro verdadeiro con el non pode conlevar, pola súa
parte, formas de presenzas non divinas, senón, máis ben, todo o
contrario. Así pois, mesmo se isto non o comparten todos os teólogos, aínda que si moitos (sobre todo os que estudan monografi8
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camente este misterio: cf. Repensar a resurrección, 26-31), non é
acaído nin correcto dicir que esta concepción teolóxica nega a fe
na resurrección de Cristo.
As cuestións de escatoloxía e da oración son cuestións menores.
Non pola súa importancia, senón porque son consecuencias das
premisas anteriores. Como exemplo significativo, só nos queda comentar brevemente a primeira cuestión que sinala o documento:
“a preocupación por reformular o dogma leva a Torres Queiruga a
propor un «novo paradigma», segundo o cal unha noción correcta
de creación debe respectar e fundar a autonomía das leis da natureza, pois non sería necesario aceptar xa «intervencións puntuais»
de Deus no mundo. Isto leva o Autor a rexeitar os milagres e incluso a resurrección de Xesús Cristo como milagre susceptible de
probas empíricas”. Escoitemos novamente ao cardenal Kasper na
súa explicación teolóxica da mesma fe da Igrexa respecto dos milagres e da súa intepretación:
“Tradicionalmente enténdese o milagre como acontecemento perceptible que supera as posibilidades naturais, que é causado pola
omnipotencia de Deus quebrantando ou, como mínimo, eludindo
as causalidades naturais, servindo, xa que logo, de confirmación
respecto da palabra reveladora. Este concepto apoloxético de milagre está, sen dúbida, pensado en estrita contraposición ao pensamento moderno das ciencias naturais e á idea dunha relación
sen solución de continuidade entre causalidade e efecto. Mirado
de preto vese que tal concepto de milagre é unha fórmula no aire.
Tales milagres serían constatables só coñecendo de verdade e por
enteiro todas as leis naturais e contemplándoas totalmente en cada
caso particular. Só así poderiamos probar exactamente que un suceso ten que tomarse como causado inmediatamente por Deus.
Pero tal coñecemento completo de todas as relacións posibles de
causalidade, presuposto para a proba esixida, non nos é posible en
ningún caso. Pero tamén desde a perspectiva teolóxica se presentan serios reparos contra este concepto de milagre. Deus non pode
ser colocado endexamais no lugar dunha causalidade intramundana. Se se encontrase no mesmo nivel das causas intramundanas,
xa non sería Deus, senón un ídolo. Se Deus ten que seguir sendo
Deus, entón tamén os seus milagres teñen que ser considerados
Encrucillada 177, marzo-abril 2012
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como obra de causas segundas creadas. De non ser así, estarían no
noso mundo como un meteoro extramundano e como un corpo estraño totalmente inasimilable. Prescindindo en absoluto da cuestión de se un suceso de tal índole é imaxinable en si, e prescindindo igualmente de se pode pensarse que algo apareza na realidade
sen ser determinado polos seus condicionamentos, un milagre así,
desconectado de toda relación de sentido intramundana e susceptible de ser probado claramente como intervención de Deus, non
tería peso ningún tampouco teoloxicamente. Porque un milagre así
forzaría a fe, suprimindo con isto a libre decisión” (Ibid., 112-113).

E unhas páxinas máis adiante: “Unha intervención de Deus no
sentido dunha acción súa inmediatamente visible é un absurdo
teolóxico. Á chegada do reino de Deus pertence que a revelación
de Deus na súa condición de tal libere o home para que sexa home
e o mundo na súa mundanidade. Por iso vale, tamén, aplicado aos
milagres, o seguinte: a intensidade da independencia creada crece
en relación directa e non inversa coa intensidade da actuación de
Deus” (Ibid., 116-117). A “Notificación” dá por suposto que o concepto teolóxico de milagre é ese acontecemento perceptible que
quebranta a causalidade natural. O cardenal Kasper rexeita ese
concepto premoderno —igual que Torres Queiruga— en favor do
concepto bíblico dos milagres entendidos como «portentos» (dinámeis) e «signos» (semeia). Que o lector xulgue se a fe da Igrexa na
acción de Deus no mundo —que diso é do que se trata— queda
mellor expresada coa teoloxía do cardenal Kasper —coincidente,
no fondo, coa de Torres Queiruga— ou coa formulación que adopta o texto da “Notificación”.
Concluímos xa esta nota de solidariedade co autor e de respecto
leal á Comisión Episcopal cunhas últimas consideracións. O documento remata co desexo de que “o prof. Torres Queiruga siga clarificando o seu pensamento e de que o poña en plena consonancia
coa tradición de fe autorizadamente ensinada polo Maxisterio da
Igrexa”. Non se establece, pois, ningún tipo de sanción canónica
máis aló do que xa supón esta advertencia pública. Anímase ao
autor a seguir traballando, estudando, escribindo e falando —que
é a forma como un teólogo clarifica o seu pensamento— xa que,
10
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segundo se pode deducir do texto citado, as discordancias detectadas non parece que teñan carácter definitivo, senón que poden ser
provisionais. E se no futuro desaparecesen as discordancias debido
a unha mellor comprensión dos membros da Comisión Episcopal
do pensamento do autor? Cónstanos que Torres Queiruga seguirá
traballando na clarificación da fe da Igrexa. De seguro que non se
negará a un ulterior diálogo, que, pola contra, sempre buscou e
afirma estar disposto a seguir buscando. De feito, o autor sostén
publicamente que non foi debidamente escoitado e debidamente
comprendido. Unha advertencia non é unha sentenza definitiva.
Poderá o Maxisterio da Igrexa correr o risco de non continuar ese
proceso de mutua comprensión e mutuo achegamento? Non resultaría enriquecida con el toda a comunidade eclesial?
Desde Encrucillada cremos que a mellor maneira de recibir as
achegas dun teólogo é estudalo na súa globalidade, cunha hermenéutica cordial que busque a mellor das interpretacións posibles
para así mellor comprendelo, valoralo, criticalo sinalando os seus
límites (lexítimos e non por iso automaticamente heterodoxos),
pero tamén destacando os seus acertos. Do que se trata é de pensar conxuntamente canda o autor coa máxima liberdade crítica,
pero dende unha seria consideración das súas propostas. Esta é a
clave: unha seria, íntegra, obxectiva e sincera consideración das
súas propostas. Isto só se pode facer cun diálogo aberto, continuado, fraternal e construtivo. Desde Encrucillada queremos contribuír a ese diálogo coa publicación do libro Repensar a teoloxía. Recuperar o cristianismo, Galaxia, Vigo, 2012. Un libro homenaxe na
xubilación de Torres Queiruga, onde se discute co seu pensamento
en traballos publicados en castelán, galego, portugués e italiano.
Unha discusión aberta, sincera e crítica que sería desexable que a
Comisión Episcopal prolongase en aras de que, en xustiza e ante
Deus, non se escureza a intención e a verdade dunha teoloxía que,
ao noso ver —polo que di o autor e polo que amosa o documento—
non foi acaidamente estudada, comprendida e avaliada.
Consello de Redacción de Encrucillada
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A desamortización: un longo
proceso histórico
Ramón Villares Paz

Poucos procesos máis complexos e longos existen na historia
contemporánea de España como o da desamortización. O pouso
deixado na memoria histórica colectiva é moi fondo, talvez por
ter afectado a institucións moi sensibles como é o caso da Igrexa
católica. Ecos do pasado que aínda se perciben na actualidade,
cando se produce unha intervención no patrimonio histórico, se
dá noticia dalgún roubo patrimonial singular ou ben se producen
feitos que teñen certa analoxía, como acontece coas caixas de aforro e a súa reordenación dentro do sistema financeiro español actual. Son moitos os trazos que concorren sobre a desamortización,
como demostra a enorme cantidade de libros e publicacións que
se lle teñen dedicado, especialmente desde finais dos sesenta ata
principios dos anos noventa do século pasado, cando inzaron teses
de doutoramento sobre o proceso desamortizador da maioría das
provincias españolas. Dado que a publicística sobre este tema é
inmensa, tentarei deseñar un cadro xeral do proceso desamortizador, atendendo tanto á súa variante política e administrativa como
ás súas consecuencias culturais que, certamente, alongan a súa
repercusión ata os nosos días.

1. Contra a amortización
Cómpre principiar por fixar algúns conceptos básicos e algunha
referencia contextual, porque neste proceso conflúen dúas forzas
históricas diferentes. Por unha banda, a necesidade de reformar a
posición da Igrexa como titular patrimonial e fiscal dunha inmensa
riqueza, idea que se fai patente coa crise das monarquías absolutas e a construción dos estados liberais contemporáneos, de forma
12
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especial nos países católicos (España, Portugal, Italia, Francia e
Austria), pois no resto de Europa a Reforma luterana xa favorecera esta reforma eclesiástica. E, en segundo lugar, a afirmación do
individualismo posesivo e da liberdade como pedras angulares do
pensamento económico que, procedente da tradición política británica (de Locke a Smith), se vai impoñendo en toda Europa desde
finais do século XVIII. Aí están as raíces da critica sistemática dos
obstáculos que para o crecemento económico representan os bens
en mans mortas, os morgados e todo tipo de privilexios corporativos que son comúns nas sociedades do Antigo Réxime. A desamortización era un imperativo histórico que non podía ser adiado.
Desamortizar significa eliminar a amortización, isto é, proceder
á liberación de bens (rústicos e urbanos, censos e foros) que estaban en poder das chamadas “mans mortas” e que, polo tanto, se
atopaban fóra do mercado. A amortización era unha modalidade
da vinculación, institución que defendía aos seus titulares das incertezas producidas pola mobilidade do capital. Como xa advertira o administrativista galego Manuel Colmeiro, amortización era
nome “aplicado a todo instituto ou corporación imposibilitado de
vender o capital raíz que constituía a súa dotación permanente”.
As institucións que tiñan bens amortizados podían dispoñer das
rendas que aqueles producían, pero non do capital, o que lles garantía unha grande seguridade para o mantemento e reprodución
dos seus patrimonios.
Os titulares de bens en mans mortas era moi numerosos. En primeiro termo, a propia Igrexa en todas as súas variantes de regular
e secular, institucións de beneficencia e misericordia, centros de
ensino (nomeadamente as universidades), hospicios e ordes militares. En segundo termo, toda a nobreza e fidalguía, que tiñan
polo regular os seus bens organizados en morgados, establecidos
de forma xenérica na coroa de Castela desde finais da Idade Media
(Leis de Toro, 1505). Pero un e outro estamento partillaban o feito
de teren vinculados (en morgados) ou amortizados os seus patrimonios. A ideoloxía económica do liberalismo, con fontes intelectuais tan precisas como o Informe de Ley Agraria de Jovellanos,
defendía a eliminación das trabas que impedían a circulación da
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riqueza, mediante a abolición dos señoríos, a supresión do sistema
de morgados e a desamortización eclesiástica e civil. No caso de
países católicos, a desamortización tivo inicialmente unha forte
repercusión sobre os bens da Igrexa, o que supuxo efectos non só
económicos e sociais, senón tamén culturais e artísticos, dado o
inmenso patrimonio que as institucións eclesiásticas foran acumulando desde a época medieval.

2. Trazos do proceso desamortizador
En España, os trazos básicos da política de desamortización foron relativamente estables desde a época de Carlos IV ata principios do século XX. En primeiro lugar, trátase dun proceso unitario,
xa que desde as primeiras leis desamortizadoras de 1798 ata a Lei
Xeral de Madoz de 1855, a riqueza desamortizada segue un mesmo
camiño: a) nacionalización da riqueza, mediante un acordo diplomático coa Santa Sé (antes da revolución liberal) ou procedendo
a unha incautación da mesma por parte do Estado, a partir de
1820, previa supresión das institucións amortizadas; b) administración desta riqueza polas Oficinas de Amortización, dependentes
do ministerio de Facenda, para evitar o seu deterioro ou mingua;
c) transferencia a particulares desta masa de riqueza, mediante
un sistema de poxas públicas ou polo procedemento de redención
(para o caso de censos, foros e arrendamentos antigos).
En segundo lugar, foi un proceso de gran diversidade nas súas
manifestacións concretas. Diversas eran as procedencias dos bens
desamortizados: Igrexa de regulares (mosteiros, conventos e priorados) e seculares (curatos, mitras, cabidos, capelanías), institucións
pías, universidades, corporacións municipais e algunhas outras. E
diversas foron as modalidades de privatización da riqueza, dado
que á beira das ventas en poxa pública houbo tamén moitas redencións, alternativa especialmente importante no caso de Galicia
e, en xeral, de todo o norte peninsular (Asturias, León e Castela a
Vella, Aragón e Cataluña), onde os bens agrupados baixo o título
de “censos e foros” ou como “establecementos enfitéuticos” eran
abondosos.
14
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En terceiro lugar, foi un proceso de clara descontinuidade no
tempo, dado que a intensidade desamortizadora coincide cos
abanos da revolución liberal en España. Hai períodos de febre
desamortizadora máis intensa, como son os anos 1820-1823,
1840-1844 e 1855-1867, mentres que hai outros de ausencia
ou ralentización da mesma. Con todo, desde as primeiras leis de
Mendizábal, en 1835, a actividade das Oficinas da Amortización
nunca chegou a parar de todo e foi daquela cando se perfilaron
de forma nidia as pautas máis constantes do proceso: reforma da
Igrexa, arranxo da Débeda Pública e transferencia a particulares
mediante un sistema concurrencial de poxa pública. De modo que
a desamortización segue con precisión o curso da propia instalación do sistema liberal en España, firme xa desde a morte de
Fernando VII.
E, finalmente, foi un proceso acumulativo. En cada xeira desamortizadora foise acrecentando a variedade dos bens susceptibles
de seren nacionalizados e transferidos a particulares. Primeiro foron nacionalizados os bens da Igrexa regular masculina (1820 e
1835), logo os de conventos femininos (1839), despois os do clero
secular –igrexarios e mitras– (1841), posteriormente as Ordes Militares (1848) e, finalmente, os de universidades e municipios, na
Lei xeral de Madoz (1855). Toda riqueza amortizada, fose cal fose
a súa orixe, quedou suxeita ao principio xeral da súa privatización
(a “desamortización omnímoda da propiedade”, dicía o preámbulo
da Lei de Madoz), aínda que este principio tivo máis excepcións
das que pensaba o lexislador do Bienio Progresista.
Desde o punto de vista formal, hai unha unidade estrutural en
todo o proceso desamortizador, no que a acción do Estado foi decisiva. Isto é o que diferenza a desamortización doutras medidas
coetáneas tan importantes, como foron a abolición dos señoríos,
a supresión dos morgados ou a eliminación dos décimos (cuxa importancia era tal vez superior á da mesma riqueza patrimonial na
reprodución do estamento eclesiástico). A desamortización tivo
uns efectos moito máis duradeiros e, sobre todo, obrigou á Administración pública a destinar unha parte dos seus recursos a organizar, controlar e transferir esta riqueza. Puxo a proba a nacente
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administración pública das provincias e dos seus responsables políticos, desde os Intendentes da Amortización ata os “Xefes” políticos (logo, gobernadores civís) que en cuestión de semanas se viron
na obriga de inventariar unha enorme masa de riqueza procedente
de mosteiros e conventos, tanto de bens raíces como de mobiliario.
Ademais, foi a medida da reforma agraria liberal que aspiraba de
forma máis directa a cambiar a estrutura social dos propietarios da
terra, na intención de “crear unha copiosa familia de propietarios”,
como declaraba Mendizábal en 1836. Porque a desamortización
permitiu a entrada no mercado dunha inmensa masa de riqueza
agraria, que foi adquirida por compradores que, en moitos casos,
non tiñan relación previa co mundo rural. Non é estraño que, por
todo isto, a exclaustración dos frades permanecese tanto tempo na
memoria popular e que a Igrexa se queixase longamente do que
alcumaba como un “inmenso latrocinio”, por boca do polígrafo
Menéndez y Pelayo.
A característica máis frecuente do proceso desamortizador foi
a da venta en poxa pública. A organización das poxas, que contaba xa con precedente en épocas anteriores, foi perfeccionada pola
lexislación de Mendizábal, que estableceu unha regulamentación
uniforme para as mesmas na Real Instrución de 1 de marzo de
1836. Os obxectivos básicos da regulamentación eran os de asegurar a máxima concorrencia de compradores, mediante anuncios
públicos e dobre poxa, nas capitais de provincia e en Madrid, celebradas ambas no mesmo día e hora, así como garantir mediante
documentos públicos notariais a seguridade para os compradores
nos bens adquiridos. Aínda que houbo crebas de compradores e
actuacións fraudulentas, a maior parte dos resultados das poxas
desamortizadoras deron resultados firmes. Posteriormente tamén
se regulou a modalidade de redención de censos e foros, pero con
tan pouca eficacia que ata 1855 apenas foi practicada. Desde 1836
ata 1854, houbo unha continuidade formal no modo de se levar a
cabo o proceso desamortizador.
A partir de 1855, as mudanzas son ben notables, tanto pola
natureza da riqueza nacionalizada e logo transferida, como pola
diferente finalidade que se lle dan aos recursos obtidos de ven16
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tas e redencións. A gran novidade deste período, que no caso da
desamortización galega será ben rechamante, é a abundancia de
censos e foros na valoración global dos bens desamortizados, que
superan claramente o valor real dos redimidos ou vendidos na
época anterior a 1854. A desamortización de Madoz inaugura,
pois, un cambio de rumbo no proceso desamortizador. Fronte á
urxencia en liquidar a Débeda Pública dos tempos de Mendizábal,
que explica a admisión como medios de pago de títulos altamente
depreciados, agora o que se procura é fomentar os investimentos
en obras públicas (nomeadamente os camiños de ferro) e facilitar
a expansión do capitalismo agrario. E fronte ao predominio das
vendas en poxa pública, a redención de censos e foros convértese
nunha práctica moi común. A presenza do pequeno comprador de
orixe rural vai substituíndo ao “axiotista” e especulador da época
de Mendizábal.

3. Singularidade da desamortización en Galicia.
A evolución temporal e as bases legais polas que se rexe o proceso de desamortización de bens nacionais nas catro provincias
do Reino de Galicia son moi semellantes ás do conxunto peninsular. A súa influencia na configuración da sociedade galega do
século XIX foi importante, como apuntara no seu día R. Otero
Pedrayo, ao advertir que “o estudo da desamortización, e especialmente da eclesiástica, é de absoluta necesidade para entender
a historia económica e social de Galicia no século XIX e no actual”. Sen embargo, as peculiaridades que presenta tanto a natureza xurídica da riqueza nacionalizada (cunha maioría de censos
e foros) como a esmagadora procedencia eclesiástica dos bens
nacionais fan da desamortización galega un episodio histórico
con diferenzas cualitativas notorias. As súas consecuencias para
a evolución da agricultura galega do século XIX deben ser medidas, a diferenza do que acontece na maioría das provincias españolas, máis polas ausencias ca polas presenzas. Os dous puntos
centrais deste proceso son o curso seguido polos censos e foros
de orixe eclesiástica despois da súa nacionalización e a escasa
incidencia que a lexislación desamortizadora da época de Madoz
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tivo sobre os bens comunais que, en moitas provincias españolas,
foron un dos máis grandes quiñóns do proceso desamortizador.
Este é o auténtico cerne do proceso desamortizador desenvolvido
na Galicia do século XIX.
O volume global da operación desamortizadora só pode medirse
a partir das vendas en poxas públicas e das redencións efectuadas
sobre o patrimonio previamente nacionalizado, dado o “burato negro” que supoñen os censos e foros nas avaliacións cuantitativas
que se teñen feito sobre o conxunto da desamortización en España. Se admitimos como valor de comparanza só os de vendas de
fincas e casas, o peso de Galicia sería do 1,7% do valor total de
bens rematados en España entre 1836 e 1895. Pero se tivésemos
estatísticas que incorporaran o valor de censos e foros, ese peso
de Galicia debería ao menos ser triplicado. Canto ao ritmo temporal con que se levan a cabo as vendas e redencións da riqueza
nacionalizada, o comportamento en Galicia é moi análogo ao seguido no conxunto de España. Cumpriría subliñar a concentración de operacións desamortizadoras nos períodos de Mendizábal
(1836/1844) e, logo, nos anos posteriores á Lei xeral de Madoz
(1855/1856 e 1859/1867).
O que demostra todo isto é que a lexislación estatal sobre Bens
Nacionais aplicouse de modo uniforme en todo o territorio español, ata o punto de constituír un dos instrumentos máis activos
para a construción da Administración pública, tanto central como
provincial, polo peso burocrático que esixiu todo este proceso.
Pero as semellanzas acaban aquí, porque a aplicación práctica desta lexislación deu lugar a moitas variantes que teñen que ver, sobre
todo, coa organización anterior da riqueza desamortizada. No caso
de Galicia, hai unha serie de peculiaridades que fan da desamortización un proceso histórico singular. Cómpre subliñar ao menos
catro singularidades: a) a procedencia institucional da riqueza desamortizada, b) a natureza xurídica da mesma, c) a convivencia de
dúas modalidades de privatización dos Bens Nacionais: poxas e
redencións e d) a presenza importante do campesiñado, pola vía da
redención de foros, no conxunto dos beneficiarios da privatización
da masa de riqueza desamortizada.
18
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As institucións afectadas polas leis de desamortización foron moi
variadas. Pero hai dúas que salientan de forma notoria no conxunto
español: a Igrexa nas súas múltiples variantes e os municipios, en
canto que principais titulares dos bens chamados de -propios- ou
comunais. No caso de Galicia, sen embargo, a procedencia maioritaria é eclesiástica, que se pode estimar ata nun noventa por cento
do total da riqueza desamortizada. Na época de Mendizábal, esta
orixe institucional foi case única: mosteiros, conventos, curatos e
capelanías, ademais das encomendas de ordes militares (Xerusalén,
Malta...) foron as institucións suprimidas e nacionalizados os seus
bens. Logo, na época de Madoz, tamén foi maioritaria a procedencia eclesiástica. Na provincia de Pontevedra, a única estudada ata
agora nesta fase desamortizadora, un 86% dos foros redimidos entre 1855 e 1906 pertencían ao clero. En comparanza co conxunto
español, a distribución porcentual da desamortización galega entre
1836 e 1867 presenta unha procedencia de riqueza eclesiástica superior ao 93% do total, fronte a un 60,5% en toda España. A razón
desta desemellanza está en dúas razóns complementarias. Dunha
banda, na enorme prevalenza territorial que tiña a Igrexa en Galicia desde os tempos medievais. E, doutra, na marxinación na que
quedaron os bens comunais (os montes) desde 1859 en adiante. Do
curso seguido pola cuestión dos comunais e montes públicos non
é caso de nos ocupar aquí, pois apenas tivo incidencia na política
desamortizadora seguida coa Igrexa.
A segunda gran singularidade estriba na natureza xurídica da
riqueza desamortizada, que tamén substantiva os resultados do
proceso. En efecto, o que o Estado nacionalizou foi a riqueza da
Igrexa que estaba constituída, na súa maioría, por censos, foros e
arrendos antigos (considerados como tales os anteriores a 1800),
que en provincias como a de Lugo chegaban a un 95% do total
dos bens desamortizados. No caso da de Pontevedra, para os anos
1836-1844, o peso das rendas forais era do 93% dos valores de
remate, fronte a un 7% de terras en titularidade plena. A condición rendista da Igrexa era aínda superior á doutros estamentos do
Antigo Réxime, como a fidalguía e mesmo a alta nobreza, porque
renunciara desde os tempos medievais á explotación directa do seu
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inmenso patrimonio. Pero ademais de estar cedida en réxime foral,
a riqueza eclesiástica mantiña unha enorme estabilidade contractual desde, ao menos, a primeira metade do século XVIII, ademais
dunha lexitimidade social evidente. Os inventarios feitos polos
funcionarios da Facenda a partir de 1836 amosan claramente que
as rendas nacionalizadas foran percibidas na súa integridade polas comunidades monásticas o ano anterior. A economía do clero
regular (e mesmo se podería dicir do secular) gozaba de boa saúde
a fins do Antigo Réxime. Fortaleza que o proceso desamortizador
contribuíu a reforzar, mediante a súa nacionalización, pero que
tamén facilitou a seguridade das vendas dunha riqueza que levaba
séculos organizada mediante o réxime foral, no que os dereitos
dos pagadores da renda (os foreiros) debían ser respectados escrupulosamente polos novos compradores. Seguridade no cobro das
rendas a cambio de estabilidade dos titulares das labranzas.
A terceira característica apuntada ten que ver cos procedementos seguidos para a privatización da riqueza nacionalizada. O asunto ten especial incidencia en Galicia, precisamente por se tratar
de dereitos sobre a terra (en forma de foros ou figuras asimiladas)
e non de fincas rústicas, o que permitía escoller entre a venda en
poxas ou subastas públicas ou a adopción dun procedemento de
redención das rendas nacionalizadas por parte dos seus pagadores. Os resultados, sen embargo, foron dabondo claros. Durante o
Trienio liberal e na época de Mendizábal, a opción da redención
foi claramente minoritaria. Por exemplo, na desamortización da
provincia de Lugo, só un 4,8% das rendas transferidas a particulares foron redimidas polos seus pagadores. Outro 8,7% das mesmas foron adquiridas, en poxa pública e non mediante redención,
polos seus propios pagadores e o resto, un 86,5%, foi adquirido
por persoas diferentes das que as estaban a pagar. Sen embargo,
a partir de 1848, cando entran en xogo os bens das encomendas
militares e, sobre todo, a partir de 1855, as redencións son cada
vez máis frecuentes, chegando a competir claramente coas vendas.
Na provincia de Ourense tamén se observa un comportamento semellante, pois as redencións comezan a ser importantes a partir de
1849, aínda que neste caso os bens redimidos procedan de mosteiEncrucillada 177, marzo-abril 2012
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ros bieitos e bernardos e non de encomendas militares. Isto indica
que desde mediados do século XIX houbo un cambio de rumbo na
política desamortizadora, que facilitou cada vez máis o acceso dos
foreiros á redención das rendas que pagaban. Tanto na provincia
de Lugo como na de Pontevedra, despois de 1855, as redencións
igualan ou superan as vendas en poxa pública. Isto significa que
unha parte significativa das rendas existentes en Galicia foise eliminando, de forma máis ou menos silenciosa, en virtude do proceso desamortizador.
Isto lévanos ao cuarto aspecto suxerido, que é o da identificación
dos compradores da riqueza desamortizada. A tese máis comunmente admitida é que estes compradores pertencían a sectores da
burguesía comercial, vinculada ao comercio colonial, ao exército
ou á incipiente burocracia do Estado liberal. Esta imaxe pode admitirse para a época do Trienio liberal. Logo, na época de Mendizábal, a diversidade de compradores acrecéntase coa aparición
nas poxas públicas dunha elevada nómina de concorrentes, sexan
membros sobranceiros da fidalguía e da nobreza, sexan labradores
abastados ou sexan, como na época do Trienio, importantes comerciantes e “axiotistas”, así como relevantes profesionais liberais
(médicos, escribáns, profesores, boticarios). Dúas características
son, con todo, claras: o predominio de compradores de orixe urbana e mesmo externa a Galicia e, en segundo lugar, a concentración
da riqueza desamortizada en poucas mans. Só a partir de mediados
do século XIX comeza a percibirse outro perfil no proceso desamortizador. Abondan as redencións de rendas e son máis numerosos os campesiños que participan.
En conxunto, pódese dicir que o proceso desamortizador presenta non só características singulares en Galicia, senón tamén
resultados claramente diferentes do conxunto do proceso en toda
España. O máis relevante é, sen dúbida, a revalidación que fixo do
réxime foral mediante a transferencia masiva de rendas a novos
titulares que acabaron converténdose en “neorrendistas” e non en
propietarios agrarios plenos. Pero tamén abriu a espita para unha
gradual e silandeira modificación da estrutura social agraria ao permitir que algúns sectores do campesiñado máis abastado puidesen
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alargar a súa condición de propietario pleno da terra, anunciando
o que tería lugar de forma masiva a partir de finais do século XIX.
E, sobre todo, a desamortización actuou de espoleta sobre os bens
comunais ou montes públicos que, co intervencionismo administrativo que o Estado liberal efectuou sobre eles, alertou aos seus
titulares tradicionais da necesidade da súa defensa e acelerou a
súa individualización desde finais do século XIX, tamén a favor dos
titulares das pequenas labranzas.

4. Desamortización e patrimonio cultural
A repercusión que tivo a desamortización non pode medirse de
forma exclusiva a través da identificación dos seus compradores
e da procedencia da riqueza vendida. As poboacións conventuais,
sobre todo as masculinas, inzaron as aldeas de frades exclaustrados que mantiveron viva a decisión de Mendizábal durante moitos
anos. Os romances de Otero Pedrayo dan conta, con frecuencia,
desta presenza local da figura do exclaustrado. A pertenza plurisecular dos bens desamortizados a mosteiros e priorados permaneceu moito tempo na memoria popular, ata o punto de que os novos
compradores deberon manter usos vellos na cobranza das rendas,
cos mesmos cabezaleiros e tullas onde reunir en días certos os pagadores das mesmas. Centos de anos de prácticas cobradoras non
se podían abolir dunha sentada.
A desamortización é un feito histórico que, desde o punto de vista institucional, reflicte cabalmente a nova ordenación territorial
do Estado liberal. É un fenómeno esencialmente provincial, ata
o punto de que estes lindeiros rachan a unidade dos patrimonios
afectados. Grandes mosteiros galegos que tiñan bens en diversos
“partidos” ou xurisdicións de Galicia, como San Martiño Pinario,
Oseira, Mondederramo ou Ribas de Sil, son parcelados de acordo
coas novas divisións provinciais de 1833. Outro tanto acontece co
seu patrimonio documental e artístico, que recibe un tratamento
desigual segundo sexan as autoridades de cada provincia. En xeral,
pódese dicir que foi a provincia de Ourense a máis respectuosa
con todo este patrimonio, pois a súa Comisión Provincial de MoEncrucillada 177, marzo-abril 2012
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numentos reuniu ata 120 cadros e varias esculturas, mentres que
non consta que fixesen algo semellante as Comisións das outras
tres provincias. De feito, moita documentación monacal acabou
en mans particulares, así como edificios e bens artísticos. Outros
foron transferidos a institucións públicas, como foi o caso da biblioteca de San Martiño Pinario, que pasou á da Universidade
compostelá.
O patrimonio inmobiliario foi, con todo, o que máis sufriu o proceso desamortizador pois foron moitas as dependencias eclesiásticas que quedaron en estado de abandono, cando non acabaron na
pura ruína, ou como alpendres de casas de labranza. Dada a enorme riqueza que a Igrexa regular tiña en Galicia, este capítulo da
desamortización resulta un dos máis negativos do proceso. Un destino diferente tiveron os edificios eclesiásticos que estaban situados en vilas e cidades. Como aconteceu en gran parte de España,
as dependencias de xesuítas e de ordes mendicantes, que eran as
máis propiamente urbanas, foron destinadas con frecuencia a usos
públicos, como cuarteis, centros de ensino ou sedes de concellos e
de oficinas da administración do Estado. Outros foron derrubados
para facilitar a construción de prazas ou a apertura de novas travesías urbanas. E algúns acabaron tendo de novo uso conventual,
desde finais do século XIX, co retorno das congregacións relixiosas
como titulares de moitos centros de ensino primario e secundario. Grandes mosteiros como San Martiño Pinario, en Compostela, foron atribuídos de novo á Igrexa, neste caso como Seminario
Diocesano do Arcebispado compostelán, durante o pontificado de
Miguel García Cuesta. O mosteiro de Sobrado, que estivo a piques
de ser derrubado para empregar a súa pedra na construción dunha
estrada –o seu comprador fora o contratista compostelán Patricio
Moreno, quen moraba na propia praza da Quintana– foi rescatado
polo arcebispo Miguel Payá y Rico que o comprou a expensas do
seu propio peculio. Na cidade de Lugo, o convento das Agustinas
Recoletas foi, sen embargo, derrubado para fundar a súa Praza
Maior e na cidade de Pontevedra, o convento dos franciscanos pasou a ser dependencia da burocracia estatal, mentres que o de
Santo Domingo quedou en ruínas ata que, moitos anos despois,
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serviu de acicate para a reavaliación do patrimonio histórico por
parte de eruditos como Casto Sampedro. Con todo, os edificios
monásticos urbanos padeceron menos o refacho desamortizador
ca os dos situados no campo, aínda que algúns deles acabasen
sendo reocupados por poboacións monásticas en diversas fases do
século XX (Samos, Oseira ou Sobrado dos Monxes).
Como conclusión que evite cómodos xuízos retrospectivos, hai
que advertir que a sensibilidade das elites políticas e culturais do
século XIX respecto do valor e da necesidade de conservación do
patrimonio era moi diferente da que temos na actualidade e, desde logo, foi mudando claramente ao longo do século. Do desleixo
patrimonial que se advirte nos tempos da revolución liberal chegamos, a fins do século XIX, ás primeiras formulacións de protección
e defensa do patrimonio, grazas á actividade de eruditos e arqueólogos locais e á creación e posta en funcionamento das Comisións
Provinciais de Monumentos que tamén axudaron a que aparecesen
os museos provinciais. Sen embargo, a tradición de abandono do
patrimonio eclesiástico inmobiliario procedía da mesma época de
Mendizábal e da aparición das deputacións provinciais, que foron
as institucións encargadas destes asuntos, aínda que promovesen
políticas patrimoniais que hoxe nos parecerían inaceptables.
Na revista Galicia Diplomática, publicación de fins do XIX que
se caracterizou pola defensa do patrimonio histórico de Galicia,
está publicado un “Informe aprobado acerca del destino que pudiera darse a los edificios de la provincia que fueron monasterios y conventos”, elaborado en 1836, no que propoñía o derribo de ducias
de conventos e mosteiros, e mesmo de igrexas, para construír no
seu canto prazas públicas ou dotar ás nacentes institucións administrativas (deputacións e concellos) de edificios dignos. Pero
tamén se propoñía un reaproveitamento dos seus materiais que,
felizmente, non se produciu na maioría dos casos. Por exemplo,
para o mosteiro de Monfero propoñíase o destino de “alguna fábrica de lencerías” para proporcionar aos moradores daquela bisbarra
“una industria que les haga más felices”, e para o de Caaveiro, que
“la piedra sirva a algún empresario que quiera construir fábricas
asombrosas sobre el rio Heume”. No caso dos edificios da cidade
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de Santiago, que consideran en xeral magníficos, o informe suxire que o convento de Santo Domingo se destine a cuartel militar
“con demolición de la Iglesia”, que os conventos de San Francisco,
da Trindade, así como as igrexas de Salomé, da Angustia e outras,
se derrúan por innecesarias, xa que hai unha catedral que “ocupa
medio pueblo” e que San Martiño Pinario se converta en dependencias oficiais de Correos e Casa de Beneficencia, así como que
se constrúa coa pedra do “convento grande de San Francisco” un
“Superior Teatro delante del Colegio de Fonseca”. E para o mosteiro
de Sobrado, os industriosos redactores do informe da deputación
propoñían tamén que o “suntuoso edificio” se transformase en “una
fábrica de lencerías”. Non é preciso entrar en moitos detalles para
advertir que a furia destrutiva dos tempos da desamortización non
se levou a cabo, talvez máis por dificultades obxectivas ca por ganas de facelo.
En todo caso, cabe concluír que a desamortización dos bens da
Igrexa tivo efectos ben diversos. No que respecta ao patrimonio
rústico e urbano, fosen fincas ou censos e foros, o seu inventario
foi moi detallado e a súa transferencia a particulares foi tamén un
proceso exitoso. En contra do que por veces se afirma, a desamortización foi unha mostra da capacidade de xestión que desenvolveu
a nacente administración do Estado liberal, de modo que os bens
que estaban en mans da Igrexa foron nacionalizados e privatizados
con grande eficacia e dentro dun enorme consenso social. Sen embargo, non se pode dicir o mesmo do patrimonio -inmobiliario- que
foi obxecto do desleixo ou abandono. Pero este resultado ten que
ver máis coa inexistencia dunha conciencia de protección do patrimonio ca cunha política específica do liberalismo. De feito, cando se comeza a forxar esa conciencia patrimonial é cando moitos
antigos edificios eclesiásticos foron reocupados por comunidades
eclesiásticas ou, máis modernamente, foron destinados a fins turísticos ou institucionais.
O patrimonio mobiliario que quedou en mans da Igrexa foi aínda inmenso, como revelan os actuais museos e arquivos das catedrais ou de colexiatas e igrexas parroquiais, con independencia do
nivel de conservación que os seus titulares lle puideron dar, que
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non sempre foi o óptimo. Logo, co descenso abrupto da poboación
eclesiástica desde os anos sesenta do século pasado e, coetaneamente, coas reformas producidas polo Concilio Vaticano II, o patrimonio mobiliario eclesiástico padeceu unha segunda xeira de
vendas ou mesmo de perdas silenciosas que probablemente non
sexa inferior á producida nos tempos propios da desamortización.
Pero a auga pasada xa non move os muíños do actual patrimonio
histórico-artístico que permanece en mans de institucións eclesiásticas. Pode que resulte máis pertinente pensar en como evitar
no futuro os desleixos ou agresións rexistradas no pasado e, pola
contra, forxar un gran pacto institucional mediante o cal se poida
conciliar titularidade patrimonial privada (eclesial) e acceso público regulado a todos estes bens culturais. Os liberais quixeron
resolver o asunto mediante políticas de nacionalización desta riqueza, pero os seus resultados en materia cultural foron decepcionantes. O reto actual está xustamente en percorrer un camiño
contrario: facer operativa e viable a distinción entre acceso público
e titularidade privada dos bens culturais.
Ramón Villares Paz
Catedrático Historia Contemporánea USC
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Estudos

Ollada xurídica aos
bens temporais da Igrexa
Alejandro Fernández Pumariño

1. Tamén para a Igrexa son necesarios
No apartado 4º do Capítulo I da Constitución Dogmática sobre
a Igrexa (Lumen Gentium) o Concilio Vaticano II proclama que
“Cristo, o único Mediador, instituíu e mantén continuamente na
Terra a súa igrexa santa, comunidade de fe, esperanza e caridade, como un todo visible”, sinalándoa ao tempo como “sociedade
provista dos seus órganos xerárquicos” e como “Corpo místico de
Cristo”, como “asemblea visible” e “comunidade espiritual”, como
“igrexa terrestre” e como “igrexa enriquecida cos bens celestiais”
pero para reclamar que “non deben ser consideradas como dúas
cousas distintas, senón que máis ben forman unha realidade complexa que está integrada de un elemento humano e outro divino”,
recordando a analoxía que presenta co misterio do Verbo encarnado porque “así como a natureza asumida serve ao Verbo divino
como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a
El, de modo semellante a articulación social da igrexa serve ao Espírito Santo, que a vivifica, para o acrecentamento do seu corpo”.
Por esa condición humana, indisociable da súa existencia, a Igrexa precisa estar establecida e organizada como unha sociedade e,
por ende, necesita de medios humanos para cumprir a súa misión,
que non é buscar a gloria terrea, senón proclamar a humildade e
abnegación tamén co seu propio exemplo, debendo abrazar co seu
amor a todos os aflixidos pola debilidade humana e, recoñecendo
nos pobres e nos que sofren a imaxe do seu Fundador pobre e paciente, debe esforzarse en remediar as súas necesidades.
Está formada por homes como sociedade neste mundo de maneira
que experimenta a sorte terrea do mundo, segundo lembra a constitución pastoral sobre a Igrexa no mundo actual (Gaudium et spes).
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Hai, pois, na Igrexa unha compenetración da cidade terrea e da
cidade eterna, e por encerrar no seu seo a pecadores, ao tempo que
é santa está precisada de purificación.
Por ser institución en (e de) este mundo a Igrexa, como calquera outra institución humana, tamén ten necesidade de usar
de medios temporais para cumprir os fins de seu. É ilusorio pensar que a Igrexa poida desenvolver a súa finalidade específica sen
bens materiais, como se estivese formada por anxos; agora ben, a
titularidade de bens temporais ten que estar relacionada cos fins
propios da Igrexa, de maneira que o seu patrimonio ten que estar
suxeito a eses fins.
En concordancia con isto o Código de Dereito Canónico establece no canon 1254 que a Igrexa católica pode adquirir, reter,
administrar e transmitir bens temporais para alcanzar os seus
propios fins, e precisando que os fins que integran a misión relixiosa da Igrexa no mundo son, principalmente, o sustento do
culto e do clero, das obras de apostolado e de caridade (ou sexa,
as obras de misericordia espirituais e materiais) e no seu canon
222 sinala que os fieis temos o deber de axudar á Igrexa nas súas
necesidades, de modo que dispoña do necesario para o culto divino, as obras apostólicas e de caridade, e o conveniente sustento
dos ministros.
E por virtude dos acordos entre o Estado español e a Santa Sé
sobre asuntos xurídicos, firmado o 28 de xullo de 1976, así como
sobre asuntos económicos, que entrou en vigor o 4 de decembro
de 1979, a Igrexa católica pode organizarse libremente, creando,
modificando ou suprimindo dioceses, parroquias e outras circunscricións territoriais, que gozan de personalidade xurídica civil en
canto a teñan canónica, e tamén pode libremente reclamar dos
seus fieis prestacións, organizar colectas públicas e recibir esmolas
e oblacións. Tales acordos teñen a condición xurídica de tratados
internacionais e, polo tanto, conforme ao artigo 96 da Constitución Española de 1978, forman parte do ordenamento xurídico
interno do Estado español dende o momento en que foron publicados oficialmente en España.
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O Estado español respecta, polo tanto, que a Igrexa teña esta-o
blecido como deber para os fieis o contribuír economicamente á
Igrexa e, polo tanto, tamén o dereito que calquera cidadán ten de
poder destinar bens a favor da Igrexa, e tamén a liberdade da Igrexa para organizar e distribuír os seus recursos económicos.
En consecuencia, tanto dende o punto de vista da normativa
eclesiástica como do Ordenamento xurídico de España é lexítimo
que a Igrexa católica sexa titular de bens materiais.

2. Algúns criterios para os actos de disposición e mesmo
de administración dos bens materiais da Igrexa
Establece –e, polo tanto, recorda– o canon 1259 do Código de
Dereito Canónico que a Igrexa pode adquirir bens temporais por
todos os medios xustos, de dereito natural e positivo, que están
permitidos a outros. De feito a Igrexa é titular dun importante patrimonio en bens materiais; isto é incuestionable.
Resulta sabido que dentro do patrimonio da Igrexa existen bens
adquiridos por compravenda, pero é coñecido que na súa maioría
foron adquiridos por doazón; en todo caso é notorio que a meirande parte daquel patrimonio é froito, fundamentalmente, das achegas que ao longo da historia da Igrexa foron facendo os seus fieis,
que nos precederon na fe; con independencia do concreto modo
de adquisición dun determinado ben, detrás do patrimonio da
Igrexa pódese dicir que está sempre unha achega dos fieis, mesmo
sexa de forma mediata, ben porque o prezo puido ser pagado con
efectivo obtido mediante esmolas, taxas, subvencións ou doazóns,
ben porque foron os propios fieis os que deron lugar á eficacia da
prescrición adquisitiva de determinados bens mediante os seus actos posesorios a prol da usucapión.
Unha ollada ao patrimonio actual da Igrexa permite ver que é
unha mostra do compromiso dos nosos devanceiros coa misión da
Igrexa; un compromiso acorde coa convicción na súa fe e co seu
entusiasmo pola idea de Xesús, á que tenta responder a misión da
Igrexa.
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Así se foron reunindo no patrimonio da Igrexa bens materiais nos
que cabe distinguir tres categorías diferenciables: 1ª) Uns que forman parte dos coñecidos como -Patrimonios Históricos-, que teñen
un valor especial por motivos de historia, arte ou cultura, de piedade popular ou similares razóns, como poden ser un cáliz artístico,
unha imaxe moi venerada ou de valor histórico cultural, unha igrexa antiga, etc. 2ª) Outros distinguidos pola súa condición de “sagrados” por estaren destinados permanentemente ao culto divino e
á sepultura de fieis, tales como igrexas, imaxes, reliquias, obxectos
de culto, cemiterios, etc. 3ª) Os bens chamados “temporais”, que
son os demais e que teñen por finalidade estaren destinados para
os fins eclesiais, entre os que están, por exemplo, as casas reitorais.
En calquera dos bens da Igrexa, con independencia de que forme
parte de Patrimonio Histórico teña condición de sagrado ou teña a
natureza de ben temporal, concorren dúas circunstancias que estimo relevantes mesmo á hora de opinar dende a perspectiva xurídica:
– Dunha banda aquela referida orixe ou procedencia dos fieis.
– Doutra, a súa funcionalidade eclesiolóxica fixada nas referidas
pasaxes do Concilio Vaticano II e o Código de Dereito Canónico, consistente en que son meros medios ou instrumentos
para cumprir os fins ou misión da Igrexa (sostén do culto divino e do clero, e para obras de apostolado e de caridade).
Estas circunstancias de procedencia e funcionalidade comportan que a titularidade e administración dos bens materiais da Igrexa deban estar orientadas, cando menos, polos seguintes criterios:
– Eficiente arquivo da documentación que reflicta o título de
dominio e a situación posesoria, así como do inventario actualizado de cada un dos bens.
– Actuar con obxectividade e transparencia, e coa necesaria delicadeza.
– Cumprir axeitadamente a normativa do Estado, tanto nas obrigas que impón como nos beneficios que outorga.
– Dispoñer de bens temporais “na medida que a súa propia misión o require” (GS, 76).
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2.1. Arquivo dos títulos de dominio, situación posesoria documentada e inventario actualizado de cada ben.
O Código de Dereito Canónico manda “ordenar debidamente
e gardar nun arquivo conveniente e apto os documentos e instrumentos nos que se fundan os dereitos da Igrexa ou do instituto sobre os bens”, “depositando copias auténticas dos mesmos no
arquivo da curia” (Canon 1284-2-9º) e así ben obriga a manter
debidamente actualizado inventario exacto e detallado dos bens
inmobles, dos bens mobles, tanto preciosos como pertencentes de
algún xeito ao patrimonio cultural, e de calquera outro, coa descrición e taxación dos mesmos (Canon 1283-2º e 3º).
É incuestionable que para afrontar unha administración coa “dilixencia dun bo pai de familia”, ao dicir do canon 1284-1º, cómpre
coñecer canto sexa obxecto da mesma e dispor dos datos actualizados de cada un dos bens.
A Igrexa católica ten sido mestre tanto no acertado cumprimento
dos libros parroquiais (de bautizados, de matrimonios e de defuntos) como tamén na constancia escrita dos bens da Igrexa nos arquivos diocesanos; mesmo se inspirou o Estado na experiencia secular da Igrexa á hora de instaurar os seus Rexistro Civil e Rexistro
da Propiedade; aínda hoxe é frecuente ter que acudir ás boas fontes
que seguen a constituír os libros parroquiais e arquivos diocesanos.
Sen embargo, mentres se constata suficiencia e fiabilidade, case
absoluta, nos datos que obran nos libros parroquiais (de bautismos, matrimonios e defuntos) non ocorre igual respecto do arquivo de soportes xustificativos da titularidades dalgúns bens da Igrexa e tampouco acontece igual nos seus inventarios. Non sempre se
localiza o título de dominio que cómpre e, ás veces, a descrición
dos bens que amosa o inventario adoece de insuficiencias.
Como amosan os canons citados, a Igrexa é mestre en determinar as formalidades que cómpren, sendo exemplo diso o caso dos
cemiterios, para os que mesmo está establecido se dispoña dun
plano ou proxecto técnico en que figure a configuración, situación,
dimensións, distribución interior (parcelas edificadas ou edificables, alturas, sepulturas baixo terra, etc.) con número de referen32
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cia no plano respecto de cada parcela para a súa fácil localización
(Cfr. Regulamento de Cemiterios parroquiais da Diocese de Lugo,
aprobado o 23 de setembro de 1994); tamén ten sido mestre en
cumprir as obrigas formais que se impón, pero ás veces constátase
falta de documentación que non debera ter acontecido.
Sexa porque se presta máis dedicación ao labor pastoral e ás
esixencias socio-caritativas, deixando ás veces de lado o que se
considera simplemente temporal, ou tamén pola confianza á que
responde aquela orixe nos fieis, o certo é que co paso dos anos
chega a precisarse o soporte documental acreditativo da orixe ou
adquisición dun ben concreto e ás veces non aparece.
Hai bastantes exemplos, mesmo respecto de casas reitorais e
fincas vinculadas a elas que existen nalgunhas parroquias rurais.
A súa existencia responde a que noutro tempo a atención ao clero
fíxose dotando ás parroquias de casa reitoral e mesmo de referidas
fincas para facilitar ao crego tanto vivenda digna como colleitas
e froitos máis ou menos relevantes para o seu autoconsumo; na
adquisición de tales reitorais e fincas tiveron moito que ver, sen
dúbida, os propios cregos que investiron o seu traballo persoal e
mesmo, en moitos casos, o que por herdanza percibiran da súa familia e causantes, ao carecer de herdeiros forzosos por mor do celibato, pero sobre todo son froito de donativos e achega de traballo
persoal dos respectivos fieis da parroquia. Por razón desta maneira
de adquirir o solar e de construírse o edificio, nalgúns casos non se
cumpriu a obriga de documentar a transmisión nin de outorgar a
escritura de declaración de obra nova, tamén por seren insuficientes os medios económicos para afrontar o seu custo; aforráronse
uns cartos, pero estamos ante un ben indocumentado.
Na propia lexislación civil hai constancia da insuficiencia dos soportes documentais e inventarios eclesiásticos, estando constituída
polo tenor do artigo 206 da Lei Hipotecaria, cuxo tenor se remonta á
promulgación desta Lei (1º de maio de 1855); mediante este precepto legal cando a Igrexa católica carece de título escrito de dominio
de bens inmobles da súa pertenza pode inmatricular no Rexistro da
Propiedade o seu dominio presentando no Rexistro a oportuna certificación librada polo respectivo Bispo acreditando a pertenza por
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posesión inmemorial. É unha canle que o precepto tamén outorga
ao Estado, á Provincia, ao Municipio e ás Corporacións de Dereito
público, que tan só precisa que a Igrexa conste como titular catastral
e que o Sr. Bispo certifique que pertence á Igrexa dende tempo inmemorial, de maneira que nin fai falta intervención de Notario nin
dar información aos propietarios de terreos estremeiros, nin require
control ou verificación da administración pública.
É esta unha vía que ten suscitado críticas por razón de considerar
que outorga un privilexio á Igrexa católica, pero, sobre todo porque
nalgúns dos casos en que foi utilizada suscitouse entre a opinión
pública (ou publicada) a consideración de que servía para “apropiarse” de bens que algúns sostiñan ou creran ser pertencentes ao
patrimonio comunal ou veciñal. Mesmo a Xurisprudencia tivo que
examinar a posible inconstitucionalidade desta privilexiada canle
do art. 206 da Lei Hipotecaria, por exemplo na Sentenza ditada o
18 de novembro de 1996 pola Sala 1ª do Tribunal Supremo relativa
á titularidade dominical da cantada “carballeira de San Xusto”, na
que, a pesar de non declararse inconstitucional, “obiter dictum”
ou de pasada quedou constancia dun criterio crítico como permite
apreciar a seguinte pasaxe: “O precepto rexistral 206 preséntase
pouco conciliable coa igualdade proclamada no art. 14 da Constitución, xa que pode representar un privilexio para a Igrexa Católica,
en canto non se aplica ás demais confesións relixiosas inscritas e
recoñecidas en España, ...”. En todo caso, sendo controvertida segue sendo unha potestade legal (non sei por canto tempo), e, polo
tanto, resulta obrigado para un administrador, que ha actuar coa
dilixencia dun bo pai de familia, utilizar as canles que a Lei outorga
en beneficio dos bens administrados; o problema non debería estar
na vía utilizada, porque tamén se podía acudir á vía inmatriculadora que calquera cidadán normal pode utilizar, como é o procedemento xudicial de xurisdición voluntaria chamado -expediente de
dominio- ou a vía das actas de notariais; máis que na vía utilizada
o problema seguro que estará no xeito de utilizala, en se se fai coa
“prepotencia” que denota a propia vía privilexiada ou coa debida
“delicadeza” que o asunto poida requirir, mesmo contando cos fieis
para así suplir a falta de información que aquela vía comporta.
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En todo caso, o que é obrigado é dispoñer de soporte documental coa constancia da orixe ou adquisición de cada un dos bens
temporais, e para aqueles casos en que non apareza, ben porque
non se documentase no seu día ben porque se teña extraviado,
cómpre suplir tal falta mediante a constancia da notoriedade de
titularidade e posesión por máis de trinta anos en actas notariais,
que requiren a incorporación de testemuñas, que, de non ter recordo da orixe, poden testemuñar a posesión dende que teñen uso
de razón. Son documentos absolutamente necesarios, porque a experiencia ten permitido constatar que cando fan falta non é doado
suplilos con testemuñas, que, mesmo tendo boa vontade, poden
sentirse na obriga moral de estar ao lado dos seus veciños; nos
puntuais casos de disputa da titularidade, afortunadamente reducidos, excítase a solidariedade veciñal co efecto “Fuenteovejuna,
todos a una”, e, ademais, constátanse os efectos da confusión sobre quen teña sido o beneficiario dos actos posesorios invocados a
prol dunha prescrición adquisitiva por ser difícil, especialmente en
persoas de boa fe, distinguir se os actos posesorios feitos polos fieis
o son en beneficio da Igrexa, que xestiona o ben, ou en beneficio
do pobo ao que tales fieis pertencen; na memoria colectiva mantense a lembranza da orixinaria achega feita pola veciñanza, co que
é doado entender a confusión.
Cando non se localiza o soporte documental en que se tivese
formalizado a adquisición dun determinado ben de natureza inmoble e cómpre recorrer á institución da usucapión é doado que xurda conflito, porque respecto da posesión adquisitiva feita durante
anos polos integrantes dunha parroquia pode suscitar que se cuestione a titularidade, ao menos respecto daqueles bens materiais
non afectos ao culto, en razón a que se considere que a condición
de comunitaria coa que foi afrontada aquela posesión responde
máis á vinculación civil da veciñanza que á vinculación relixiosa.
A cuestión pode ter relevancia no caso das parroquias do rural de
Galicia que non tiveron, nin agora contan, con personalidade xurídica, a pesar de que o Estatuto de Autonomía de Galicia as sinala
“entidades locais propias de Galicia”, e polo tanto non resultou
posible que fosen titulares de bens destinados ao uso comunitario
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civil; tal uso comunitario prolongado en tempos en que todos os
veciños compartían ao estaren bautizados, non fai doado distinguir
se a posesión comunitaria dun inmoble concreto obedecía á comunidade veciñal nacida da vinculación relixiosa dos seus integrantes
ou á comunidade dos veciños nacida da pertenza, da veciñanza.
Esta cuestión ou interrogante sobre a favor de quen se debe
entender gañada a titularidade por usucapión pon en evidencia a
necesidade de contar co título ou soporte documental que acredite o modo de adquisición, cuxa presenza descarta interrogantes e
cuestións.
Na mesma liña cómpre engadir que é absolutamente imprescindible que se documente axeitadamente cada cesión de uso que se
faga ou se teña feito respecto de cada ben; hai moitas leiras, mesmo urbanas, que están cedidas en canto ao seu uso ou aproveitamento, mesmo en precario, a terceiros en razón a non dedicarse o
respectivo sacerdote encargado ao seu cultivo ou aproveitamento,
e, polo tanto, debe constar en documento tal cesión, sexa en arrendamento, sexa en precario ou en calquera outro concepto que se tivese feito ou se faga. O documento acreditativo de que un terceiro
ten recibido ou recibe o inmoble en precario ou en arrendamento
é o mellor dos testemuños para acreditar a quen corresponde a
titularidade dominical do inmoble, e, dende logo, é o mellor antídoto fronte a tentación de atribuírse a propiedade por prescrición
adquisitiva que pode sufrir tal terceiro (o home é débil fronte ás
tentacións, sendo unha das máis fortes a de facerse coa propiedade, mesmo do que é alleo. Documéntese, pois, toda cesión, mesmo
das xa pasadas que perduran para a debida constancia.
2.2. Obxectividade, transparencia, e mesmo delicadeza.
Na xestión dos bens temporais da Igrexa debe terse non só
obxectividade, senón tamén publicidade e mesmo transparencia.
Ao sinalar “obxectividade” estoume a referir a que tanto o mantemento da titularidade de bens temporais como a súa administración deben xestionarse en orde aos fins que a misión da Igrexa ten;
isto, que se presume e que, de así acontecer, ninguén pode deslexi36
156

Encrucillada 177, marzo-abril 2012

Ollada xurídica aos bens temporais da Igrexa

timar, ten que manifestarse tanto aos fieis como aos cidadáns que
queiran aprecialo. E para que poida ser visualizada aquela obxectividade, cómpre que exista publicidade, que a xestión dos bens da
Igrexa sexa afrontada con transparencia.
O criterio da publicidade e mesmo transparencia podemos entendelo incluído no establecido no canon 1287 do Código de Dereito Canónico en que se impón aos administradores dos bens da
igrexa o deber de render contas anuais ao Ordinario do lugar, a
quen encomenda sexan revisadas polo consello de asuntos económicos, e ao impoñerlles tamén aos administradores o deber de
render contas aos fieis acerca dos bens que estes entregan á Igrexa.
Se compartimos a constatación de que a meirande parte dos
bens temporais da Igrexa procede de entregas acumuladas dos
fieis, é doado entender que todos eles deben ser os destinatarios
da obriga de rendición de contas anuais que o canon sinala.
Debe ser así porque nos tempos que corren, en que, mediante
as redes sociais por Internet, as noticias aparecen a un tempo en
calquera parte do mundo, xa non é rendible a idea de que a Igrexa
debe aspirar a que non sexa vista como ocupada dos bens temporais; se hai patrimonio de bens temporais mesmo o espírito evanxélico impón escapar do desdén e da falta de entusiasmo e dilixencia na súa xestión. A materialización práctica daquel equivocado
obxectivo de non ser vista ocupada dos bens temporais arrastra a
que se perciba na Igrexa personalidade esquizofrénica, dado que a
realidade incuestionable é que alberga un impoñente patrimonio.
Unha incorrecta concepción da espiritualidade tennos conducido
a propugnar que a Igrexa debe desentenderse deste tipo de cuestións, mundanas, tentando esquivar todo o relativo ao patrimonio
da Igrexa e a súa administración, como se non fose preciso que os
seus fieis se ocupen dos bens temporais.
De seguro que hoxe non funcionan co mesmo rendemento os
medios que noutrora foron utilizados para lograr que os fieis achegasen bens materiais para os fins da Igrexa; nestes tempos de secularización, pero ao tempo dun certo grado de solidariedade, seguro
que os medios para alcanzar achegas de bens materiais teñen que
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partir da constatación dunha verdadeira transparencia na xestión
dos bens da Igrexa e da comprobación de que responde con obxectividade aos fins propios da misión da Igrexa.
Os principios de obxectividade e transparencia están predicados
para a xestión dos bens integrantes do patrimonio das Administracións Públicas na Lei 33/2003, de 3 de novembro, reguladora de
dito patrimonio, pero considero que son tamén axeitados para a
xestión dos bens da Igrexa, precisamente por aquela procedencia
e funcionalidade dos mesmos; para os tempos actuais estimo insuficiente que exista un inventario exacto e detallado con descrición e taxación de tales bens, e que a rendición de contas se faga
ao Ordinario do lugar para ser revisada polo consello de asuntos
económicos e máis aos fieis respecto daqueles bens que respectivamente teñen entregado; tal inventario e rendición de contas sen
dúbida son precisos para garantir a debida constancia e custodia
do patrimonio eclesial así como o debido control interno da titularidade e administración dos bens eclesiais, pero son insuficientes
para alcanzar a publicidade e transparencia.
Ningún precepto legal impón o xeito de aplicar os principios de
obxectividade e transparencia; certamente para a inmensa maioría
dos fieis constitúen garantía suficiente dunha “recta” administración a mera intervención do Sr. Bispo, do Sr. Cura e do respectivo
consello económico, sexa diocesano ou parroquial, pero cómpre
que, ademais de recta, sexa administración acertada e, sen dúbida, a iso axuda que, por mor dos principios de obxectividade e
transparencia, tal xestión dos bens da Igrexa sexa periodicamente
auditada por expertos externos, de maneira que os que asumen a
responsabilidade de administrar poidan contar coa opinión experta
plasmada polo respectivo auditor nos seus ditames e que a través
destes poidan os fieis coñecer de forma axeitada a boa marcha
dunha dilixente administración.
O Real Decreto Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo, que aprobou o
Texto refundido da Lei de sociedades de capital, impón no seu artigo 263-1º que as contas anuais e, no seu caso, o informe de xestión
sexan revisadas por un auditor de contas, en todas as sociedades
mercantís salvo as pequenas e medianas empresas, sendo obriga38
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do, ademais, que tales contas e informe de xestión, así auditados,
teñan publicidade mediante o seu depósito no Rexistro Mercantil
da respectiva provincia; así calquera cidadán ten posibilidade de
examinalas en calquera momento. Nin o precepto legal é aplicable
á Igrexa, que non é unha entidade mercantil, nin a Igrexa precisa
–no estado actual das cousas– suscitar nos seus fieis a confianza
que si necesitan as entidades mercantís para que a economía de
mercado lles permita lograr a confianza dos subministradores e dos
clientes, pero nos tempos da globalización non parece suficiente a
publicidade que a respectiva Igrexa diocesana fai dos seus ingresos
e gastos anuais con ocasión da campaña de comunicación para o
sostemento económico da Igrexa, e, de aí a cita ao precepto mercantil que se suscita para evidenciar unha diferenza de trato que
estimo é preciso minorar.
Ademais de transparencia cómpre dose oportuna de “delicadeza” cos que teñen sido –e seguen a ser– os que permitiron adquirir
e conservar a titularidade dos concretos bens de que se trate; os
fieis dunha parroquia en que existe un determinado ben teñen
lexitimidade moral para sentirse molestos se despois de teren colaborado na adquisición e, en todo caso, na conservación de determinado inmoble da Igrexa sito no territorio da parroquia chegan a saber que a Igrexa decide desprenderse da súa titularidade
ou mesmo da súa posesión sen recibiren información axeitada das
razóns para facelo e dos obxectivos aos que poida encamiñarse tal
decisión.
Isto ten especial predicamento respecto dos bens dos que, por
non quedar soporte acreditativo do seu medio de adquisición, se
teña que acudir á manida usucapión ou adquisición por posesión
inmemorial, porque se diciamos non ser doado diferenciar cando tal posesión foi afrontada polos veciños en canto que veciños,
vinculados pola pertenza a un territorio, de cando foi afrontada
pola súa vinculación nun sentimento ou crenza relixiosa, aínda
teriamos que engadir que nestes tempos de secularización mesmo neste segundo caso é frecuente que algúns se teñan desvinculado da comunidade relixiosa que noutrora compartiron os seus
causantes ou mesmo eles, tamén os veciños agora desvinculados
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poden considerarse lexitimados para participaren da titularidade
que os seus causantes axudaron a gañar cos actos integrantes da
posesión adquisitiva.
Con delicadeza pode lograrse que a transparencia favoreza que
a obxectividade prevaleza e que mesmo os que sentíndose agora
desvinculados da comunidade relixiosa puideran tentar que se
determinase vinculada á comunidade veciñal dunha parroquia a
titularidade dun determinado ben, en lugar de entendela da comunidade relixiosa da parroquia; tras de moitas tensións sobre determinados bens da Igrexa hai moitas veces reaccións fronte a unha
actitude dos administradores que é percibida como prepotente,
precisamente por vir precedida e adornada de transparencia e delicadeza. Non estou a falar dunha actitude simuladora para evitar
tensións, críticas ou preitos; trátase da sinceridade coa que pode
falar quen, ademais de non administrar para si, faino coa dose de
obxectividade antes sinalada.
Estimo que é criterio de boa administración o que preconiza informar axeitadamente aos fieis da parroquia, comezando polo seu
propio párroco ou encargado, das decisións que vaian afectar á titularidade ou á mesma situación posesoria dalgún ben radicado na
parroquia; cómpre que coñezan de antemán o que se vai facer e,
sobre todo, as razóns polas que se fai e para que se fai. Legalmente
non é precisa consulta previa e menos que tivese que ser vinculante, pero si estimo necesario dar unha información dos serios
fundamentos que avalan a decisión que se pretende tomar, de xeito
que os fieis e o seu párroco resulten suficientemente informados.
2.3. Cumprir axeitadamente a normativa do Estado
O canon 1286 do Código de Dereito Canónico establece a obriga de observar “coidadosamente” as leis civís en materia laboral e
social, pagando un salario xusto e honesto ao persoal contratado,
e no Canon 1284-1º esixe, como xa se dixo, que a administración
se afronte coa “dilixencia dun bo pai de familia”, polo que non só
obriga a cumprir a normativa civil a que os bens temporais están
suxeitos senón tamén a dotar aos bens administrados dos benefi40
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cios de protección que o Ordenamento xurídico do Estado outorga
a través da súa inmatriculación no respectivo Rexistro da Propiedade. Cumprir, pois, a normativa legal tanto nas obrigas que impón como respecto dos beneficios que outorga.
– Cumprir coidadosamente as leis civís en materia laboral e social.
Neste campo tense avanzado moito, porque grande foi o impulso que a doutrina social da Igrexa supuxo tamén no ámbito da xestión dos bens temporais dela mesma; pero é bo recordar esta obriga, porque en ningunha ocasión debe afectarse aos dereitos dos
traballadores e menos naqueles que pola súa xenerosidade prestan
voluntariamente servizos de tan alta estima para a Igrexa mesma e
para a sociedade en xeral.
– Vixía da correcta constancia catastral dos bens inmobles.
O texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Lexislativo 1/2004, de 5 de marzo, define o Catastro no seu artigo 1º como un rexistro administrativo dependente
do Ministerio de Facenda no que se describen os bens inmobles
rústicos, urbanos e de características especiais, sinalando no seu
artigo 9º que son titulares catastrais as persoas naturais e xurídicas
dadas de alta no Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre un ben
inmoble, a titularidade dalgún dos dereitos que sinala, entre eles
o de propiedade.
Pois ben, en canto titular da propiedade de bens inmobles a
Igrexa ten o deber de colaborar co Catastro Inmobiliario, segundo
establece o artigo 10º da Lei, subministrándolle cantos datos, informes ou antecedentes resulten precisos para a súa xestión.
Traer a colación esta obriga legal é oportuno porque do seu acertado cumprimento poden seguirse consecuencias; a tenor do artigo
3º da Lei, a descrición catastral dos bens inmobles comprende as
súas características físicas, económicas e xurídicas, entre as que están a localización e a referencia catastral, a superficie, o uso ou destino, a clase de cultivo ou aproveitamento, a calidade das construcións, a representación gráfica, o valor catastral e o titular catastral.
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E toda esa información, que en principio se presume certa, está
a disposición tamén dos cidadáns que requiran información nos
termos que a propia Lei sinala, de maneira que o Catastro Inmobiliario tense convertido nunha grande infraestrutura de información territorial dispoñible para todas as Administración públicas e
para os cidadáns en xeral.
Cumprir con rigor a obriga legal sinalada é, no meu concepto,
un xeito de acadar obxectividade e transparencia na xestión dos inmobles da Igrexa, posto que se logra a publicidade que o Catastro
comporta e a través dela os cidadáns, e xa que logo os fieis, poden
percibir se a xestión dos bens da Igrexa é correcta, ao menos na
obriga de vixiar a súa conservación. Non sempre están os inmobles da Igrexa debidamente catastrados (a nome da Igrexa católica,
diocese ou parroquia que corresponda, ou mesmo das entidades
eclesiais con personalidade xurídica civil titulares dos mesmos),
porque ás veces nin o están a nome dela, senón de terceiros indebidamente, e noutras ocasións hai erros na descrición catastral, con
inexactitudes das que é doado teñan que derivarse enfrontamentos
futuros, como cando chega a momento en que resulta preciso ou
se queren corrixir erros. Como o artigo IV do acordo da Santa Sé
co Estado Español en temas económicos establece a exención do
imposto agora chamado sobre bens inmobles para boa parte dos
inmobles da Igrexa e moitos dos outros de natureza rústica non
alcanzan valor para devindicar tal imposto, tense constatado certo
descoido na súa administración no que ao cumprimento daquela
obriga legal se refire.
– A constancia rexistral.
Outra boa maneira de aproximarse aos principios de obxectividade e transparencia na xestión dos bens temporais da Igrexa
é telos debidamente inmatriculados ou inscritos nos pertinentes
Rexistros. O acceso ao Rexistro da Propiedade ten no Ordenamento xurídico español carácter voluntario, pero constitúe un medio
de publicidade das titularidades que moitas veces achega efectos
definitivos para evitar que os bens se vexan como obxecto de tentativa de fraudes ou mesmo para que non se susciten puntuais
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situacións de tensión xeradas polas dúbidas sobre a verdadeira pertenza, ás veces xurdidas mesmo de boa fe entre algúns fieis.
Se foron adquiridos de maneira lexítima e, por tanto, a Igrexa
é auténtica propietaria, dar publicidade das súas titularidades é
actuar con transparencia, e iso sempre é beneficioso; estimo oportuno subliñalo, porque en España produciuse unha importante
polémica e puntuais conflitos mesmo xudiciais, como o caso da
cantada “carballeira de San Xusto”, e, a pesar diso, sosteño que a
xestión dos bens temporais debe estar adornada de publicidade,
transparencia e obxectividade.
Se no Rexistro de Propiedade constasen dende o instante seguinte á súa respectiva adquisición, seguro que se terían evitado
tentacións de terceiros, veciños e fieis, mesmo de boa fe, que simulando unha aparente compravenda tentaron ou mesmo lograron
inmatricular ao seu nome no Rexistro o que non sempre era da súa
pertenza (de todo hai).
2.4. Dispoñer de bens temporais “na medida que a súa propia
misión o require” (GS, 76).
Sen dúbida debe ser o primeiro dos criterios que debe rexer a
titularidade e administración dos bens eclesiásticos, por vir establecido na propia Gaudium et Spes, preconizando como límite
respecto dos bens a dispoñer aquel que resulte determinado pola
mera necesidade para desenvolver a súa propia misión.
Non é doado concretar até onde chega tal medida, posto que ao
facer relación ao requirido pola misión da Igrexa cómpre definir en
cada momento que é o requirido pola misión. Pero con frecuencia
tense a impresión de que a Igrexa é parsimoniosa nesa definición,
ao manter sen función e sen rendibilidade propiedades durante
máis tempo do razoable, e manter sen función e sen rendibilidade
unha propiedade non responde ás necesidades que a misión da
Igrexa require senón que é manifestamente contrario ao que a misión require.
Materialización exemplificadora constitúeno casas reitorais e
fincas que existen nalgunhas parroquias rurais vinculadas á resEncrucillada 177, marzo-abril 2012

43
163

Alejandro Fernández Pumariño

pectiva reitoral, que, como se dixo, gardan relación coa atención
que ao clero se prestou noutro tempo, e que, como tal forma de
atención leva anos en crise téndose reducido, ademais, o número
de sacerdotes; estanse a ver en moitas parroquias do rural un bo
número de casas reitorais que quedaron deshabitadas e as fincas
vinculadas sen aquel destino que xustificaba a titularidade eclesial.
Son bens que, cando menos, están infrautilizados dando imaxe de
abandono que causa un latente malestar na veciñanza, sumándose
tal malestar, mesmo inconsciente, á sensación de desvalorización
do seu contorno, que sofre un despoboamento que está mudando
a faciana de Galicia.
Non responde aos criterios que deben guiar unha administración coa “dilixencia dun bo pai de familia” (canon 1284-1º) manter
a titularidade duns bens que deixaron de responder á finalidade
que noutrora a xustificaba, máxime cando se fai deixándoos en
abandono.
A propósito do patrimonio da Igrexa católica é doado escoitar
comentarios críticos que o cualifican de desmesurado e até contrario ao que debera seguirse da mensaxe de Xesucristo, que sempre
fala dos pobres e nunca do poder nin das propiedades; nesas críticas estímase que tal patrimonio impide ver a condición de Igrexa
dos pobres, e tras desas críticas está o feito de que algunha parte
de tal patrimonio está en abandono transmitindo a idea –seguro
que desacertada– de que non é necesario para a misión da Igrexa.
Se tras anos de abandono chega, de pronto e sen unha “delicada” información aos fieis, a noticia dunha decisión de venda ou administración, non é de estrañar que xurdan puntuais situacións de
tensión. En canto á posible venda como en casos en que o proxecto
de vender algún inmoble ou peza artística suscita oposición nos
fieis da parroquia de que se trate mesmo cuestionando que a Igrexa sexa titular e teña facultade de disposición; en canto a actos
de administración como en casos en que unha Igrexa particular,
sexa diocese ou parroquia, procede a inmatricular ao seu nome no
Rexistro da Propiedade algún inmoble da súa pertenza, ou en casos
en que ten que actuar xudicialmente fronte a unha pretensión de
terceiros de apropiarse dalgún inmoble que a Igrexa ten de seu.
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Sen considerar aquí (por razón do que é obxecto destas consideracións) as razóns da crítica que respondan exclusivamente a mero
enfrontamento antieclesial, as demais actitudes críticas sen dúbida gardan relación directa tanto coa dilación en adoptar a decisión
como con algunha falta de información previa axeitada sobre as
razóns e obxectivos perseguidos, segundo antes referín.
As decisións hai que tomalas no momento oportuno, posto que
nese momento e coa debida información non debe esperarse oposición fundada.
En conclusión: Non é doado administrar os bens temporais da
Igrexa, porque ao bo administrador pídeselle rendibilidade, e non
está escrito o xeito de obtela; a actitude de gardar o denario para
non perdelo non resulta aplaudida na parábola evanxélica, e, por
outra parte, a rendibilidade ten moitos lados escuros, xa que non
sempre é de fiar quen máis ofrece, como o demostrou o caso Forum Filatélico que afectou, entre outros, ao arcebispado de Valladolid, segundo publicou a prensa.
En todo caso, é saudable achegarse á cuestión dos -bens materiais da Igrexa-, tamén dende a perspectiva xurídica, e con actitude
aberta tanto para recoñecer a lexitimidade de que dispoña de bens
materiais como para confesar que cómpre revisar permanentemente as condicións da súa titularidade e da súa administración.
Alejandro Fernández Pumariño
Avogado
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Estudos

Unhas sondaxes en
Valentín Paz Andrade
Xesús Portas Ferro

A figura de Valentín Paz Andrade (1898-1987) é tan complexa,
que se fai imposíbel neste espazo un tratamento axeitado das facetas e angueiras da súa longa vida. Enxergalas na súa extensión,
sequera todas as importantes, levaríanos a incorrer en superficialidade. Así é que determinei escolmar unhas poucas para nelas
detérmonos cun pouco máis vagar. O lector poderá moi doadamente achar noutros lugares aqueloutra información que máis lle
interesar.

1. O home
1.1. O moinante de Lérez
Conversándomos unha vez sobre Paz Andrade, contábame Engracia Vidal que tiña ouvido falar de don Valentín como “o moinante de Lérez”. Sospeitei que o alcume tería un senso negativo.
Consulteino con Xosé Álvarez Castro, profesor de historia veciño
de Lérez, e non me confirmou a sospeita. Fíxome notar que, como
Lérez levaba a sona de ter unha abondosa colonia de moinantes,
non lle estrañaba que a un lerezán os que non o eran lle puxesen,
máis ben en broma, un alcume así.
De alí a pouco, lendo a biografía de Castelao escrita por Paz Andrade (Castelao, p. 430), vin confirmada a hipótese de Pepe Álvarez. A don Valentín non lle despracía o alcuño de moinante. Poida
que o propio Castelao llo puxese, de maneira semellante a como
–cóntao tamén Paz Andrade– lle puxo “Cañoto” a Núñez Búa no
xantar galeguista da Barxa, en 1930.
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Ao conto! Vivindo en Estados Unidos, Castelao viaxou a Cuba
para unha estadía duns tres meses na illa. Certo día uns amigos
fórono buscar ao hotel da Habana onde paraba, e achárono enviso
deitado por riba da cama. Preguntado por un deles: “En que matinas?”, respondeu:
–Pois mirade, andaba a soñar con Vigo. Ou, máis ben, en cando
vivía en Pontevedra e ía á estación a despedir ao moinante de máis
vontade do mundo, cando marchaba para Vigo.
E aclara entre parénteses: “Referíase ao autor deste libro”. Da
anécdota soubo Paz Andrade por unha carta do rianxeiro, en novembro do 39, desde Nova Iork a Rodolfo Prada, en Buenos Aires.
Lérez soa aínda hoxe como terra de carteiristas. Cunha sorna
especial, trazo que don Valentín considera, asemade coa lingua,
un dos máis característicos do galego adulto (Imaxe, pp. 47 e ss.),
contaba que da derradeira vez que estivo preso, en 1957, emprazaba os carteiristas encarcerados canda el a que lle roubasen a carteira. Estes, despois de o intentaren en van, remataban dicíndolle:
“Mire, con vostede non se pode… porque é de Lérez” (A memoria,
p. 267).
1.2. Os de Paz e os Andrade
Alfonso Paz-Andrade Rodríguez, escribindo hai uns anos sobre
a vida de seu pai, fala de dous tíos deste que exerceron sobre el
decisiva influencia: o tío materno Juan Bautista Andrade, poeta,
introduciríao no tocante á literatura; un tío paterno, Roque Paz,
encamiñaríao nos aspectos social e político. De Roque Paz escribe
que era “republicano convicto e confeso, persoa afable, de trato
aberto e plural que o levaba a se relacionar con xentes de toda
índole: políticos, comerciantes acomodados e de influencia,
moinantes e, se cadraba, coa mesmísima Pepa a Loba, coñecida
xefa dunha banda de bandoleiros que cabalgaba polos montes
da provincia.” E prosegue: “Do primeiro herdou a paixón polas
letras e o periodismo, do segundo o compromiso coa sociedade”
(O alento, p. 215).
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Supoño que Alfonso Paz-Andrade mesturaría referencias que
escoitara de neno. Nas conversas con Tucho Calvo, o relativo a Pepa
a Loba e á facilidade de entendemento con todo tipo de persoas
refíreo don Valentín ao seu avó por parte de pai. Érallo don Manuel
Paz Torres, o da casa do Cristo, no lugar lerezán da Santiña, case
estremeira co barrio do Burgo Pequeno. O neto apenas o coñeceu
e pouco máis del lembra ca o espectáculo da condución do seu
cadaleito –di Valentín que ocorrería tendo el aínda non cinco
anos. Foi este Manuel Paz o patrucio dunha familia podente na
zona do Burgo e metade sur da parroquia de Lérez, propietarios de
valiosos predios urbanos e rústicos deica casemente o día de hoxe.
Roque Paz non debeu de existir. Don Valentín cóntalle a Tucho
Calvo que un tío político seu chamado Roque Rodríguez Castro
interveu –á xunta con Francisco Paz, seu pai, e con Juan Bautista
Andrade– a prol de matriculalo en Dereito, e non en Medicina
como pretendían, falecida moi nova súa nai, as demais mulleres da
parentela. Pepe Álvarez faime saber que un tal Roque, pertencente
a esta familia, foi tido polos agrarios como un cacique.
Semella máis prezada aínda, para don Valentín, a influencia
dos seus ascendentes por parte da nai. Co avó materno conviviu
máis preto e máis tempo. Érallo don Manuel Andrade Carlín,
pequeno fidalgo oriúndo de Brandomés (Brandariz, Vila de
Cruces), onde posuía un pazo coidado por caseiros. Foi home
“pacífico e sentencioso”, recolle Tucho Calvo. Maior “arrufo” tiña
a avoa Rosario, sobriña do derradeiro prior do mosteiro bieito de
Lérez e primeiro párroco tras a exclaustración, frei Juan Arribas.
Deste conta que loitara na terceira guerra carlista e que deixou en
herdanza á familia as armas que nela usara.
Tanto súa nai Matilde coma Juan Bautista, irmán dela, naceran e
criáranse no antigo mosteiro, casa reitoral xa daquela. En cambio,
Valentín e mais súas irmás naceron xa no lugar do Socorro, que
estrema polo norte co da Santiña. Alí o crego Arribas erguera dúas
casas xemelgas adheridas, a onde se retirou e morreu. Nunha vivía
a familia Paz Andrade e na outra, o tío Juan Bautista, casado coa
mestra de Lérez que lle ensinará as primeiras letras ao cativo do
sobriño.
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Foi Juan Bautista Andrade poeta en castelán, ben prezado no
seu tempo. A súa poesía e a de Amado Carballo teñen puntos
de contacto. Deuse un bo entendemento entre el a Castelao e a
especial amizade entre Paz Andrade e o rianxeiro seica arraigou a
través do tío poeta. O sobriño, que o caracteriza como seguidor de
Alfredo Brañas e nacionalista democristián, confesa que lle debe
“o sortilexio das letras e a paixón por Galiza” (A memoria, p. 19).
1.3. Con Deus e co demo
Conta Paz Andrade que, despedíndose unha vez dun labrego
seareiro do seu bufete porque estaba a piques de iniciar unha das
súas delongadas viaxes por América, vai e dille o paisano:
–Pois logo, xa que para tan lonxe se encamiña, que Deus lle dea
a súa compaña. E mailo demo, pois é ben certo que un sin o outro
non se apañan (A galecidade, p. 156).
Paz Andrade anda a identificar nas obras do novelista brasileiro
Guimarães Rosa restroballos da lingua e ethos galegos, conservados
no interior do Brasil. Un pouco máis enriba do parágrafo citado,
quén sabe se referíndose aos personaxes das novelas rosianas
ou á idiosincrasia do pobo galego –se cadra, testemuñando máis
ben a propia experiencia–, escribía: “Agora, aínda que sexa de
esguello, cómpre botar unha ollada ao demo. Mentras Deus impón
pacificamente a súa lei, non pasa outro tanto coa contrafigura.
Ao primeiro acátase, reverénciase, adóurase… Co segundo un
esguéirase, loita ou chega a un pauto... Mais sempre a dicotomía
asim trabada anda a presidir a procisión dos nosos días” (A
galecidade, pp. 155-156).
Non é o caso de nos determos moito espazo a considerar a
relixiosidade do cidadán Valentín Paz Andrade, xa que a outra parte
enxergamos. Porén algo diremos da súa relixiosidade.
Tratándose dun home que se definiu claramente como liberal
e republicano, nalgún momento puido sentir certa desafección
verbo das crenzas e prácticas relixiosas da familia. Semella, porén,
que non a levou nunca a cabo, senón que con maior ou menor
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adhesión se mantivo na fe recibida. Na súa correspondencia
epistolar recorre por veces a fórmulas feitas como “grazas a Deus”.
Este seu Deus era un Deus galeguista; segundo lemos nunha carta
de xuño de 1977 ao P. Isorna, forman parte da divina compaña
Castelao e mais Otero e Rosalía: “Deus fixo o demais. Deus e aquela
constelación que vai de Rosalía a Ramón Otero, con Castelao no
meio, e que desde o Ceo vela por nós, como esteos da Galiza que
eles ensoñaron” (Epistolario, p. 206).
Referíndose á reacción de Castelao tras a escisión da Dereita
Galeguista por obra de Filgueira Valverde e outros cristiáns do
PG pontevedrés, Paz Andrade remarca, coma quen as compartise,
estas razóns do rianxeiro: “Quixera demostrar que un galeguista
verdadeiramente cristián non ten por que arredarse do noso
Partido, nin para preservar o cristianismo da súa Terra, nin para
salvar a súa propia alma” (Castelao, p. 347). Dun xeito semellante,
é dicir, nun ton de aprobación, refire que, ao que Castelao se
instalou, en Buenos Aires, no apartamento da rúa Belgrano que lle
buscaran os amigos, fixo substituír o crucifixo convencional que
encontrou no dormitorio, por un cadro no que unha imaxe sedente
de Cristo glorioso enchía, á maneira dunha miniatura, a primeira
letra románica destes versos de Cabanillas (Castelao, pp. 446-447):
Bendecide, Señor, nosa Terra e noso fogar
e mantede por sempre encendida
a fogueira do espírito na vida
e a fogueira do lume no lar.

Porén Osorio Tafall, cando conta que, a petición de Valentín
e máis ben por compromiso, conseguiu a través doutros unha
audiencia con Pío XII para aquel e a súa dona Pilar, dá e entender
que o interese e mais o entusiasmo co que volveron, foron cousa
sobre todo de Pilar e que só ela rezou aquel día (Homenaxe, p. 17).
1.4. A arte da negociación e o entendemento
Boa falta lles fixo a axuda de Deus e a de moitas persoas. Que
unhas veces acadaron e outras lles faltou. Contra a fin da súa vida
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seica don Valentín se queixaba –cóntao Osorio Tafall (Homenaxe,
p. 18)– de que, tras o levantamento militar do 36, moitos dos que
lle debían favores e amizade, o deixaran illado. O certo é que Paz
Andrade antes, entón e despois soubo bandearse entre os “outros”
con máis sorte ca desventura.
Para iso non dubidaba en acudir a quen for. Así, nos primeiros
días do levantamento valeuse dun seu amigo e seareiro, nomeado
polo novo réxime alcalde de Salvaterra, para pasar a Ramón
Martínez López a Portugal. Así, anos despois, faltando poucos días
para unha viaxe de traballo a América e vendo que no goberno civil
lle estaban denegando o visado, recorreu directamente ao ministro
Solís Ruiz con inmediatos resultados satisfactorios.
Seica tiña unha arte especial para o trato con persoas de
diferentes posicións políticas e ideolóxicas, máis ou menos
afastadas das súas. El, de por parte, tendía a procurar a integración
das diferenzas. Nesa capacidade e valentía deberon de reparar os
que na transición do réxime franquista á democracia o escolleron
para os representar en diversos organismos e plataformas, incluída
a candidatura ás cortes constituíntes ou a Comisión dos Dez
representantes da oposición para negociar con Adolfo Suárez
certas liñas do proceso de transición.
Da referida arte viña dando amosas desde moi novo. Ao que
lle suspenden o xornal Galicia durante a ditadura de Primo
de Rivera, ás poucas horas colle o tren e xa en Madrid, canda
dous amigos partidarios do réxime, preséntase diante do propio
ministro de gobernación, o xeneral Martínez Anido. Consegue no
momento que este ordene ao gobernador civil deixar sen efecto
a orde de suspensión. Pouco lle había de servir, así e todo, tal
revogación.
Toca moi próxima ao noso tema a estreitísima relación que
mantivo con Portela Valladares. Paz Andrade houbo de acadar a
acta de deputado para as constituíntes da República, a carón de
Castelao; por certa xogada do Partido Radical non a acadou. Ás
eleccións de febreiro do 36 presentouse dentro da candidatura
de Portela Valladares, unha opción de centrodereita, des que os
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galeguistas lograran meter un só nome, o de Castelao, na coalición
esquerdista da Fronte Popular. Na biografía de Castelao non
se refire para nada a este episodio; si constata os votos cos que
saíron elixidos Castelao e Portela. El quedou outra vez sen acta.
Nas conversas con Tucho Calvo esténdese abondo sobre o caso (A
memoria, pp. 119-120). Di que lle pediu consello a Castelao e que
este llo aprobou. Non por iso se afastou do PG; mais, coidando
inconveniente asistir á V Asemblea Nacionalista, que se celebrou
daquela, confioulle a Afonso Daniel o difícil papel de explicar
aos irmáns o acordo ao que entrambos chegaran. Seica, ao que
comezou a explicación, Castelao rompeu a chorar e xa non puido
seguir, senón que contaxiou aos demais o seu desacougo.
Debeu de ter fondura a súa relación con Portela Valladares. É
o que deita da frecuencia e o teor da correspondencia epistolar
entre ambos, sostida deica a morte do ex ministro (Epistolario,
passim). Na biografía de Castelao, o biógrafo leva o lector a prezar
grandemente El Pueblo gallego, que, a partir de 1927, cando
Portela o tomou nas mans, acollera moitas plumas de orientación
galeguista que primeiro escribiran no Galicia. De por parte, as
aproximacións de Portela ao galeguismo son salientadas nese
mesmo libro con ocasión e sen ela: participación no pacto de
Barrantes, asistencia á recepción dos deputados galeguistas pola
Generalitat de Cataluña, compromiso afouto co Estatuto do 36…
Mais un caso de bo entendemento de Paz Andrade cos
representantes doutras opcións é a amizade que o ligou a Bibiano
Fernández Osorio Tafall, significado militante da ORGA e de
Izquierda Republicana, abondo distante do galeguismo; segundo
confesión deste, toda a vida habían manter entre eles frutíferas
discusións referentes ás súas diferenzas de visión política. Con
Osorio Tafall mantivo adoito correspondencia e encontros. Foi
este quen o puxo no camiño de se facer especialista nos problemas
da economía da pesca, des que o convidou a participar como
profesor nos cursos de capacitación pesqueira que organizaba
sendo director rexional da FAO para América Latina.
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2. Dúas angueiras sociopolíticas
2.1. O xornal Galicia
En 2003 a sección de comunicación do Consello da Cultura Galega realizou un xeitoso estudo deste periódico. No limiar do libro
que sobre el publicaron, Xosé López García, coordinador do equipo, resume así o seu sentido: “O xornal Galicia non só constituíu
un dos medios máis modernos do seu tempo, senón un dos máis
reivindicativos, feito que implicou non poucos problemas para os
seus responsables, pero que foi un dos chanzos ascendidos cara ás
liberdades de prensa e expresión, tal como as coñecemos na actualidade” (O alento, p. 5). E máis embaixo, introducindo a análise
critica do xornal, asina con Rosa Aneiros Díaz estoutro xuízo: “O
seu nacemento supuxo un paso adiante no proxecto de modernidade que o galeguismo defendía nun momento en que a maioría dos
medios de comunicación existentes apenas realizaban achegas de
innovación xornalística” (o.c., p. 71). Galicia. Diario de Vigo converteuse de contado no terceiro en difusión entre os moitos xornais
que se editaban en Galicia, a pouca distancia tras o Faro e La Voz.
Valentín Paz Andrade dera moi cedo os primeiros pasos no xornalismo. Estudando en Santiago, colaboraba xa en distintos periódicos. Desde África, onde estivo mobilizado pouco despois de
acabar Dereito, enviaba crónicas da vida na milicia. Á volta, viviu
un tempo na Coruña. Alí, na dirección de El Noroeste, xurdiu a
idea de fundar en Vigo un xornal semellante e Paz Andrade ía ser o
redactor xefe. En realidade, pasou a ser o director desde o segundo
número, por dimisión da persoa en quen se pensara para o cargo.
O xornal saíu por primeira vez á rúa o 25 de xullo do ano 1922 e
Valentín non tiña máis ca vinte e catro. A competencia recibiu o
Galicia como “ese periódico dirigido por un menor de edad” (Castelao, pp. 209).
Porén o invento foi avante e tirou moi ben. O director e o seu
equipo, ao que pertencían Roberto Blanco Torres e o redactor xefe
Manuel Lustres Rivas, sabían ben o que querían. Independencia,
liberalismo e galeguismo eran os principios inspiradores do seu
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labor. Desde o primeiro editorial estableceuse como un dos principais obxectivos o de crear e potenciar a vida espiritual de Galicia.
De por parte, prometía converterse nun medio imparcial e sereno,
aberto ás terras unidas á nosa por vencellos de natureza e civilización –España e Europa– e polos de sangue e alma –Portugal e
América. Outros elementos formais e de contido facíano senlleiro.
Os demais xornais de Galicia saían sen editorial; entre os españois
soamente o introducira El Sol, xornal liberal de Madrid. Editorial,
caricatura e artigo humorístico eran elementos que non debían
faltar en cada número.
Castelao e Juan Bautista Andrade abriron a nómina de colaboradores asiduos do xornal; aquel, coas súas caricaturas, cousas e retrincos; este, coas súas prosas poéticas. O amplo elenco de colaboradores incluíu as mellores plumas galegas, especialmente as máis
significadas dentro do galeguismo. Aínda que escrito maioritariamente en castelán, acolleu colaboracións en galego: as de Castelao,
as “lerias” de Vicente Risco e os poemas e prosas de diversos autores coma Otero Pedrayo e mais Ramón Cabanillas, quen durante
unha tempada exerceu asemade como administrador do xornal.
A cousa, como adiantamos, non rematou ben. A irrupción da
ditadura en 1923 e a independencia editorial do medio verbo dos
valedores daquela foron as causas do comezo do declive. A censura
case non os deixaba traballar. A revogación da suspensión gobernativa de 1925 permitiu que o esmorecemento transcorrese máis
a modo; mais o pechamento chegou por inanición económica, interpostos asemade serios conflitos co persoal empregado, en 1926.
Porén Valentín Paz Andrade non remata aquí o seu labor no xornalismo. Desde principios dos 40 deica o solpor dos seus días, dirixirá a revista Industrias pesqueras. De por parte, colaborará arreo
en distintas publicacións periódicas, non só galegas, senón tamén
de ámbito español e mesmo americano. A simple relación das súas
“colaboracións, artigos, reseñas e participacións en obras colectivas” preparada por Charo Portela Yáñez para a bibliografía introdutoria ao Epistolario ocupa nada menos que once páxinas (o. c.,
pp. 47-57).
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2.2. A militancia galeguista
Tamén é temperá a militancia galeguista de Paz Andrade. Asistiu
á II Asemblea Nacionalista (1919) en Santiago. Ao remate organizouse un mitin tendente á extensión da idea entre os escolares
universitarios. Destes, el e mais Eugenio Montes foron os elixidos
para falar no acto. O seu froito foi a creación inmediata do Grupo
Autonomista Universitario, con Paz Andrade como presidente.
Tras a fin da ditadura de Primo de Rivera, celébrase a IV Asemblea Nacionalista (1930) na Coruña. Aquí tómase, entre outras
resolucións, a de promover a constitución dun partido á parte das
Irmandades da Fala, unha vez desbotada como saída máis oportuna a tendencia, encetada por algúns membros notábeis destas, a
militar politicamente na ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma). Secundando a nova liña de acción, Paz Andrade
asumiu un rol dianteiro ao crear na cidade de Vigo o Grupo Autonomista Galego, promotor principal dos actos centrais do Día
de Galicia daquel ano, o primeiro que se celebraba desde 1923.
Reuníronse en Vigo os persoeiros das organizacións de filiación
galeguista da provincia de Pontevedra e mais algúns de fóra, coma
Otero Pedrayo e Cuevillas. Pola mañá un gran mitin presidido por
Cabanillas encheu o teatro García Barbón. Como oradores interviñeron Otero, Castelao e Paz Andrade. Ramón Piñeiro, andando o tempo, ponderará moi positivamente a intervención deste e
cualificará o acto como “a manifestación máis xurdia do renacer
galeguista daquel tempo” (Homenaxe, p. 91). Á tarde foi o xantar
da Barxa, inmortalizado polo inspirado poema, auténtico credo do
galeguismo, que nel recitou Cabanillas.
Foi Valentín Paz Andrade un afervoado orador político. El mesmo se gaba de apurrar en Castelao tanto a se presentar ás eleccións para deputado das constituíntes (1931) como a vencer o seu
receo a falar nos mitins. Un a carón do outro fixeron animadísima
campaña electoral por todo o territorio provincial, falando ao pobo
nos adros e nos eirados, ao aire libre.
Tras as eleccións, uníronse as distintas organizacións locais e
constituíron o Partido Galeguista, do que Castelao foi nomeado
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secretario político. Co chamado Bienio Negro producíronse os
traslados forzosos de Castelao e do secretario de organización Bóveda, funcionarios públicos ambos, fóra de Galicia (1934). Desde Badaxoz Castelao escribiu a Valentín propóndolle que asumise
temporalmente o desempeño da secretaría política. Teño lido en
moitas partes que Paz Andrade aceptou e cumpriu o encargo. Non
tal. Respondeulle por carta que non podía nin debía. Castelao escribiulle de volta facéndolle saber que, aínda que non a entendía
ben, aceptaba a escusa e que xa lle escribira a Antón Vilar Ponte
para que o substituíse el (Epistolario, pp. 80-81 e 257).
Do ocorrido na V Asemblea Nacionalista, tocante á súa inclusión
na candidatura de Portela Valladares, abondo fica dito enriba. Isto
afrouxou a súa actividade na organización. Ramón Piñeiro entende
que daquela causou baixa no partido; Paz Andrade afirma o contrario. Desde unha posición derradeira participou na campaña a prol
da aprobación do Estatuto de Autonomía, votado o 28 de xuño do
36, na que tamén se implicaron decididamente Portela Valladares
e El Pueblo Gallego. Escribirá anos despois Paz Andrade: “As forzas políticas galegas deron un exemplo de visión e solidariedade,
no que aínda se non chegou a recuncar” (Castelao, p. 363).
Nos meses seguintes ao estalar da guerra, o home político tivo
abondo con protexerse e protexer a outros da cadea ou da morte, ás veces con suceso e ás veces en van, como aconteceu cos
seus intentos de evitar a execución de Alexandre Bóveda. De alí a
pouco chegoulle o desterro en distintas localidades da provincia de
Ourense desde setembro do 36 a decembro do 37.
Tras a constitución do Consello de Galiza en Montevideo (1944),
Castelao escribiu senllas cartas de idéntico teor a Otero Pedrayo e
a Paz Andrade: tentaba de buscar persoas que se organizasen para
apoiar no “interior” a estratexia que se planeaba no exilio. As cartas
chegaron aos seus destinatarios de man en man, último elo as de
Ramón Piñeiro. A Valentín entregoulle a súa no Hotel Gran Vía
de Madrid. A Otero levoulla persoalmente a Ourense e asistiu á
lectura. Salienta o recadeiro que don Ramón se emocionou grandemente mentres a lía. Finado Paz Andrade, Piñeiro contou o caso
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como un sinal de que “Castelao no exilio conservaba a confianza
política en Valentín” (Homenaxe, p. 91). A carta achéganola este,
comentada, na súa biografía de Castelao (Castelao, pp. 454-456).
Non eran tempos para arriscarse abertamente a unha acción
política contra as forzas imperantes. A acción cultural semelloulle
unha liña máis eficaz e prudente á maioría dos que estaban dispostos a facer algo, algúns xa abondo escarmentados de probaren
outra cousa. Logo ocorreu o pasamento de Castelao (1950). Despois de que Otero Pedrayo o fose ver (1947), Paz Andrade prometeu e proxectou facerlle unha visita; mais non chegou a tempo.
Este, cadrando coas súas viaxes e estadías en América desde a
ano 1950 en diante, unhas veces como técnico da FAO e outras expresamente convidado polos galegos no exterior, estableceu unha
densa rede de relacións cos nosos exiliados e emigrados naquelas
repúblicas. Coma se quixese suplir a falta do finado Daniel. Con
moitos deles mantivo abondosa correspondencia.
Durante unha desas ausencias, reuníronse os futuros fundadores da editorial Galaxia. Aínda que lle ían editar Sementeira do
vento, semella que Paz Andrade sentiu sempre certo receo ante
este grupo e a súa actividade. Poida que fose porque apenas contaron con el: a Tucho Calvo queixóuselle de que só se lembraban
del para lle pedir cartos. Poida que fose porque asemade disentía
bastante da liña que seguían; parecíalle pouco a busca da recuperación de Galicia co tratamento de temas literarios e filosóficos
–o moi barallado culturalismo ou, como el dicía, o lirismo–, preterindo a contribución esencial das accións e os estudos socioeconómicos. Na súa correspondencia (cfr. Epistolario, pp. 125, 128,
138…) lense breves críticas indirectas ao grupo e ao seu labor. Na
autobiografía conversada é moito máis directo. Porén foron fluídas
as súas relacións con Ramón Piñeiro, incluídas as epistolares, e
mais con Fernández del Riego; con quen non debeu de se entender
ben nin mal, foi con García-Sabell.
A atención preferente ao eido socioeconómico foi unha teima
permanente de Paz Andrade. Nunha carta a Núñez Búa matina en
xustificar tal necesidade e a de lle sacrificar outras dedicacións,
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entre elas a creación literaria (Epistolario, p. 179). Ao parecer, era
tamén a liña preferida por un grupo importante de exiliados e emigrados, ou así o salienta Díaz Pardo (Homenaxe, pp. 53-56). Dentro do largo e heteroxéneo elenco da militancia galeguista, Paz Andrade formou na clase dos que, sen rexeitaren o pensamento nin
as accións culturais ou directamente políticas, se comprometeron
na teoría e na práctica –mesmo como empresarios– co desenvolvemento socioeconómico do país. Pódese, pois logo, encadrar no
grupo de persoeiros do galeguismo onde caberían Enrique Peinador, Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo.
Nas negociacións da transición á actual etapa democrática Paz
Andrade tivo unha notábel intervención. Semella que chegou a
se ilusionar bastante diante das perspectivas que se abrían. Finalmente experimentou unha inmensa decepción. A necesaria unión
de todas as forzas democráticas galegas, incluída a reconstitución
do Partido Galeguista, medios que el propugnou abertamente, resultaron imposíbeis. Cando finalmente se funde en Poio un raquítico PG, aínda que asista á convención, non se sumará.
O seu obxectivo maior para Galicia, nesta altura coma outrora,
pasaba por unha grande converxencia das mellores forzas e persoas
de valer que, como se pretendera xa na convocatoria da II Asemblea Nacionalista (1919), aínda que non se sentisen nacionalistas,
visen claramente a necesidade da descentralización e dunha vigorosa actuación cidadá en procura da “redención espiritoal, política
i económica” de Galicia (Castelao, p. 167). Porén, nin antes se
lograra –e láiase expresamente da exclusión dos agrarios– nin finalmente na transición do franquismo á democracia, esta vez pola
“teimosía da oposición en se presentar á loita (electoral) esmigallada” (A memoria, p. 423) e pola formación das listas da UCD con
persoas irrelevantes ou recuperadas do réxime franquista.
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3. O escritor
3.1. Obra abondosa e diversa
O artigo periodístico breve, o ensaio curto integrado en obras
colectivas, o tratado extenso sobre temas sociais e económicos, as
conferencias pronunciadas en tribunas moi diferentes, a oratoria
política e a xurídica. En todos estes xéneros foi abondosa a contribución de Valentín Paz Andrade dentro da cultura galega. Enriba
quedan feitas referencias soltas a algunhas producións súas neses
xéneros. Deterémonos un pouco máis nestoutros: o ensaio de crítica literaria e biobibliográfica e a creación lírica.
En canto ao primeiro, son sobranceiros os libros nos que estuda as primicias da obra de Valle Inclán, os trazos de galeguidade
na narrativa de Guimerães Rosa e, finalmente, a vida e a obra de
Castelao. Maiormente este último, Castelao na luz e na sombra.
Trátase dunha obra de grande alento. Achéganos nela o Castelao
vivo e encadrado no discorrer da intrahistoria e no ambiente artístico, social e político que o rodearon. Outra dimensión da obra é a
autobiográfica, como ben se decatou Filgueira (Homenaxe, p. 29).
Segundo Ramón Piñeiro (Homenaxe, pp. 94-95), a necesidade
de cubrir a falta dunha biografía completa de Castelao fora barallada nunha conversa entre Paz Andrade, Rafael Dieste, el mesmo
e outros. Alguén apuntou que Dieste e Paz Andrade serían os máis
indicados para a escribiren. Propúxoselle en firme e Paz Andrade
seica se escusou con que era moi difícil e desatendeu a angueira.
Mais ao cabo duns anos, remata Piñeiro, apareceu o libro.
A cousa non debeu de ser tan así. En primeiro lugar, porque,
aínda que a elaboración do libro ocorreu entre os anos 1980 e
1982, o proxecto concibírao Paz Andrade moito antes. En 1969 expúñalle o plan a Rodolfo Prada e pedíalle que, asemade con Núñez
Búa, recadase en Buenos Aires o material para a obra (Epistolario,
p. 198). De por parte, o mesmo Ramón Piñeiro foi sabedor da
elaboración desde os inicios, quizais en marzo de 1980, cando se
lle pide colaboración (Epistolario, p. 220). A sorpresa, se a houbo,
sería polo resultado.
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3.2. A poesía
Paz Andrade foi precoz en case todas as súas actividades. Home
de acción ante todo –como remarcou Blanco Amor no prólogo a un
dos seus libros (Anunciación, p. 8)–, tamén ao pensamento e á palabra acudiu como medios para a acción. Coma se, antes de Austin
e da teoría dos actos de fala, comprendese que unha das funcións
da linguaxe é a de ser un instrumento para a acción. Porén hai
un uso da linguaxe onde, se cadra, a vertente pragmática é menos
importante. Refírome á poesía. No referente á creación poética a
actividade de Paz Andrade é ben serodia.
De feito, hai que esperar a 1955 para, tras a publicación de
Pranto matricial en Buenos Aires, probarmos as primicias do seu
“robusto e sonoro estro épico” (Ferrín, p. 57). Trátase dun canto
elexíaco á morte de Castelao, “solemne y bellísimo” a sabor de
Blanco Amor (Anunciación, p. 9). Ao longo de seis poemas vai deitando o sentimento solidario do pobo, da terra e do mar, desde os
galegos deica os de América, pola dobre ausencia de Daniel, na
espera do seu retorno. Velaquí, como proba, un treito do titulado
“Door da paisaxe”:
Das augas deloridas, doce pranto
que escorra pola faz das alboradas
deica a raís das herbas,
distilado na pinga dos orballos,
e dea seu latexo a noite e día
nas rezadoras choivas que soerguen
o canto-chao das tellas,
i o responso románico das gárgulas
sobor das pedras mortas de Sant Yago.

A recepción foi moi boa, sobre todo entre os exiliados e emigrantes. Tal suceso houbo de o animar, pois xa desde 1956 irá
compondo aos poucos varios poemas coa mesma combinación métrica de hendecasílabos e heptasílabos que usara no pranto. Esta
combinación viña sendo empregada por Lorenzo Varela nalgún dos
seus poemas máis célebres, coma “María Pita” ou “Compañeiros
da miña xeración mortos ou asesiñados”.
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Neses mesmos anos Paz Andrade retoma e revisa parte dos versos que, cando o desterro na serra de Queixa, escribira para matar o tempo de vagar. Estoutros, cando non moi mudados, revelan
unha maneira distinta de compoñer: usa sobre todo o octosílabo,
aproxímase ao neopopularismo característico dalgúns poetas do
27 español e algunha vez ás fórmulas características de Amado
Carballo e os seus imitadores. Tamén estoutras fórmulas serán
aproveitadas por Paz Andrade para algúns dos poemas novos que
escriba entre 1956 e 1967, como se pode ver na “Cantiga matinal
de Samil”, cuxa primeira cobra é esta:
Bañado na onda do mare
e peneirado na brisa
entre as palmas do mencer
entrou en coiros o día.

Núñez Búa, que mediara en Buenos Aires para a publicación
do pranto, debeu de coñecer os novos poemas e encirrar no autor
a publicar outra vez. Tal é o senso da carta de decembro de 1964
onde, desaprobándolle o escaso cultivo das súas capacidades para
a creación literaria, o emprazaba a se emendar aínda que fose con
mingua da prosa xurídica e a dos negocios (Cfr. Epistolario, p.178).
Escusouse Paz Andrade coas adversas circunstancias do pasado,
que tal cultivo impediran, e reafirmouse na necesidade de se entregar ás tarefas que o ocupaban. Porén á hora da verdade fixo o
contrario. En 1966 Blanco Amor puido ler xa a maior parte dos
poemas que ían formando Sementeira do vento (1968) e valoralos
como “goterones maduros de una vida de alta condensación, (que)
tienden a formar caudal y a correr juntos en el cauce de un libro”
(Anunciación, p. 9). No libro inclúense, como derradeira sección,
os poemas de Pranto matricial. Ademais destes, contén algúns
outros bastante logrados.
Na década seguinte, a penúltima da vida do autor, este irá preparando a súa derradeira entrega lírica, Cen chaves de sombra (1979).
A segunda sección, con nove composicións, vén sendo a principal
do libro. As oito primeiras de tal sección, escritas todas en 1976,
semellan compostas adrede para rememorar feitos notorios de
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morte e represión padecidos polos demócratas galegos na guerra
civil. A terceira sección, “Romanceira de Casteligo”, está formada
na maior parte por romances narrativos escritos en 1937, durante
o desterro en terras ourensás, e traídos acá sen, ao que parece, importante revisión. Con todo, ao meu entender, os mellores poemas
están na primeira sección, introdutoria ao conxunto, e na cuarta
e derradeira. Esta contén os oito poemas breves que compoñen
a elexía pola morte de Otero Pedraio, titulada Agora eres canzón.
Velaquí o derradeiro:
Agora eres canzón de ronda eterna
que se repón á morte e remanece
no ronsel do teu pulso polifónico,
nos ecos que devolve o teu falar,
dos “señores da terra” na memoria.
Eres canzón da fonte das galaxias
pra unha Galiza que te dou no tarde,
alongando no tempo a súa voce
para a deixar na túa mesturada,
de sorte a ser hora tras hora ouvida
na lira das estrelas
polos que somos sombra dos camiños.

Cen chaves de sombra constitúe o testamento lírico dun loitador.
Segundo o seu prologuista Lorenzo Varela, trátase dunha poesía
cívica na corrente de Curros e de Pondal. Coido eu que algo máis
próxima á do propio Lorenzo Varela; non tanto, sobre todo no contido, á poesía social de Celso Emilio e moito menos, sequera formalmente, á de Luís Seoane.
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Pobres Re et spiritu. O estatuto de
pobreza dos relixiosos
Miguel Campo Ibáñez

1. Formulación
Testemuñar o Reino de Deus e a súa transcendencia é tarefa
que incumbe non só aos relixiosos individual ou colectivamente
considerados, senón á comunidade enteira. O concepto de Reino
non pode ser interpretado senón en termos comunitarios.
As mensaxes dos Papas do século XX, e especialmente de Xoán
XXIII ao sinalar que “a Igrexa móstrase a si mesma o que é e o que
quere ser, a Igrexa de todos, especialmente a dos pobres”1, e as
ensinanzas de Paulo VI e Xoán Paulo II relativas á pobreza poñen
de manifesto o interese dos Romanos Pontífices por manter vivo o
recordo da pobreza evanxélica2.
O Concilio Vaticano II, que tomou sobre si a tarefa de encarar a
realidade no mundo moderno, e o lugar da Igrexa neste, declarou o
seu desexo de ser testemuño do amor da Igrexa polos pobres, o desexo desta por situarse xunto aos pobres, os enfermos e os oprimidos.
Neste marco xeral, e especialmente dende as ensinanzas do
Concilio Vaticano II acerca da pobreza evanxélica, sitúase a pobreza relixiosa buscada na Vida Consagrada.
Aos relixiosos, colectivamente considerados, é dicir, en tanto que
membros dun Instituto lexitimamente constituído3, a Igrexa pediulles sempre que presten á comunidade cristiá un xeneroso testemu1

Xoán XXIII, Radio-mensaxe de 11 de setembro de 1962, AAS 54 (1962) 682.

Paulo VI, encíclica Ecclesiam suam, 6 de agosto de 1964, AAS 56 (1964) 609-659; Idem,
Exhortación apostólica Evangelica testificatio, do 29 de xuño de 1971, AAS 63 (1971) 497526; Xoán Paulo II, exhortación apostólica Redemptionis donum, do 25 de marzo de 1984,
AAS 76 (1984) 513-546; Idem, exhortación apostólica Vita consecrata, do 25 de marzo de
1996, AAS 88 (1996) 378-486.
2

3

Canon 573 §2 CIC 1983.
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ño de pobreza. O Concilio Vaticano II, no decreto Perfectae caritatis,
sobre a axeitada renovación da Vida Relixiosa, chamou aos Institutos
a “esforzarse en dar testemuño comunitario de pobreza” (PC 13 e).
O maxisterio de Paulo VI4 en materia de pobreza relixiosa incide especialmente na dimensión colectiva da pobreza relixiosa e as
súas implicacións sociais5.
Pero dito testemuño débese construír, necesariamente, sobre
a base dunha vida en pobreza de todos e cada un dos membros
do Instituto. Para Paulo VI o testemuño público de pobreza dos
relixiosos consistirá fundamentalmente en dar “unha xenerosa
resposta á esixencia evanxélica na fidelidade total á vosa vocación
e non soamente dunha preocupación por aparecer pobres, a cal
podería quedar demasiado superficial, evitando de todos os xeitos
formas de vida que denotarían certa afectación e vaidade” (ET 22).
Os relixiosos, como recordou insistentemente o Vaticano II, están chamados a ser pobres, pobres re et spiritu, material e espiritualmente (PC 13 b).
O consello evanxélico de pobreza, fundado nas palabras e exemplos do Señor (LG 43 a), é un don de Deus á súa Igrexa, que esta
coa súa graza conserva sempre (LG 43 a). Dende este presuposto,
o don, e polo tanto realidade carismática, da pobreza evanxélica
estivo sempre baixo o atento coidado da Autoridade da Igrexa que,
baixo a guía do Espírito Santo, preocupouse de interpretalos, de
regular a súa práctica e de determinar mesmo formas estables de
vivilos (LG 43 a).
Este don foi recibido e cultivado, ao longo da historia, por homes e mulleres que sentiron a chamada radical a seguir ao Señor
mediante a profesión dos consellos evanxélicos de pobreza, castidade e obediencia, nunha forma estable de vida6, dentro dun Instituto Relixioso: os relixiosos e relixiosas.
Paulo VI, exhortación apostólica Evangelica testificatio, do 29 de xuño de 1971, AAS 63
(1971) 497-526.
4

J. Sugawara, Religious poverty. From Vatican council II to the 1994 Synod of Bishops,
Roma 1997, 175.
5

6
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A eles dirixiuse o Concilio ao invitalos a “cultivar coidadosamente a pobreza voluntaria para seguir a Cristo” (PC 13 a). Unha
pobreza que, como xa sinalamos, é necesario vivila re et spiritu,
non abondando cunha mera dependencia exterior dos Superiores
no uso dos bens materiais (PC 13 a). O Concilio sinalou neste
punto a lei do traballo como unha expresión privilexiada nos nosos
tempos da pobreza dos relixiosos (PC 13 c).

2. Unha institución mal comprendida
Estas son algunhas das formulacións, a grandes trazos, dende
os que se comprende a opción de pobreza dos relixiosos e as relixiosas. Non obstante, creo que se pode afirmar que nos atopamos ante unha das institucións peor comprendidas por parte do
común dos fieis. En efecto, o fiel cristián común coñece, polo
xeral, que a vida dos relixiosos e as relixiosas se constrúe sobre a
base da profesión dos consellos evanxélicos de pobreza, castidade
e obediencia. Non obstante, creo que serían poucos os fieis capaces de dar unha explicación medianamente detallada acerca de
como toma corpo, de como se expresa, a opción de pobreza dos
relixiosos e das relixiosas. E creo que aí, nese descoñecemento,
xace a clave dunha incomprensión, cando non xuízo crítico, as
máis das veces infundado, da opción de pobreza profesada polos
relixiosos.
3. O estatuto canónico de pobreza dos relixiosos
A Autoridade suprema da Igrexa preocupouse sempre de regular,
con bastante detalle, o estatuto xurídico patrimonial de relixiosos e
relixiosas. É significativa a minuciosidade con que o Lexislador canónico quixo regular a plasmación xurídica da pobreza de relixiosos e relixiosas no Dereito común da Igrexa, o Código de Dereito
Canónico de 1983 (CIC) para os latinos, e o Código de Canons
das Igrexas Orientais (CCEO) de 1990, para os membros das Igrexas sui iuris7 orientais católicas.
M. Campo Ibáñez, Igrexa sui iuris. Un concepto canónico novidoso: Estudios Eclesiásticos 86 (2011) 659-686.
7
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Van presentar, moi sinteticamente, o estatuto persoal de pobreza
de relixiosos e relixiosas da Igrexa católica, na regulación contida
no CIC, basicamente o canon 6688.

4. Un apuntamento histórico
A presentación, aínda sintética, do complexo estatuto xurídicopositivo de pobreza dos relixiosos reclama un apuntamento histórico.
Os elementos xurídicos esenciais que, ata os nosos días, configuran a pobreza dos relixiosos, especialmente no réxime propio
dos relixiosos de votos solemnes, están xa presentes nunha das primeiras formas de Vida Relixiosa institucionalizada, é dicir, a vida
monástica9.
O monacato primitivo, configurado sobre a base das regras dadas polos Padres Fundadores, vai trazar un cadro de pobreza relixiosa no que destacan os seguintes elementos:
a) O que desexa ingresar nun mosteiro ha renunciar a todos
os seus bens materiais, a favor de quen desexe: do mosteiro, dos
pobres, etc.
b) A renuncia aos bens temporais é expresión do desexo do
monxe de abandonar un modo de vida para pasar á vida apostólica no seo do mosteiro; este paso é de carácter irreversible, unha
vez abrazada a vida monástica, o monxe xa non pode abandonar
este estado.
c) O monxe, unha vez dentro do mosteiro, non pode ter nada
propio, todos os elementos sobre os que se constrúe a vida monásA regulación da pobreza dos relixiosos no CCEO, ademais de basicamente coincidente,
reclamaría unha contextualización que excede, con moito, os límites deste artigo.
8

Eusebio de Cesarea refírenos como “Efectivamente, moitos dos discípulos de entón,
feridos nas súas almas pola palabra divina cun amor moi forte á filosofía, primeiramente
cumprían o mandato salvador repartindo entre os indíxenas os seus bens, e logo emprendían viaxe e realizaban obra de evanxelistas”. Eusebio de Cesarea, Historia Ecclesiastica, I,
Texto, versión española, introdución e notas por A. Velasco Delgado, III, 37. [De los evangelistas que todavía entonces se distinguían], Madrid 1973, 187; San Xeróme (340-420),
cifrará a pobreza evanxélica en “nudum Christum nudus sequere”: San Xerome, Ep. 125,
n.2, PL 22, 1085.
9
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tica son propiedade do mosteiro, incluído o propio vestido e o resto
de obxectos de uso persoal.
d) A pobreza do monxe, que se promete e consagra no voto de
obediencia, obriga a entregar aos superiores o froito do seu traballo e a contar coa súa autorización para realizar actos de contido
patrimonial.
e) Os bens materiais que cheguen ao monxe non os pode adquirir
para si, pero si para o mosteiro; o monxe —que segue sendo civilmente capaz para adquirir, posuír e dispoñer dos bens materiais—
ten obriga de entregar ao mosteiro todos os bens que lle cheguen.
As regras, expresión carismática, pero tamén xurídica, do impulso fundacional dos grandes Padres do monacato, dedican sempre
un espazo á regulación xurídica da pobreza profesada polos monxes.
A regulación da renuncia aos bens materiais, así como do estatuto
xurídico-patrimonial do monxe, non constitúen, como é evidente,
o núcleo central das regras, pero si un dos seus elementos máis
destacados, como o proba o feito de que ningunha regra prescinda
dunha regulación máis ou menos detallada destas cuestións10.
O Concilio de Trento efectuou reformas significativas no estatuto persoal de pobreza dos relixiosos11, salvando expresamente o
recente cambio introducido no Dereito da Igrexa coa aprobación
da Compañía de Xesús12. En efecto, co nacemento da Compañía
de Xesús13 fai a súa aparición o réxime canónico, con importantes
L. Holstenius, Codex Regularum Monasticarum et Canonicarum, 1-2, Graz 1957; para o
Monacato hispano cfr. San Leandro, Santo Isidoro Isidoro, San Frutuoso. Reglas monásticas
de la España visigoda. Los tres libros de las Sentencias, Introducción, versión y notas de J.
Campos Ruiz, I. Rocha Melia, Madrid 1971; a San Isidoro corresponde a famosa máxima,
vixente ata o día de hoxe, que atribúe a titularidade dos bens adquiridos polo relixioso ao
Instituto: “Quidquid monachus adquirit, non sibi sed monasterio adquirit”: S. Isidoro, C.
XIX. De la vida en familia, en: San Leandro, Santo Isidoro Isidoro, San Frutuoso. Reglas
monásticas, op. cit., 118.
10

Decretum de regularibus et monialibus, Concilio de Trento, in: Conciliorum Oecomenicorum Decreta, G. Alberigo et alii (Eds.), Bolonia 1996, 776-784.
11

“Mais non por isto pretende o santo Concilio innovar cousa ningunha na relixión dos
clérigos da Compañía de Xesús, nin prohibir que poidan servir a Deus e á Igrexa segundo o
seu piadoso Instituto, aprobado pola Santa Sede Apostólica, Id
12

E. Oliveirais, Los votos de los escolares de la Compañía de Jesús. Su evolución jurídica,
Roma 1961.
13
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consecuencias no campo patrimonial, dos votos simples. Ata este
momento non se distinguen na Igrexa os conceptos de voto solemne e voto público.
Os séculos seguintes (séculos XVII-XX) coñecerán un florecer
extraordinario dun tipo de institutos, chamados congregacións relixiosas14, dos que os seus membros, profesos de votos simples,
verán plenamente recoñecida a súa condición de relixiosos co Código de Dereito Canónico de 1917. O réxime de pobreza dos relixiosos de votos simples estrutúrase arredor dos seguintes puntos:
a) O profeso mantén a propiedade dos seus bens así como a capacidade para adquirir e posuír outros bens.
b) Fronte aos profesos de votos solemnes que adquiren sempre
para o Instituto, os profesos de votos simples poden adquirir para
si, cando eses bens non lles chegan por razón do seu traballo, nin
por razón do Instituto, nin en concepto de pensión, subvención ou
seguro (depende isto último do que dispoña o Dereito propio do
Instituto).
c) Non obstante a capacidade xurídica de ser propietario de bens,
ou selo de feito, o profeso de votos simples segue plenamente obrigado a unha vida en pobreza. Por iso, o Dereito establece que ceda
a administración de todos os seus bens a outras persoas, e que dispoña de modo fixo do uso e o usufruto dos seus bens, de forma que,
na súa vida diaria, se conduza coma se non posuíse ben algún.
d) O profeso de votos simples pode sempre ser propietario á
fin dos seus días, e, polo tanto, deberá outorgar testamento para
dispoñer o destino dos seus bens tras a súa morte. De non o facer,
entrarán en xogo as disposicións civís que, progresivamente, irán
excluíndo ao Instituto do grupo de herdeiros do profeso morto sen
testar.
e) Todas estas disposicións, a cesión da administración, a disposición sobre o uso e o usufruto, e o testamento, poden precisar de
cambios, e mesmo que se realicen tras a profesión simple. Todos
Para o complexo proceso de aparición e recoñecemento das Congregacións Relixiosas,
cfr. o Capítulo II. Congregaciones Religiosas de J. Álvarez Gómez, Historia de la Vida Religiosa, 3, Madrid 1987-1990, 387-432.
14
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estes actos, ao ser actos de disposición, non os poderá realizar o
profeso de votos simples sen a licenza dos seus superiores.
As convulsións revolucionarias e as difíciles circunstancias políticas da Europa dos séculos XVIII, XIX e XX, moveron á Igrexa a limitar drasticamente algo que, noutras circunstancias, tivese aplaudido: o desexo de que os relixiosos vivisen unha pobreza radical.
O Concilio Vaticano II e a disciplina aprobada polo papa Paulo
VI flexibilizaron as ríxidas barreiras existentes entre o réxime de
pobreza dos relixiosos de votos solemnes e o dos relixiosos de votos
simples15.

5. O CIC de 1983. O estatuto de pobreza
dos relixiosos e relixiosas hoxe
O lexislador canónico quixo regular no dereito común da Igrexa
latina, o Código de Dereito Canónico, un estatuto, bastante detallado, de pobreza dos relixiosos. Isto é mostra da importancia concedida á institución e do desexo de canalizar, dunha forma clara, e
esixente, as canles de expresión da pobreza persoal dos relixiosos.
O canon 600 fixa o contido esencial do voto de pobreza, en termos xurídicos, na dependencia e limitación no uso e disposición
dos bens, conforme á norma do Dereito propio. O estatuto persoal
de pobreza dos relixiosos atópase no canon 668, un dos máis longos e complexos de todo o Código.
As notas básicas do réxime de pobreza dos relixiosos foron xa
expostas ao fío da evolución histórica, por iso aquí ímolas expoñer
só de forma sintética.
O canon 668 é complexo. Éo, porque a materia é en si complexa:
a confluencia das lexislacións civil e canónica, e a gran variedade
Paulo VI, alocución aos Superiores xerais dos Institutos Relixiosos Magno gaudio, AAS
56 (1964) 565-571; Paulo VI, encíclica Ecclesiam suam, 6 de agosto de 1964, AAS 56
(1964) 609-659; Paulo VI, motu proprio Ecclesiae sanctae, do 6 de agosto de 1966, AAS 58
(1966) 757-787; SCR decreto Religionum laicalium, do 31 de maio de 1966, en AAS 59
(1967) 363; SCRIS, decreto Cum Superiores Generales, do 27 de novembro de 1969, AAS
61 (1969) 738-739; SCRIS, decreto Ad instituenda experimenta, do 4 de xuño de 1970,
AAS (1970) 549-550.
15
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de actos xurídicos que deben ser regulados, van propiciar en boa
medida a devandita complexidade.
Ademais, a exposición e comprensión da disciplina vixente veuse
a dificultar dende a opción do lexislador canónico de 1983 de, por
un lado, eliminar do Código toda referencia a ordes e congregacións relixiosas, unificando a rica variedade anterior baixo o termo
Instituto, e, por outro lado e en coherencia coa opción anterior,
pola decisión de non manter a terminoloxía de votos simples e
votos solemnes. Iso non significa que os dous réximes clásicos diferenciados de expresión da pobreza, en función da pertenza dun
membro a unha orde ou a unha congregación, ou de que os seus
votos sexan solemnes ou simples, desapareceran, senón que simplemente desapareceu esta terminoloxía, pero materialmente persisten os dous réximes distintos.
Como xa sinalamos, nesta materia débese ter sempre a vista
posta no reflexo, nas consecuencias, que estas disposicións canónicas teñen no Dereito Civil de cada país. En efecto, relixiosos e
relixiosas, non por selo deixan de ser cidadáns do Estado español
e, en canto tales, plenamente suxeitos ao Ordenamento xurídico
civil español. E, de igual modo, os seus bens, como os de calquera
cidadán, están sometidos ás leis comúns do Estado que rexen o
tráfico xurídico patrimonial. Adiantamos que non sempre as disposicións dos dous ordenamentos, o canónico e o civil, van ser
coincidentes neste campo, nin vai ser doada a súa harmonización
por parte dos suxeitos obrigados ao seu cumprimento, os relixiosos e as relixiosas.
Máis aínda, a pobreza dos relixiosos, pola súa propia especificidade, vai estar marcada pola confluencia de tres lexislacións: a lexislación canónica universal (o dereito común da Igrexa establecido no
CIC de 1983, canon 668), os dereitos propios dos institutos (regras
e constitucións) e a lexislación civil aplicable ao relixioso.
No canon 668 § 1 recóllese a previsión, por parte do Código,
de tres actos distintos que os relixiosos deben levar a cabo se son
propietarios de bens, de cara a garantir un distanciamento real e
efectivo dos bens materiais dos que sexan neses momentos propietarios. Antes da primeira profesión, os relixiosos con bens no
72
192

Encrucillada 177, marzo-abril 2012

Pobres Re et spiritu. O estatuto de pobreza dos relixiosos

seu haber deberán facer cesión da administración dos seus bens a
quen desexen. O obxectivo subxacente á esixencia de cesión da administración é, claramente, conseguir o distanciamento do relixioso respecto aos bens materiais da súa propiedade, de modo que,
aínda sendo propietario de bens, viva coma se realmente non o
fose. O segundo acto mandado polo canon 668 § 1 é a disposición
sobre o uso e o usufruto. E, xunto a iso, a disposición acerca dos
froitos que accedan aos bens propiedade do relixioso, o chamado
dereito de usufruto (que exclúe a consumición da cousa mesma). A
terceira obriga do canon 668 § 1, común a todos os relixiosos, é a
de outorgar testamento. Co testamento dos relixiosos búscase, en
último termo, que a relación que o relixioso viviu ao longo de toda
a súa vida respecto dos bens materiais teña, en relación a estes,
continuidade tras a súa morte.
O canon 668 § 2 recolle a previsión de necesidade de licenza do
Superior competente, conforme á norma do dereito propio, para
realizar calquera acto en materia de bens temporais. Búscase garantir a permanencia ou estabilidade das disposicións enumeradas
no parágrafo anterior e que, a través da intervención do superior,
que verifica a xusta causa e concede a licenza, a pobreza profesada polo relixioso non se vexa truncada pola realización de actos
en materia de bens temporais non xustificados nin necesarios ou
convenientes.
No canon 668 § 3 búscase dar expresión xurídica ao compromiso
de vida fraterna en común asumido polos relixiosos que comporta,
como un dos seus elementos necesarios, a comunicación de bens
materiais entre os relixiosos e o Instituto. Así, o dereito establece
que todo o que un relixioso gañe co seu propio traballo, ou perciba
por razón do Instituto, ou en concepto de pensión, subvención ou
seguro, adquíreo para o Instituto, a non ser que o dereito propio
estableza outra cousa.
Nos parágrafos 4 e 5 do canon 668 regúlase a renuncia aos propios bens, potestativa ou obrigatoria segundo os Institutos. Trátase
dunha institución, a da renuncia aos bens, que formula notables
dificultades no encontro coas lexislacións civís, polo menos o Dereito civil español, que sanciona con nulidade aquela cesión de
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todos os bens na que o cedente non se reserve, polo menos, o necesario para vivir conforme ás súas circunstancias16.
E é aquí, no tema da renuncia aos bens, onde se dan as maiores
diferenzas entre uns relixiosos e outros, os dos Institutos relixiosos (as antigas ordes) onde se profesan votos solemnes e aqueles
outros (as antigas congregacións relixiosas) onde se profesan votos
simples. O Código optou por utilizar unha terminoloxía distinta,
designando os primeiros relixiosos como aqueles que “pola natureza do Instituto” deben renunciar a todos os seus bens, e aos segundos como aqueles aos que, ao máis, e unha vez sexan profesos
de votos perpetuos, pódeselles permitir renunciar total ou parcialmente aos seus bens, con licenza do Superior xeral. No caso dos
relixiosos de votos solemnes (sempre perpetuos), e só para eles,
a renuncia, que deberá ser de todos os bens, vai acompañada da
perda da capacidade de adquirir e posuír bens, polo que todo acto
contrario ao voto de pobreza devén nulo en virtude do Dereito
mesmo e prodúcese unha atribución patrimonial completa de todos os bens que lle poidan chegar (dende unha herdanza a un premio) a favor do Instituto. De forma máis clara aínda que no caso
da renuncia a todos os bens, dificilmente se atopará hoxe un ordenamento xurídico-civil que admita esta consecuencia. O Dereito
español, sen lugar a dúbidas, non poderá recoñecer que, aínda por
un acto voluntario, unha persoa quede privada dunha facultade, a
de adquirir e posuír, tan estreitamente vinculada á personalidade,
e en tanto que integrante da capacidade xurídica de toda persoa,
de carácter irrenunciable.

6. Retos actuais ao estatuto de pobreza individual dos relixiosos.
Creo que o principal reto que se formula, hoxe, ao estatuto xurídico patrimonial dos relixiosos é atopar canles de expresión xurídica, válidas ante o Ordenamento xurídico civil correspondente, que
permitan chegar a dar expresión válida e suficiente ao seu desexo
de pobreza consagrada profesada no seo dun Instituto.
Artigo 634 CC.: “A doazón poderá comprender todos os bens presentes do doador, ou
parte deles, con tal que este se reserve, en plena propiedade ou en usufruto, o necesario par
vivir nun estado correspondente ás súas circunstancias”.
16
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Algunhas dificultades xa foron apuntadas, principalmente as
que xiran arredor da renuncia a todos os bens e á perda da capacidade para adquirir e posuír bens. Abonde aquí apuntar outras tres
áreas nas que o desexo de pobreza expresado na profesión do voto
relixioso poden resultar problemáticas en canto á súa expresión
xurídico-civil: en primeiro lugar a cuestión da titularidade dos dereitos de autor17, os dereitos de alimentos entre parentes e a entrega de todo o que un relixioso gañe con ocasión do seu traballo ou
enxeño ao Instituto, e, finalmente, a cuestión, estreitamente ligada
ao traballo, dos seguros sociais e as pensións.

7. Conclusión
Como tivemos ocasión de ver, o contido esencial do voto de
pobreza remite esta á dependencia e limitación no uso e disposición dos bens. Sobre esta base, o Dereito común regula un preciso
réxime xurídico para dar corpo, para dar realidade, a esa pobreza
profesada. Un relixioso, no caso dos relixiosos de votos simples,
poderá ser pobre, e vivir lealmente como tal, aínda sendo titular
dun patrimonio. O importante é que se produza un distanciamento entre el e os bens que aseguren unha vida de dependencia e
limitación real e efectivas. Unha leal aplicación das prescricións
canónicas, acompañada dun consecuente recurso á lexislación civil aplicable, levará a unha vivencia real da pobreza relixiosa, con
clara expresión na titularidade e administración dos bens e dereitos do relixioso ou da relixiosa.
Miguel Campo Ibáñez
Universidade Pontificia Comillas
Traduciu: Chema Felpeto

M. Campo Ibáñez, Pobreza relixiosa e dereitos de autor. Unha aproximación ao problemático encontro entre o Dereito canónico e a lexislación civil española, Estudios Eclesiásticos
84 (2009) 729-755.
17
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Documento

A HOAC e a XOC ante a nova
reforma laboral

Atopámonos coa 16ª reforma do mercado de traballo en democracia. Ata o de agora as sucesivas reformas laborais levadas a
cabo polos gobernos, dun ou doutro signo político, baixo o pretexto
de modernizar e flexibilizar o mercado laboral, o que fixeron foi
transformar a concepción e a función do traballo asalariado na
nosa sociedade e están socavando os dereitos das persoas traballadoras e das súas familias.
Estas reformas sempre se presentaron coma unha necesidade
para combater o desemprego, pero só conseguiron:
– Incrementar o emprego temporal, especialmente entre a xente moza.
– Diversificar as modalidades de contratación á carta.
– Abaratar o custo do despido.
– Reducir o crecemento dos salarios.
– Quitarlle valor ao público (servizos sociais, educación e sanidade).
En definitiva, estas reformas afondaron no traballo precario e no
empobrecemento das familias traballadoras. Un exemplo témolo
nos anos de crecemento económico anteriores á actual crise: aínda
creándose riqueza e emprego, estes non serviron para diminuír a
pobreza no noso país.
Ningunha reforma estivo orientada á expansión dun emprego
decente como Bieito XVI reclama na encíclica Caritas in veritate.
Os dereitos que emanan dun traballo á altura do ser humano non
poden estar subordinados ás esixencias económicas. É a economía
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a que debe orientarse ás necesidades das persoas e das súas familias; é o ser humano o centro da actividade económica e laboral. O
respecto á dignidade do traballo, vinculado á dignidade da persoa,
é e debe ser o criterio central dunha economía orientada por “unha
ética amiga da persoas” (Bieito XVI, Caritas in veritate, 45).
Esta nova reforma é outra agresión contra o traballo humano
como principio de vida. Cremos que unha reforma laboral que pretende ser completa e marcar un antes e un despois nas relacións
laborais, non pode facerse sen o suficiente consenso social entre as
persoas traballadoras e o colectivo empresarial. E tería, ademais,
que responder ás necesidades das familias traballadoras e non ás
esixencias impostas polos mercados financeiros, as grandes empresas, as institucións comunitarias e os organismos económicos
internacionais.
Esta reforma laboral é un paso máis na flexibilización do mercado de traballo:
– Quebra o dereito constitucional á negociación colectiva e á
capacidade organizativa dos traballadores –non existe negociación real dos traballadores no ámbito da empresa cando o
95% do tecido produtivo español está composto por empresas
de menos de 50 traballadores. Este Real Decreto contempla a
fractura da cohesión social cando habilita a “caducidade” dos
convenios colectivos desincentivando calquera negociación
entre as partes.
– Facilita e abarata a expulsión do mercado de traballo: quita
trabas ao despido por causas económicas; rebaixa a indemnización do despido improcedente (pasando a 33 días por ano
traballado, cun máximo de 24 mensualidades) e elimina a autorización administrativa para poder levar a cabo os expedientes de regulación de emprego. Os contratos indefinidos, con
esta nova regulación, tampouco non terán, coma os temporais, condición de estabilidade.
– Abre o camiño para axustar os salarios á produtividade. Con
esta reforma, os salarios dos traballadores máis débiles van
depender da vontade unilateral do empresario.
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– Dificulta, cando non impide ou deixa en precario, o emprego
xuvenil. Máis do 80% do emprego destruído pola crise corresponde a emprego xuvenil. O novo contrato de traballo indefinido, especialmente para xente nova (tamén para desempregados de longa duración), dirixido ás empresas de menos de
50 traballadores, pódese converter, máis que indefinido, nun
contrato temporal sen causa xustificada. Estas novas modalidades de contratación e regulación poñen en serio perigo,
aínda máis, a estabilidade presente e futura da maior parte
da mocidade.
Non compartimos a individualización das relacións laborais que
propón esta reforma. Recordámoslles aos nosos gobernantes que o
traballo é unha experiencia comunitaria e que unha das funcións
da empresa, segundo a Doutrina Social da Igrexa, é favorecer o
sentido comunitario. Todo o que supoña a individualización, dar
prioridade aos intereses persoais fronte aos colectivos, significa
romper a vocación á comuñón do ser humano.
Non é lícito eliminar dereitos e protección das persoas traballadoras co argumento de combater o desemprego e de reducir a
temporalidade, cando teñen sido as políticas económicas dos últimos gobernos as que provocaron que haxa un tecido produtivo tan
débil e un emprego en precario.
Non podemos seguir flexibilizando as relacións laborais sen garantir a seguridade dunha vida digna para as persoas traballadoras
e as súas familias. E esta reforma lévase a cabo nun contexto de
quebra do Estado de benestar, de redución do sector público e de
recortes dos servizos e prestacións sociais sen precedentes.
Esta reforma rompe o débil equilibrio conquistado historicamente entre capital-traballo, arredándose do principio sempre
defendido pola Igrexa da prioridade do traballo fronte ao capital.
Ademais, supón un novo golpe ao Dereito Laboral limitando a súa
capacidade de frear a crecente mercantilización e cousificación
do traballo humano. Consideramos que este goberno aproveitou o
estado de quietude e medo da maior parte da cidadanía, para eliminar vellas conquistas laborais e aspiracións conseguidas despois
de moitas loitas de tantas persoas ao longo da historia.
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Os retos actuais que atravesa a economía española requiren medidas políticas concertadas no ámbito internacional que subordinen a economía financeira á economía produtiva. Cómpre, como
teñen pedido insistentemente Bieito XVI e o Pontificio Consello
Xustiza e Paz, unha reforma do sistema financeiro internacional.
Esta reforma suporía avanzar en xustiza social e en comuñón de
bens, redistribuíndo efectivamente a riqueza existente; controlar
a economía especulativa e frear o desmedido afán de lucro, no
canto de eliminar dereitos. Este é o camiño que pode xerar riqueza orientada á creación de emprego decente e con dereitos, e a
diminuír a pobreza.
Como Igrexa no mundo obreiro, nas actuais circunstancias, pedimos ás autoridades políticas, aos axentes sociais e económicos,
ao conxunto dos traballadores e da sociedade, e especialmente aos
cristiáns e cristiás, que camiñemos xuntos, coa intención de eliminar as causas que teñen xerado esta crise económica e, ao mesmo
tempo, superemos as estruturas económicas e sociais inxustas que
tanto sufrimento, deshumanización e pobreza lles están provocando ás persoas.
Tamén instamos aos partidos políticos a corrixir e reorientar, no
proceso parlamentario, esta reforma laboral poñendo no centro da
mesma o traballo decente e con dereitos e, ao mesmo tempo, animamos a participar nas iniciativas e mobilizacións que se convoquen por parte das organizacións eclesiais, sociais e sindicais que
axuden a tomar conciencia e a modificar esta situación tan lesiva
para as persoas traballadoras e as súas familias.
Texto publicado conxuntamente pola HOAC
e a XOC o 16 de febreiro do 2012.
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Crónica

Premio a Francisco Carballo
Cesáreo Sánchez Iglesias

O día 3 de marzo de 2012, no salón de Actos do Museo do Pobo
Galego, a Asociación de Escritores en Lingua Galega homenaxeou
ao historiador Francisco Carballo nomeándoo Bo e Xeneroso. A
Asociación Encrucillada quérese sumar a este recoñecemento publicando o saúdo do presidente da AELG, Cesáreo Sánchez Iglesias. A Laudatio do profesor Carballo estivo a cargo de Anselmo
López Carreira. Non a incluímos por falla de espazo, pero si a
resposta de Francisco Carballo, palabras que pecharon a sincera e
emotiva homenaxe.

1. Saúdo
Amigas e amigos, querido Francisco Carballo:
Homenaxeamos hoxe a un Bo e Xeneroso a un dos que día a día
e en cada tempo histórico de vagariño fundan a nación, como nos
lembra o noso himno nacional. Reunímonos hoxe aquí en homenaxe a un dos homes e mulleres que constrúen á par que contan
e fan a luz sobre a nosa memoria colectiva. Un dos que, de alma
xenerosa, entregan á terra dos galegos e das galegas, a bondade
do seu traballo do seu coñecemento, coa fortaleza da humildade
coma valor inmenso.
Dinos o Profesor Francisco Carballo: “Galiza é a miña patria.
Nela acumúlanse sentimentos familiares e de pertenza a un colectivo. É a miña referencia: a terra nai en si e a súa cultura”. Desde
esta referencia aproximase ao noso ser colectivo. É un historiador
que nos di: “precisamos liberarnos dunha historia imposta e coñecer a propia historia de Galiza”.
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Francisco Carballo é Fillo do humanismo e da Ilustración, dela
dinos que os ilustrados reivindicaron Galiza como reino de cultura
e lingua propias e faille afirmar que moitos galegos están colonizados ou asimilados. “Ora ben outros galegos non o estamos”. Dinos:
“Sería fonte de vida e de ilusión darse de conta de que (os galegos
e galegas) son un astro por si mesmos”.
Dos arredor de vinte anos que compartín con Francisco Carballo no proxecto de A Nosa Terra, permitiume poder partillar con el
o seu maxisterio humano, a súa sabedoría, permitiume poder reflexionar con el, partillar soidades creadoras, fraternas, de amigo,
de irmán maior, se el me permite a expresión. Quizais por iso nas
nosas comunicacións, dende a nudez do humano, sempre estivo
presente o pensamento reflexivo sobre a realidade nosa, sobre os
proxectos colectivos que compartimos, no día a día da nosa nación.
Foi para min a man comprensiva e xenerosa para que nunca
faltara o necesario alento, para que nunca nos apreixara a man da
desesperanza.
Desculpádeme esta breve referencia persoal de gratitude, na
miña comunicación con Francisco Carballo, pois el aportoume
sempre a necesaria luz no andar do camiño, cando o mal vento
mollaba os nosos azos. Na súa compaña un sabe que a nosa nación
ou é pobo ou non será, pola mesma razón que aquilo que é alicerce
pedra basilar do noso futuro, só pode ser construído con proxectos
colectivos.
O seu labor de historiador, o seu maxisterio cara aos máis novos
fixo que, dende o ensino medio, alimentase unha nova forma de
ollar a historia, nun tempo no que a universidade non cubría totalmente as necesidades da nosa historiografía nacional, aínda segue
sen as cubrir totalmente.
Quizais podería ficar esta louvanza miña no ámbito, máis da súa
humanidade como persoa que para min é o grande tesouro do home
que, a sociedade actual, depredadora, non valora e nega, mais el,
fillo do humanismo máis ilustrado, como comentei, para crear un
corpus teórico que fortaleza os esforzos organizativos do nacionaEncrucillada 177, marzo-abril 2012
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lismo el fálanos da historia dunha Galiza como nación como pobo
e dinos que “un nacionalismo das clases pobres de orixe marxista e
popular tan forte como o caso galego escasea no estado español” e
situase, claramente, en relación a outros posicionamentos da historiografía, e define de xeito fulcral a relación entre a nación e o
nacionalismo e dinos: “non vexo que o nacionalismo invente as
nacións sen máis, senón que as transformacións da sociedade e a
secularización polos ilustrados desa sociedade traen a conciencia
para que poidan aparecer esas reivindicacións das nacións”.
Da política dinos: “vivo amo, sinto e aprecio a política. Estou en
contra dos que desvalorizan a política. En canto que me é posíbel,
no marco que vivo, axudo en todo o que podo”.
Para nos achegar a Francisco Carballo, podemos ollar reflectidas múltiplas facetas da súa personalidade, nas súas entrevistas,
unha que é das máis importantes da súa vida como é a súa fe
cristiá e o seu vivir nunha comunidade relixiosa que el nos define
como “entrega á experiencia de Deus, á defensa dos débiles. Á
responsabilidade única da súa conduta, á experiencia do propio
aos necesitados e a loita pola xustiza. Igrexa é subversión; igrexa é
protesta das inxustizas sociais, Igrexa é oferta de esperanza”.
Dinos: “a función da misión cristiá, se quer ter sentido,é a crítica ao poder. Se o poder é opresor ten que ser critica desapiadada;
se o poder se modera, poderá dialogar con el”.
Ou dinos tamén: “O poder quere dominar todo e busca formulas
de dominio. Apoderase do relixioso para ter máis poder aínda, pero
o que é relixioso autentico non pode deixarse manipular”.
Francisco Carballo coincide cos teólogos da teoloxía da liberación que salva ao home polo seu compromiso cos dereitos humanos e pola súa ética. Que defende a necesidade de loitar contra das
inxustizas, de dar exemplo de loita contra da pobreza e de aproximación ao pobo oprimido.
Situado claramente nunha Igrexa na liña de inculturación na
Galiza fronte a outra de españolidade e tradición.
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Dinos: “O valioso está en comunicar o coñecemento”. El é un
gran comunicador ou divulgador do saber porque como tamén
practica o pensamento ou a ciencia son para transformar o mundo.
Fálanos desta transformación apoiada no valor do ser humano, da
súa dignidade igualitaria no fundamental.
Do noso dereito a determinármonos o noso futuro, fálanos na
clave de que non podemos renunciar ao xa conquistado para fortalecer a nosa identidade nacional na que sempre está presente unha
sociedade libre e igualitaria, sendo necesaria a nosa intervención
nas máis diversas institucións e “estar activamente nos grupos que
traballan por unha Europa dos pobos e do acceso destes a nacións”.
No seu traballar día a día no seu desenvolver o pensamento el
dinos que: “Urxe tanto a mellora económica como a cultural do
conxunto, empezando polos peor dotados. Temos que ollar onde
están os movementos sociais de resistencia á dominación para dialogar ata lograr puntos comúns”.
E para finalizar esta miña breve intervención fágoo cunhas súas
palabras que subscribo en todas e cada unha das súas sílabas e do
seu sentir.
“Amo a miña patria Galiza: o seu mar salobre dos poemas de
Manuel Antonio e Eduardo Blancoamor; a liberdade da estirpe que
di Méndez Ferrín; a esperanza dun pobo enaltecido por Rosalía e
Castelao. Levo nos ollos a melancolía de Virxilio, de Bernanos, dos
dramas procelosos de Sófocles e Shakespeare”
Parabéns querido amigo e compañeiro, por este humilde agasallo de afecto e de recoñecemento do teu labor por todos os desposuídos desta terra.
Cesáreo Sánchez Iglesias
Presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega
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2. Palabras de Francisco Carballo. Resposta á Laudatio
Grazas a todos; ao colega, Anselmo López Carreira, que saiba
canto o admiro e lle desexo éxitos. Cando se compara o minúsculo
co importante –aquilo de si magna licet componere parvis–, o diminuto queda engrandecido. Grazas.
Non foi a historia un xogo da miña infancia, nin da miña adolescencia, foi a vida: acabara os estudos de teoloxía e recibía dúas
propostas nunha, dar clases aos seminaristas de filosofía e obter
titulación na Complutense. Quería estudar matemáticas e ser un
bo xadrecista, mais daquela foime imposíbel e probei Filosofía e
Letras; logo a historia atrapoume.
Canto conseguimos en PP.CC. Galegas S.A., nas décadas do 80
e 90, é coñecido. Foi un intento duplo: dar aos galegos da rúa a
memoria en historia do pasado e editar o semanario A Nosa Terra
e as monografías e sínteses en diversos volumes. Algo fixemos e
aquel empeño durou máis de 30 anos.
Que intereses , que necesidades a satisfacer pediamos á historia? Persoalmente tiña unha dupla necesidade: a de coñecer este
país, a súa perifericidade, os sinais de colonización e a saída dunha
situación “iso, na Transición” que advertía perigosa e para a que
urxían vías eficaces de cambio. Non é o caso de Galiza o único;
abundan os parecidos. Un, o do pobo xudeu; pobo sufridor, mais
nunha resistencia milenaria, que aguantou persecucións atroces –
as expulsións nos séculos XIV a XVI, o holocausto no XX–; que dá
ao mundo un número maior que ninguén de sabios, artistas, etc.
Iso, o pobo xudeu que en Israel non é capaz de convivir cos veciños!
Inquietábanme o meu país e a Igrexa galega. Non tan inquisitorial como a “toledana”, pero anémica –cadavérica, dicía Monseñor
Araúxo–, incapaz de ser galega.
Pretendía atopar na historia respostas a estes retos. Con que historia? Porque a historia actual non é aquela de louvanzas aos reis,
aos pobos; non é unha forma literaria de entretemento. Cumpría
utilizar métodos novos e darlles cientificidade aos resultados da
busca. Aquela Universidade Complutense dos anos 50 tiña profe84
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sores de historia, uns historicistas, outros positivistas. De esguello
tivemos contacto con Vicens Vives, con P. Vilar e as publicacións
de historia dos Annales; logo estivemos en contacto coas escolas
marxistas, posmarxistas, coa historia cuantitativa, analítica, etc.
Sabía que sen investigación non se sae do manualismo inservíbel. Mais no momento era o ensaio de divulgación seria o que estaba en proxecto. Hoxe é máis urxente a actividade dos historiadores.
E. Hobsbawm escrebe: “A destrución do pasado, ou mais ben dos
mecanismos sociais que vinculan a experiencia contemporánea do
individuo coa de xeracións anteriores, é un dos fenómenos máis característico e estraño das postremerías do século XX. O historiador
é necesario para encher ese hiato mortal” (Historia del siglo XX, 13).
I. Wallerstein insiste en lembramos que a xeración de maio do
68 non se rebelaba contra os gobernos, –senón contra unha sociedade de clases inaceptábel–. A sociedade actual é a que está en
crise; “unha crise non só dos principios da civilización moderna,
senón tamén das estruturas históricas das relación humanas que a
sociedade moderna herdara do pasado preindustrial e precapitalista e que, agora podemos afirmalo, permitira o seu funcionamento.
Non é unha crise dunha forma concreta de organizar a sociedade,
senón de todas as formas posíbeis” (E.H., o.c. 21).
A historia de Galicia coa que contabamos no 1977, era moi limitada, inda que os da xeración Nós nos entregaran volumes importantes do seu proxecto. Hoxe, logo da Gran Historia de Galicia feita por profesores da USC e da contribución de monografías
de diversos autores, podemos mergullarnos no pasado historiado,
achegar os coñecementos propios e presentar unha interpretación
grazas a bases firmes.
O que os rebeldes do maio do 68, o que a mocidade actual parece buscar, non o vai atopar nos manuais escolares –difícil é achar
neles algo que se poida nomear “historia”–. Mais a ciencia física,
e a historia –ut talis–, ten que axudar nesta urxencia de busca. A
ciencia, con avances –probabelmente máis alá da teoría da relatividade e mesmo da física cuántica–, desde unha visión holística que
poña sobre a mesa a interdependencia de toda a realidade cósmica.
Encrucillada 177, marzo-abril 2012
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Para nós, os galegos, desde unha análise a descubrir como a partir dos Trastámaras, na segunda metade do século XIV e, de forma
metódica, desde os Reis Católicos, somos obxecto dunha imposición de cultura, de lingua e de estrutura social substitutiva da que
creara e modelaba este país. Descubrir eses poderes agochados –o
poder absoluto da Monarquía entre eles–, as institucións sofisticadas e a trama colonizadora, etc..
Na actualidade perigosa na que estamos, non se pode agochar
que é o capitalismo o que domina o malestar. Galicia é un obxecto
de experimento até a destrución das bases da súa entidade para
convertela en sucursal dese sistema que crea periferias e inventa
paraísos.
Son consciente da hipercomplexidade da historia a descifrar o
pasado e a fotografar o presente soterrado. Walter Beniamin escrebe: “Non se pode esperar nada, mentres os destinos máis terríbeis
e escuros analizados nas súas causas e consecuencias non axuden
ás xentes a recoñeceren os escuros poderes aos que a vida está
sometida” (Cita de J. Fontana).
Di Stazmford Kart Priban en Languages of the brain: “As valoracións sociais que hoxe dominan son unha ilusión, a ilusión de que
estamos a vivir un progreso lineal. É unha concepción determinista e tráxica do ser humano. Con esta visión funcional a persoa
parece quedar atrapada polas leis do sistema , todo por ese intenso
grao de miopía para ver ao lonxe e en múltiples direccións”. Miopía dupla: a de non ver esas multiplicidades e a de non revisar o
pasado no que os perdedores non eran menos intelixentes que os
vencedores; ás veces, máis.
Para terminar: queda a outra preocupación, a da igrexa galega.
Dicir que xa me referín ás institucións ao descubrir a súa escura
función represiva; unha é a Igrexa.
Recibiron os galegos unha evanxelización nos primeiros séculos;
logo da morte de Prisciliano xa había aquí unha Igrexa dupla: a
monacal e a episcopal. As dúas estaban inculturadas e solidarizadas cos galegos.
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Logo da reforma político-relixiosa dos Reis Católicos a Igrexa
galega quedou descabezada; nin o monacato nin o episcopado, en
xeral, proceden do país; nin ten intención de promover o país senón
de aculturalo á España. É unha institución imposta e insolidaria. A
loita interna no monacato e no episcopado foi, é constante: unha
maioría é allea á Galicia, unha minoría é solidaria co país. O sector
clerical da Igrexa galega é un problema, non é unha solución.
Quero finalizar cunha mención que me dá un mestre e cantor
deste país, Mero Iglesias:
“Teremos que reescribir a nosa historia con agulla e fío
para poder cerrar as feridas, aínda abertas,
para pedir prórroga á cólera silenciosa que aínda berra
e que permitiu enchernos os ollos de sangue
e mesmo a ollada , de vermellosos pìgmentos
cheos de pena e tristeza, cheos de ocos baleiros”.
(No papel que mudo escoita, p. 181).

Francisco Carballo
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Non era tan fácil como
cría Rajoy
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. Próxima parada: Galicia
Contra todo prognóstico, o
tempo político de Galicia acaba
de entrar en proceso de aceleración e incerteza, e non porque
teñan acaecido entre nós cousas importantes e novidosas –xa
que é ben sabido que os galegos
sempre tocamos por partituras
sobadas–, senón porque alá
arriba e alá abaixo, en Asturias
e Andalucía, puxéronlle un remate madrugador ao mito do
PP ansiado e salvador. A verdadeira derrota do PP produciuse en Asturias, onde ese tirizó
chamado Álvarez Cascos (13
escanos) relegou ao PP ao nivel de terceira forza política da
rexión, e empurrou ao PSOE a
unha folgada e aliviadora posición de vencedor indiscutible
(16 escanos). Con estes resultados, froito dunhas eleccións
intempestivamente adiantadas,
todo indica que ao PP asturiano
só lle queda o camiño de Navarra, onde as hostes da dereita
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se deben contentar con favorecer as posicións de UPN e con
insistir unha e outra vez, aínda
que sexa de mala gana, que aló
no fondo son os mesmos, e que
as estratexias de goberno non
cambian. Pero nós imos centrarnos máis no que sucedeu en
Andalucía, xa que, ao terse definido a contenda co PSOE de
Griñán como o colapso inexorable dun gueto de corrupción
e clientelismo con tres décadas
de historia, implica o fracaso
dunha visión cíclica da política,
e o derrube inevitable do mito
rexenerador que erguera o PP á
sombra da crise e sobre a ruína
de Zapatero.
As cousas, hai que dicilo axiña, non mudaron moito con
estas dúas eleccións que viñan
a pechar un tempo de cambios
que se iniciara coas eleccións
municipais de maio de 2011. O
PP segue a ser un partido case
hexemónico, que, ademais de
ter na oposición a un PSOE fe-
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ble e cheo de conflitos territoriais, acumula a concentración
de poder institucional que se
ten producido dende a Transición. Pero o que cambiou foi
a imaxe de ola imparable coa
que Rajoy chegara á Moncloa,
na que moitos querían ver un
liderado social extraordinario,
e unha demostración histórica
do principio sempre invocado e
nunca demostrado de que de todas as crises se sae pola dereita.
O resultado obtido por Javier
Arenas (que gañou as eleccións
para o PP con un 40,56% dos
votos, fronte a 39,53% dos socialistas, e con 50 escanos dun
parlamento que ten 109, fronte
aos 47 obtidos polas candidaturas de José Antonio Griñan) non
sería tan malo se non viñera a
frustrar unha vitoria descrita
con hipóteses tiradas das pasadas eleccións xerais e co discurso monocorde que só pretendía
que non tiña outro argumento
que o dunha podreza xeral, social e institucional, contaxiada
polo PSOE. Como ten sucedido
outras moitas veces, nesta España de profesionais mediocres
e acomplexados, tanto as empresas de sondaxes electorais
como a inmensa maior parte
da opinión publicada abrazaran

cos seus prognósticos a seguridade que dan as profecías unánimes, ata facernos crer que
non cabía ningún outro resultado que unha maioría absoluta
que viñera a darlle cima e coherencia a unha “rexeneración”
da política na que o zapaterismo era o negro punto de partida e Rajoy o luminoso punto
de chegada. E é aí, non o dubiden, onde está a causa de que
un resultado normal, e mesmo
meritorio, obtido polo PP de
Arenas nas eleccións do pasado
25 de marzo, se ten convertido
no trauma que corta un modelo
de poder, ou na causa que vai
obrigar a refacer un discurso, o
de Rajoy, que se cadra non estaba nin estreado.
O erro do PP foi o de confundir o tsunami que se levantara
contra Zapatero, que medrou á
marxe de calquera raciocinio de
natureza política ou económica,
coa conformación ideolóxica
da sociedade española, ou coa
credulidade dun pobo que, de
facerlle caso aos estrategos do
PP, tería crido que a crise era
cousa de Zapatero, e que se ía
esvaer coma a brétema tan axiña como o sol popular empezara
a quentar a economía española.
E por iso é probable que agora
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se estean trabucando outra vez
ao pensar que, en vez de explicarse a xenerosa vitoria que lle
demos en novembro, teñen que
explicarse a normal lección que
recibiron en Andalucía e en Asturias o 25 de marzo.
Polo que teño visto e ouvido
na mesma noite electoral, no
intre mesmo de escribir estas
liñas, os tecnócratas de Génova 13 van intentar impoñer a
tese de que o problema foron
os recortes, coma se Mariano
Rajoy fose castigado inxusta e
tuzaramente por unhas masas
populares que non entenden o
enorme esforzo que está facendo para axustar as contas públicas e privadas, para tapar os
buratos ocultos deixados polo
PSOE derrotado, e para reformar unha Administración desaxustada pola inmoralidade e a
crise, e para rexenerar unha política que os socialistas encheran de corrupción e de manxadoiras. Pero trabúcanse de
novo, porque se por algo puido
ser castigado Rajoy, a menos de
cen días de entrar na Moncloa,
foi por titubear fronte á crise,
por mentir o déficit, por adiar
o cumprimento do Plan de Estabilización e Crecemento, por
romper a pedra filosofal do neo90
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liberalismo coa subida de impostos que el mesmo negara, e
por dar a sensación de terse crido que o problema era Zapatero
e que, unha vez quitado Zapatero todas as pezas ían encaixar
no seu sitio. Así que, aínda que
o PP segue electoralmente enteiro, o mito maniqueo das políticas absolutamente boas e
absolutamente malas acabouse,
e agora empeza a dura tarefa de
gobernar.
Pero o que a nós máis nos
interesa e que a próxima parada electoral é en Galicia –e tamén no País Vasco– onde todo
se daba por resolto, cun mar
en calma chicha, e onde de
maneira inopinada empezan a
xurdir voces que din que sete
ou oito meses de axustes severos e conflitos sociais cada vez
máis tensos poden poñer en
risco a continuidade de Núñez
Feijoo no pazo de Raxoi. E sobre este punto teño que dicir
só dúas cousas. A primeira, que
lamento moito que a mobilidade social e política da nosa terra
sempre teña que vir atribuída
a circunstancias externas ou a
procesos non políticos, coma
se os asturianos e os andaluces
tivesen unha capacidade para
axitar o mapa político da que
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nós carecésemos. E a segunda, que dubido moito de que o
partido galego quede xa aberto
a causa desta inopinada quebra
da onda popular, xa que, se ben
é certo que o mito da imbatibilidade quedou axiña desmentido,
tamén o é que Núñez Feijoo vai
pelexar as súas eleccións contra un PSdeG-PSOE en aberta
crise de liderado, cun nacionalismo fendido en tres cachos difíciles de encaixar, e cunha posición na opinión pública que
non deixa fisuras para unha visión pluralista das saídas da crise. Así que, faltando entre seis e
doce meses para que os galegos
vaiamos ás urnas, todo indica
que as borrascas do sur non
van traer auga por aquí, onde
poderíamos dicir, se non soara
a veo, que todo queda “atado e
ben atado”.

2. Ten sentido unha folga xeral?
Tres días antes da folga xeral convocada para o día 29
de marzo xa era perfectamente
posible fixar o seu alcance, xa
que os pactos de servizos mínimos acordados polo Goberno e
os sindicatos para os sectores
esenciais do transporte, o ensino, o servizo público de infor-

mación e o sector hospitalario,
e a crecente anticipación dos
peches empresariais para evitar
conflitos entre traballadores e
piquetes, permiten aventurar
a incidencia social duns paros
que cada día parecen máis burocratizados, máis puntuais –só
afectan en serio á xornada da
mañá– e máis imposibles de
estender alén dese día ritual no
que os sindicatos fan o que non
teñen máis remedio que facer.
O cambio radical producido
no concepto de traballador, e
na mentalidade con que o traballador enfoca a súa relación
coa empresa e co sistema económico, foron rachando dun
xeito inexorable coa vella imaxe
da folga, que, lonxe de ser vista como unha resposta unida
fronte a un inimigo compacto e
omnipotente –o patrón– é percibida hoxe coma unha perda
de oportunidades para as empresas, e como un risco engadido, para o traballador, a aqueles
outros que veñen prendidos da
competitividade, dos retos tecnolóxicos e da internacionalización da produción e os mercados. E, aínda que é evidente
que sobre este asunto faltan
estudos rigorosos e sereos, todo
apunta a que a figura da folga,
Encrucillada 177, marzo-abril 2012

91
211

Xosé Luís Barreiro Rivas

tal e como hoxe a coñecemos,
só pervive grazas ao inmobilismo organizativo dos sindicatos,
á súa profesionalización crecente, e á forte incidencia que
manteñen no ámbito dos servizos públicos e nos colectivos
funcionariais.
Para o resto a folga é equivalente a unha manifestación de
discrepancia política –relativa
as políticas económicas e laborais ou a outras políticas asimilables– que a inmensa maioría
dos traballadores, incluídos
aqueles que fan folga activa e
asisten ás concentracións convocadas, pretenden desligar
o máis posible dos efectos de
presión que son exercitables
sobre as propias empresas. E
esa é a razón pola que as folgas
sectoriais son cada vez menos
frecuentes, mentres o currículo empresarial queda cada vez
máis fiado a folgas xerais con
motivación abstracta, duración
limitadísima e efectos moi predeterminados pola negociación
ou a adaptación estratéxica dos
sectores. A propia data elixida
para a última folga xeral, o 29
de marzo, transmite unha sensación inevitable de tarefa ou
deber a cumprir antes de saír
de vacacións, sen que ninguén
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ouse pensar nunha prolongación estratéxica da protesta, e
sen que agrome no ambiente
político a máis mínima convicción de que a causa directa
e principal da folga –a reforma
da lexislación laboral–, ou a
causa xenérica que a acompaña
–os recortes de servizos e salarios impostos polos decretos do
Goberno ou pola adaptación
inevitable da economía privada– sexan, en todo ou nunha
pequena parte, revogables.
Esta visión interior da folga,
que sei polémica e aínda non de
todo asimilada, pode ser propedeuticamente complementada
coa visión que nos chega do
exterior, onde a crise reduciu
a conflitividade laboral e social
en case que todos os países, excepto Grecia, e onde empeza a
chamar a atención que a mesma
Francia, que tantas folgas gastou nos bos tempos en defensa
do modelo francés de benestar,
parece haber entrado en calma
profunda cando o zapato aperta de verdade. Porque entre nós
mesmos é frecuente comentar
a confusión que produce a xeneralización da folga clásica na
Grecia ameazada pola quebra
do Estado e pola caída brutal
dos niveis de competitividade

Non era tan fácil como cría Rajoy

empresarial. E porque a xeneralización doutras formas de defensa dos dereitos individuais,
de carácter laboral e social, vaille quitando sentido a formas
de protesta que só poderían
pervivir no suposto –nada real–
de que os problemas fosen homoxéneos na súa definición, e
susceptibles, tamén, de respostas homoxéneas.
Por iso cabe dicir respecto da
folga xeral que –pasou o día e
pasou a romaría–, sen que sexa
posible tirar ningunha consecuencia efectiva desta maneira
serodia de facer política económica ou, se mo permiten, política a secas.

3. A Operación Campión nos
miolos da política galega
Paseniño, sen que sexa posible adiviñar ata onde poden
chegar os seus tentáculos, a
Operación Campión, xurdida
das andanzas contra o empresario lugués Sr. Dorribo, e potenciada con citas indiscriminadas
ao ex ministro Xosé Blanco,
ao alcalde de Lugo Sr. Orozco, ao ex conselleiro Fernando
Blanco, a distintos deputados e
funcionarios do Parlamento e
a Administración galega, e es-

tendida por pezas separadas a
altos funcionarios de Cataluña
e a importantes empresarios
galegos, ameaza con instalarse
longo tempo na política galega,
e, máis alá de contribuír á limpeza necesaria da vida pública,
tamén ten visos de encher de
esterco parcelas e persoas que
son e están limpas, e que foron
estratexicamente citadas para
potenciar a defensa ou facer
descarrilar o procedemento xudicial.
A estas alturas xa sería cego
e imprudente o non recoñecer
que a xuíza San José deu cunha veta procesal abondosa e
grave. Pero non por iso temos
que deixar de dicir, porque tamén isto é importante, que non
se pode manter baixo sospeita
por un tempo longo e con perfís
borrosos a un sector importante da política galega e española.
E por iso cabe pedir, unha vez
máis, que –como é xa lamentable e dramático costume– non
se eternicen os trámites iniciados de forma colateral e que
non respondan a feitos claramente obxectivables, e que non
se lle permita a ninguén mellorar a súa posición procesal a
cambio de espallar sospeitas e
maledicencias. Os precedentes
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que temos para analizar estas
cousas son certamente pavorosos, e moito me temo que sobre
este caso Campión aínda teremos que volver moitas veces.

4. O discurso impecable
da ministra de Fomento
A Ana Pastor, ministra de
Fomento, non lle quedou unha
tarefa doada, xa que, máis alá
de ser afectada polos recortes
orzamentarios dun xeito directo e substantivo, tamén herdou
as servidumes dunha xestión, a
de Xosé Blanco, que, por ser en
si mesma eficiente, circunstancialmente potenciada polo peso
político do seu titular, e debedora da introdución da xestión
público-privada nos servizos
públicos, ten que asumir notables compromisos financeiros e
moitos proxectos xa mediados
que, de seren interrompidos,
encherían de irracionalidade a
programación conxunta do ministerio.
Esta situación aínda se fai
máis complicada en Galicia,
onde a ministra de Fomento
ten que atender necesariamente o territorio político de Mariano Rajoy, e onde Fomento
xa fora deixando grandes “ca94
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dáveres” na rede de aeroportos,
nos deseños do AVE, nos portos
exteriores e interiores, nas autovías programadas sobre fortes
presións locais, nun ferrocarril
atlántico que incrementou os
custos dun xeito desmedido, e
nas tradicionais deficiencias na
atención ás estradas, as redes
de saneamento e a tantas outras
cousas que a nosa poboación
espallada complica en todos e
cada un dos seus compoñentes.
Por iso creo que lle hai que
prestar moita atención a un discurso –o de Ana Pastor– que
nace preso dun rigor extraordinario no estudo da situación,
na avaliación dos compromisos
e obxectivos herdados, e no
prudente avance cara a reactivación e racionalización deses
compromisos nos contextos extremadamente difíciles da crise. En todo canto dixo, polo de
agora, a ministra de Fomento
vai deixando claro cales son os
proxectos estratéxicos –aqueles
que han de abordarse con independencia da crise orzamentaria–, e cales son aqueles outros
que, por ser complementarios
ou non estar correctamente
xustificados, poden ser modificados, adiados ou suspendidos.
E ben fariamos os galegos se,
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no entanto de utilizar a orixe do
presidente como panca dunha
irracionalidade programadora
sen sentido, axudaramos e redeseñar un programa de inversión que, sen desbotar algunha
vantaxe circunstancial coma as
que levaron os AVE a Sevilla,
Valladolid e León, fose asumible con realismo nos tempos
que corren.
Quédame, se son sincero,
unha dúbida. Porque, aínda sen
coñecer as claves do proxecto
orzamentario que ha de apro-

bar o Goberno o vindeiro 30 de
marzo, empezo a pensar que, co
xa prometido, a ministra Ana
Pastor empeza a multiplicar os
pans e os peixes. Pero isto xa llo
achaquei antes a Xosé Blanco,
do que penso, tamén, que foi
un bo e eficiente ministro de
Fomento. E por iso confío que
este labor conxunto de dúas
lexislaturas nos axude dar o salto histórico polo que tanto levamos piado.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Rolda da Cultura

Sobre celtas e castrexos
Xoán Bernárdez Vilar

“Os Celtas, por certo, están máis alá das Columnas
de Heracles e confinan cos
Cunetes –que residían no
Algarve– sendo, de todos os
pobos establecidos en Europa, os que habitan as partes
máis occidentais”.
Heródoto de Halicarnaso
(c. 460 antes de Cristo).

Se un se toma a molestia de visitar calquera das Bibliotecas
de certa calidade que, afortunadamente, hai no país, atopará
nelas, cando menos, sesenta ou
setenta libros que se ocupan dos
celtas e da Cultura Castrexa, as
máis das veces relacionándoos
entre si. Autores británicos, irlandeses, franceses, dinamarqueses, italianos, españois, norteamericanos, checos, alemáns,
eslavos, así coma bastantes
galegos, ofrecen neles os seus
coñecementos sobre esta materia, e mesmo documentados
Atlas que reconstrúen o pasado
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tanto do pobo como da cultura
que acabamos de comentar. De
todos eles podemos xeneralizar
dicindo que amosan unha certa
uniformidade, a non ser os nosos, quen, en ocasións, aportan
ideas bastante difíciles de asumir, das que fan responsables
aos nacionalistas, nuns casos,
ou aos políticos, noutras. Ideas
respecto ás que, curiosamente,
os autores dos demais países se
amosan completamente alleos.
É dicir, que as opinións súas
cadran perfectamente coas dos
nosos presuntamente tendenciosos investigadores.
Sabido isto debemos comentar
o traballo recentemente realizado polo novo arqueólogo do
CSIC, Xurxo Aldán Vila (Pobra
do Broullón, 1976), actualmente destinado no Instituto de
Ciencias do Patrimonio de Santiago. Xurxo Aldán, ven de acadar a cualificación de “Sobresaliente cum Laude” na defensa
da súa Tese de Doutoramento
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sobre a Cultura Castrexa. O
seu traballo, segundo se pode
seguir nos medios informativos,
semella meticuloso, e, nalgúns
casos mesmo de auténtico interese, se ben que, noutros,
chega a certas conclusións un
tanto sorprendentes, como por
exemplo, a de afirmar que o
“celta” é un estilo arquitectónico que xurdiu en Centroeuropa
cuns sinais de identidade máis
ou menos propias, das que non
se atopou nin rastro en Galicia (?). Na nosa terra houbo,
segundo el, unha Idade do Ferro intercultural e interétnica.
Mais a Cultura Castrexa non
existe, senón que houbo varias.
A arquitectura doméstica desas
diversificadas xentes, foi, arquitectonicamente, a máis avanzada de Europa ata a chegada dos
romanos.
Apenas transcorridos uns días
de ser coñecidas estas opinións,
o Doutor en Humanidades,
con “Sobresaliente cum Laude
e Premio Extraordinario” pola
Universidade da Coruña, Xosé
L. Armada Pita (Cariño, 1977),
anunciaba a publicación dunha
cobizosa monografía, tamén sobre a cultura Castrexa, de máis
de 700 páxinas, editada pola
prestixiosa Oxford University
Press do Reino Unido. Arma-

da Pita atópase na actualidade no Instituto de Ciencias do
Patrimonio. A monografía da
que acabamos de falar, dedicada como dixemos a, ao parecer
inexistente Cultura Castrexa,
titúlase “Atlantic Europe in the
First milennium BC: crossing
the divide”. A obra foi realizada
en colaboración con Tom Moore, profesor da universidade
de Durham, no Reino Unido, e
con outros expertos do mundo
do patrimonio. As súas conclusións, porén, non son en exceso
diferentes das do profesor Aldán
Vila, pero si se pode dicir que os
autores desta outra publicación
investigaron a Cultura Castrexa.
Non se esqueceron dela.
Parécenos, no entanto, que,
dada a profundidade e a amplitude destes dous traballos, así
coma do esforzo destes investigadores, vai ser moito o que se
pode deprender dos mesmos, a
pesar de que son moitas as cousas que aínda ignoramos. Porque, ademais do que nos deixou
escrito o historiador grego Heródoto, douscentos anos despois del Erathóstenes de Cirene
(c.230 a. C.) situou tamén aos
celtas no occidente da península, e pouco antes do cambio
da Era, o tamén grego Strabón
coñecía aos célticos que entón
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habitaban nas proximidades do
cabo Fisterra, e inmediatamente despois, tanto Plinio Secundo coma Pomponio Mela, que
viviron na Península Ibérica,
denominaron a este mesmo
cabo, Promontorio Céltico.

1. Audiovisual
O goberno local de Tomiño
ofreceu un recibimento ao venezolano Jesús Ignacio Pérez
Perazzo, profesor e Director
Artístico da Banda Sinfónica
Xuvenil Simón Bolívar, tamén
coñecida como “El Sistema”. O
señor Pérez Perazzo, agora xa
xubilado, segue a colaborar con
esta importante institución, galardoada no ano 2008 co Premio Príncipe de Asturias das
Artes. Convidado pola Agrupación Musical de Goián (Tomiño), ofreceu nela unha charla e
presentou un libro os días 10 e
11 de marzo pasado.
No Festival Play-Doc de Tui, rematado o sábado 24 de marzo,
foi premiado o traballo “Vikingland” do guardés Xurxo Chirro
(1973). A fita é unha homenaxe
aos mariñeiros galegos da Diáspora, neste caso aos dos mares
do norte. Beli Martínez, Profesora de Cinema, foi a produtora
da mesma.
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2. Banda deseñada
O pasado 10 de marzo faleceu
en París o destacado debuxante
e guionista, Jean Giraud (Nogent-sur-Marne, 1938). Giraud,
tamén coñecido como Moebius,
fíxose famoso pola cantidade e
calidade das súas obras, se ben
que a súa creación máis coñecida foi a do Tenente Blueberry (1963). Pero, en realidade,
deixounos case que imnumerables traballos, que o levaron
mesmo a participar en distintos
filmes, como “Alien” de Ridley
Scott. Tamén paga a pena lembrar que o distintivo de Caixa
Nova, a entidade galega agora
desaparecida a causa de lamentables intereses políticos, está tomado dos debuxos de Moebius.
Dous cómics galegos veñen de
se colocar entre os mellores de
España. Trátase de “El héroe”,
baseada nos traballos de Heracles, da que é autor o ourensán
David Rubín (1977), e “Aventuras de un oficinista Japonés”, do
coruñés de adopción José Domingo.
Ao mesmo tempo as editoriais
pontevedresas Kalandraka e
Oqo foron seleccionadas polos
seus títulos “A viaxe de Olaf”, de
Martín León-Barreto (Montevideo,1973), e “Zimbo”, do grana-
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dino Arturo Abad, para formar
parte do prestixioso catálogo
White Ravens 2012, que recolle
aos mellores libros infantís do
mundo. Estes serán expostos na
Feira Infantil de Bolonia.

3. Cine e Teatro
Vanse cumprir axiña 115 anos
do momento no que se filmou
na Coruña (1897) “El entierro
del General Sánchez Bregua”,
do francés Joseph Sellier. Esta
curta, hoxe desgraciadamente
perdida, está considerada como
a primeira película rodada en
todo o Estado. Case que por
aquel mesmo tempo xurdirían
no país diversas salas cinematográficas fixas, que ben paga a
pena lembrar: Teatro de Pontevedra, Alfonsetti de Betanzos,
o Circo da Coruña (1896), o
Tamberlick de Vigo (1897), ou
o Teatro Principal da Coruña
(1899). E, en 1909, o Cinematógrafo Luz de Bouzas (Vigo).

4. Decesos
O pasado 27 de xaneiro, á idade
de 90 anos, faleceu en Cambre
(A Coruña), Xosé Manuel Seivane Rivas, artesán e gaiteiro, o
máis famoso construtor de gaitas
do mundo, patriarca, ademais,

da coñecida familia Seivane. O
finado nacera no ano 1921 en
Fonmiñá (A Pastoriza, Lugo).
Nado en Guláns (Ponteareas),
no ano 1918, Feliciano Barrera Fernández, Director do Grupo Correo Gallego e Doutor
en Ciencias Económicas pola
Universidade de Madrid, entre
outras cousas, faleceu o pasado 9 de febreiro en Madrid. Os
seus restos foron soterrados no
Panteón Familiar en Santiago
de Compostela.
Á idade de 92 anos, o 23 de
febreiro faleceu en París o pintor e escultor Leopoldo Nóvoa
García (Salcedo, Pontevedra,
1919). Despois de vivir de neno
na Arxentina e en Pontevedra,
coa Guerra Civil, instalouse no
Uruguai, de onde era o seu pai,
para pasar en 1965 a París. En
América fixera xa os seus primeiros ensaios coa paleta, e mesmo
casara coa pintora mexicana
Susana Carlson. Nóvoa repartiu despois o seu tempo entre
París, Pontevedra e Raxó. A súa
viúva afirmou recentemente:
“tiña moi claro que a súa patria
era Galicia”. Mais un dos seus
fillos, o cineasta Nóvoa, considerouno “un grande artista, e
pode que unha boa persoa, pero
un mal pai”. Pola súa banda o
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pintor, cuxas cinzas van ser deitadas axiña nas augas de Raxó,
fillo adoptivo de Poio, premio
Cidade de Pontevedra, Medalla
de Castelao e Premio da Crítica, deixounos estas outras e inquietantes palabras: “Galicia é
un país maldito”.
O domingo 25 de marzo faleceu en Lisboa, aos 68 anos de
idade, o escritor Antonio Tabucchi. Nado en Pisa no 1943,
e admirador do portugués Fernando Pessoa (1888-1935),
fíxose mundialmente famoso
polo seu relato “Sostiene Pereira” (1994). Outras obras súas
inesquecibles foron “La dama
de Porto Pim y otras historias”
(1983) e “La cabeza perdida de
Damasceno Monteiro” (1997).
No año 2007, Tabucchi, recibiu o Doutorado Honoris Causa
pola Universidade de Lieja. No
momento da súa morte formaba
parte do Parlamento Internacional de Escritores, unha Asociación de Solidaridade cos Autores Perseguidos. Tabucchi foi
soterrado uns días despois na
propia Lisboa, cidade na que residiu una gran parte da súa vida.

5. As Letras
O Profesor J. R. Vidal Romaní
falou o 19 de xaneiro sobre “A
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Ciencia en Galicia”, “O Mar na
Costa Galega”. O evento tivo
lugar na sé da Real Academia
Galega. Vidal Romaní estudou
na Complutense, e é Editor
dos “Cadernos do Laboratorio
Xeolóxico de Laxe”, e da “Recuperación Xeolóxica de Galicia”.
Actualmente traballa no estudo
das covas graníticas, primeiro
hábitat do home galego prehistórico.
O 23 de xaneiro tivo lugar en
Vigo a doazón do Arquivo Xosé
Mª Álvarez Blázquez á Fundación Penzol: 111 carpetas con
máis de 2.500 documentos. Firmaron a cesión os seus fillos e fillas. O acto tivo lugar ás 12 hora
da mañá e ás 20 horas da tarde.
Organizado pola Asociación
Cultural o Facho da Coruña,
a Ensaísta e Profesora Carme
Ríos Panisse falou na Real Academia Galega o 7 de febreiro
pasado ás 8 da tarde sobre “J.
M. Pintos, a súa obra dispersa”.
Esta profesora estudou Filoloxía Románica na USC, na que
se Doutorou en 1973. Posteriormente foi Profesora no IES
Rosalía de Castro e publicou
diversos libros e artigos.
O sábado 25 de febreiro, o profesor Xosé Henrique Monteagudo pronunciou o seu discur-
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so de ingreso como Académico
de Número na RAG. O acto
tivo lugar ás 12 da mañá no
Paraninfo da Universidade de
Santiago de Compostela. Nel
o profesor Monteagudo deu a
coñecer diante do público en
xeral, e de distintas personalidades do mundo da cultura, o
discurso “Facer país co idioma.
Sentido da Normalización Lingüística”. Segundo manifestou,
entre outras cousas, o novo
Académico, o futuro do idioma
é “un camiño aberto”. “Calquera proceso de restitución dunha
lingua ameazada supón un desafío extremadamente difícil”.

Anselmo López Carreira. Logo
entregóuselle a Placa e, por último respondeu o propio homenaxeado. O acto desenvolveuse
no Museo do Pobo Galego de
Compostela.
A pesar da crise actual, os datos
constatan que o libro infantil e
xuvenil galego vense mantendo, de xeito que as súas tiradas
aumentaron. Asemade hai tres
escritores candidatos a Premios
Internacionais, e outros seis
premiados.

Tres días máis tarde a Asociación Cultural o Facho organizou na RAG, ás 8 da tarde, a
Exposición de Apelidos Galegos
e Portugueses. Nela falou Diego Bernal Rico, antigo Bolseiro
do Proxecto Corga do Centro
Ramón Piñeiro. Bernal Rico é
Técnico de Normalización Lingüística, e profesor de Lingua
Galega en Madrid.

No Instituto de Estudos Miñoranos de Gondomar, en colaboración coa Asociación Area
Loura e Nigra Trea, foron presentados os catro volumes da
“Historia Social das Mulleres en
Galicia”. No acto estiveron presentes Herminia Pernas Oza,
Carme Pallarés Méndez, Mar
LLinares García, Ofelia Rey
Castelao e Serena Rial García.
Os catro volumes están dedicados á Prehistoria, Idade Media,
Idade Moderna e Idade Contemporánea.

A Asociación de Escritores en
Lingua Galega celebrou recentemente unha homenaxe a
Francisco Carballo, coa concesión da IX Edición de “Os
Bos e Xenerosos”. A Laudatio
da mesma correu a cargo de

Agustín Fernández Paz (Vilalba,
1947), Perito Mecánico, Licenciado en Ciencias da Educación, profesor no IES de Os
Rosais de Vigo, foi galardoado
o 10 de marzo pasado polos
Libreiros Galegos co Premio
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Ánxel Casal, nunha gala celebrada en Santiago pola súa
Obra de Ficción do ano.

6. Novas en xeral
Alberto Sereno (Tui, 1956), e
Antonio Figueras (Vigo, 1957),
ex director do Instituto Xeográfico Nacional o primeiro, e ex
Director do Instituto de Investigacións Mariñas, o segundo,
veñen de ser incorporados agora a outros cargos importantes
do CSIC. Ambos científicos teñen tamén no seu haber diversos traballos e publicacións.

7. Premios
O 22 de febreiro, o Conselleiro de Cultura e Educación da
Xunta de Galicia, fixo entrega
en Compostela dos premios extraordinarios de Bacharelato
do curso 2010-2011. Todos os
alumnos seleccionados obtiveran unha nota media igual ou
superior a 8,75. Ao mesmo tempo a viguesa Carme Zaldivar Rodríguez, alumna do IES Alvaro
Cunqueiro, foi Sabedora do seu
Premio Nacional de Bacharelato, pola súa nota media de 9,3.
O mesmo día, outras dúas rapazas, Laura Calvo e María Vilas,
alumnas do CPI Dos Dices de
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Rois (A Coruña), foron elixidas
pola NASA como únicas finalistas da UE na defensa do seu
experimento acerca da influencia da microgravidade na forma de interactuar dos líquidos
no espazo cando se mesturan
con compostos que baixan a
súa tensión superficial. Laura e
María, de 15 anos, demostraron
na proba non só enormes coñecementos científicos, senón
un decisivo dominio do inglés.
Na súa viaxe aos EE.UU. foron
sometidas a probas de carencias gravitatorias. Lamentablemente, a proba final deu coma
vencedores aos representantes
americanos.

8. Universidade
O pasado 23 de novembro o físico-matemático Sir Roger Penrose (Colchester, Reino Unido,
1931), foi obxecto dunha homenaxe coa entrega do “Premio
Fonseca” da Universidade de
Santiago de Compostela á Divulgación Científica. O galardoado fora profesor en Oxford e
tamén nalgunhas universidades
dos EE. UU. e colexios ingleses. Estudou as leis básicas do
Universo e publicou, ademais,
numerosos traballos. En 1994
a raíña Isabel II nomeouno Ca-
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baleiro. No acto de Compostela, Sir Roger Penrose deu unha
interesante conferencia co título “Ollando a través do Big Bang
cara a outro mundo”.
O 13 de febreiro pasado converteuse nunha data autenticamente histórica para Galicia. Ese
día, un grupo de investigadores,
no que se incluían profesores
e alumnos da Universidade de
Vigo, lanzou ao espazo, dende
Kourou, Guayana francesa, un
pequeno satélite espacial. Algo
case que insólito. Os cálculos
estímanlle a este un período de
vida duns tres meses, tempo no
que superaría a outros proxectos moito máis cobizosos e mellor dotados economicamente.
Bautizado o artefacto co nome
de XaTcobeo, nestes momentos está xa a efectuar seis voos
diarios sobre o Campus vigués,
ademais doutros oito, completamente excéntricos. Entre os
puntos do espazo que vai visitar, o XaTcobeo pasará polos
famosos aneis Van Allen, e, de
momento, está superando a súa
elevada radiación.
O venres 23 de marzo, o escritor, poeta, ensaísta e xornalista Manuel Rivas foi investido
coma Doutor Honoris Causa
na Universidade da Coruña.

Con el, e nesa mesma data, foi
distinguido co mesmo honor o
destacado hispanista británico
John Rutherford (Inglaterra,
1941) tradutor ao inglés de
importantes obras tanto casteláns como galegas, entre elas o
Quixote e La Regenta.

9. Varia
Cara ao ano 1930 descubriuse
a existencia dos neutrinos, unhas partículas subatómicas sen
carga e cun espín de ½. Considerábase que non estaban afectados por forzas electromagnéticas ou nucleares. Mais, dende
mediados de marzo, un experimento efectuado no Gran Sasso, Italia, demostrou que, non
só teñen masa, senón que non
superaban a velocidade da luz
como se viña sospeitando, o
que botaría por terra a Teoría
da Relatividade de Einstein.
Os xardíns do Castelo de Soutomaior, a fortaleza que a finais
da Idade Media gañou sona inmortal grazas ás actividades do
seu incerto señor e propietario
Pedro Madruga, conseguiron
no pasado mes de febreiro o
recoñecemento de “Excelencia
Internacional”. Nos 15.700 m2
do seu recinto conviven preto
de 200 especies botánicas disEncrucillada 177, marzo-abril 2012
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tintas, sendo as camelias, os
fentos, e os castiñeiros, os que
decidiron ao Congreso Internacional de Chuxiong (China) a
outorgarlles o título, que nada
máis teñen outros seis lugares de Europa. Os xardíns de
Soutomaior recibiron no pasado ano a visita de setenta e cinco mil persoas.
O Parque das Illas Atlánticas é
unha das xoias coas que conta
Galicia. Grupos de investigadores e de entomólogos non se
cansan a estas alturas de pescudar nel, especialmente, en algo
tan cativo e miúdo como é a
confección do primeiro inventario das súas pequenas bolboretas nocturnas. De momento
teñen xa elaborada a súa catalogación que acada o número de
186 especies diferentes, das cales tan só 24 son comúns a todos os arquipélagos. O sorprendente é que a illa de Ons, con
89 exemplares, ofrece a maior
biodiversidade, mentres que as
Cíes, as de maior extensión,
non pasan dos 70. O estudo ven
sendo realizado por Óscar Rodríguez de Rivera, Pablo Cobos
e Mª Araceli Anadón.
Ás 6:45 da mañá do pasado
martes, 20 de marzo, deu comezo a primavera. O feito re104
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presenta, ademais, unha data
máis cedo que a doutras ocasións. Algo importante, pois en
tempos pasados os equinoccios
da primavera e do outono, días
e noites da mesma duración,
servíanlle aos nosos devanceiros coma referencia para o seu
calendario. Menos claro atópase xa o determinar se, como se
cría, os nosos vellos e numerosísimos petróglifos poden ser
tamén auténticos marcadores
estacionais. Neste intre hai numerosos científicos a traballar
en arqueoastronomía. Non debemos esquecer ao Dr. Edwim
C. Krupp (Chicago, 1944), director do Observatorio Griffith
de Los Ángeles, que, entre as
súas numerosísimas investigacións, -pirámides e vellas civilizacións- estudou tamén os
case que novecentos círculos
de Pedra do Reino Unido e da
Bretaña. Lembremos tamén
que a astrofísica da Universidade de Vigo, Ana Ulla, acaba
de anunciar que nesta mesma
primavera darase un fenómeno
bastante excepcional: a aliñación da Lúa, Venus e Xúpiter,
que durará aproximadamente
un mes.
Xoán Bernárdez Vilar

Rolda de Igrexa

Carta desde a banda
da esperanza
Manuel Regal Ledo

1. En coresma cara a Pascua
Desde o Papa, que cos seus
colaboradores da Curia do Vaticano se puxo en Exercicios
Espirituais da man do cardeal
Laurent Monsengwo nos últimos días de febreiro e primeiros de marzo, ata un segrar calquera, home ou muller –máis
muller ca home– de calquera
parroquia da nosa contorna
aproveitamos o tempo da Coresma para intentar reorientar
un chisco a nosa vida cristiá
de cada día, e para metela por
camiños de máis fidelidade a
Deus e á xente. O do Papa foi
notorio, saíu nos medios –as
cousas son así–, o de miles e
millóns de xente normaliña
queda no segredo –como lle
gustaba a Xesús–, para que o
Pai que ve no segredo o teña en
conta. Bendito sexa Deus!
O certo é que o tempo da
Coresma está cheo de iniciativas organizadas desde a mellor

boa vontade, seguro, aínda que
logo as realizacións sexan como
sexan e os resultados obtidos
cheguen onde cheguen. Se
queredes, se tedes interese por
coñecer esas iniciativas máis
oficiais, ou incluso participar
nalgunha delas, asomádevos ás
páxinas web das diferentes dioceses galegas, un campo de presenza social onde se están esforzando por ter un lugar digno. E,
se tedes interese por facer e vivir Coresma e Pascua por outras
vías, pois xa sabedes, poñer a
cabeciña a andar, apurar e ofrecer saída ás nosas necesidades
de xuntarnos para pensar, rezar,
compartir, servir mellor, e, dese
xeito, ofrecer alternativas de esperanza a quen desas alternativas estea necesitado/a. Igual hai
unha corrente de insatisfacción
polo que oficialmente se vive e
ofrece, pero case non coñecemos outras cousas organizadas
que nos vallan de referencia e
reclamo. Quédanos o recurso
Encrucillada 177, marzo-abril 2012
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tantas veces utilizado dos mosteiros: Sobrado, Oseira, Samos,
Armenteira, San Paio de Antealtares, Ferreira de Pantón...,
cada un coa súa graza, co seu
aquel máis ou menos atraente;
quédanos o ofrecemento de determinadas “Pascuas” creativas;
quédanos sempre a sorpresa de
tal ou cal parroquia rural ou
non rural, onde, se cadra, por
casualidade caemos, e que nos
arrouba coa súa simplicidade vigorosa; e, en todo caso, sempre
contaremos co Espírito que nos
acompañe no intento veraz de
poñer fondura e forza na nosa
vida cristiá, no camiño da morte
á vida que configura ano a ano
a nosa existencia. Boa e intensa
Coresma, logo, amigos, amigas,
feliz Pascua, cando a Pascua
pete leda nas vosas portas!

2. Soñando espertos
Veño de ler no evanxeo de
hoxe, Mc 12.28b-34, a conversa habida entre Xesús e
un letrado sobre o que era ou
non era o principal dos mandamentos. Ambos quedaron
de acordo en que amar a Deus
con todo o corazón, con toda a
alma, con toda a mente e con
toda a forza –si que é amplo,
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radical e totalizador isto do
amor!– debería ir moi xuntiño
ao de amar a máis xente cando
menos coa mesma intensidade
con que en principio un debería quererse a si mesmo. -Non
estás lonxe do Reino de Deus-,
retrúcalle Xesús, cando ve que
o letrado acredita tamén esta
maneira de entender a vida relixiosa. Moito me ten dado que
pensar esa expresión de Xesús,
aventurando que, cando tales
cousas se xuntan, Deus e ser
humano, o proxecto de Deus
anda garantido.
Pois ben, ao que imos, que os
fervores da Coresma non poden
ser alleos á enxurrada de recortes que nos están asolagando:
económicos, laborais, de dereitos, de expectativas, de modelos
de vida en definitiva; perdoade
que unha e outra vez traia a esta
Rolda os ecos desta situación
tan preocupante e desalentadora. A día de hoxe está sobre
da mesa a reforma laboral, con
promesas colgadas para un futuro a medio prazo; cando esta
Rolda chegue ás vosas mans,
seguro que xa seremos coñecedores dos presupostos anuais
do Goberno Central e dos máis
recortes que a eles irán vinculados, e tamén teremos vivido
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unha folga xeral de protesta por
cousas que a moitos nos chegan
coma un exceso dun capitalismo financeiro devorador, que
está pretendendo que ante si
e ante o seu modelo de vida se
dobre todo xeonllo na terra, no
ceo e nos abismos, cal se dun
novo Cristo pascual se tratase.
Sabedes que a Irmandade
Obreira de Acción Católica
(HOAC) e a Xuventude Obreira Católica (XOC), a falta desa
toma conxunta de postura que
tantos/as estamos ansiosamente agardando do conxunto da
Igrexa española e galega, levou
a cabo unha reflexión desde a
súa condición de xente cristiá
metida no mundo do traballo,
e ofreceu á opinión pública un
escrito sinxelo, que podedes ver
noutras páxinas desta mesma
revista. Sitúanse contra esta reforma laboral, porque entenden
que se vulneran dereitos básicos e incluso relacións básicas
entre a persoa, a comunidade e
a organización laboral, que implica unha lesión considerable
a estruturas antropolóxicas básicas que configuran unha existencia laboral digna e razoable;
argumentan en diferentes momentos apelando a pautas da
Doutrina Social da Igrexa e a

manifestacións do Papa Bieito
XVI e do Pontificio Consello de
Xustiza e Paz, como é do caso
en organizacións eclesiais de
Acción Católica como elas son.
O delegado da pastoral de
traballo da diocese de Madrid
manda o escrito ás parroquias
da diocese, porque entende que
pode axudar a discernir no medio da complexidade das cousas, pero ao día seguinte, o 24
de febreiro, Rouco Varela manda á Vigairía Xeral da súa diocese que envíe unha nota urxente
aos vigairos episcopais desautorizando a reflexión escrita: “a
nosa diocese non se identifica
co contido de dito Documento, nin se fai responsable do
mesmo, considerando improcedente a súa difusión”. Chama a atención ese non querer
mancharse, ese desentenderse,
ese -eu non teño nada que ver
con iso-, esa desautorización
sen argumentos de ningún tipo,
esa falta de consideración cun
movemento especializado de
Acción Católica, ao que se lle
considera valía e capacidade
para desenvolverse coma Igrexa
no mundo laboral (despois facemos doutrina e máis doutrina sobre a función dos leigos
na Igrexa); chama a atención
Encrucillada 177, marzo-abril 2012
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ese adxectivo de “improcedente” non explicado, non razoado,
que a todo o mundo lle chegou
a postura política, non pastoral,
coma un non querer poñerse
nada a mal con quen un ten
compromisos ideolóxicos establecidos.
Grazas a Deus, ao longo do
Estado Español levantáronse
voces de bispos, coma Xoán
Xosé Asenjo de Sevilla, e cardeais, coma o mesmo Sistach
de Barcelona apoiando de diferentes maneiras o documento e
deixando coa ideoloxía ao aire
ao cardeal arcebispo de Madrid.
Polo que se ve, a desexada toma
de postura conxunta do episcopado anda lonxe, cousa que non
nos priva, ao revés, de que debamos situarnos con fondura,
coma cristiás e cristiáns, ante
todo o que está alterando tan
radicalmente as nosas vidas.
Grazas a Deus, van aparecendo voces dentro e fóra da
Igrexa, que aos poucos van
ofrecendo consideracións que
nos permiten situarnos ante a
crise cunha fondura e calidade
reflexiva e práctica envexable.
Refírome, por exemplo, ás repetidas documentadas exposicións que nun foro e noutro
o coñecido sociólogo André
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Aganzo está ofertando, e refírome tamén ás palabras densas e
sabias que neste caso unha muller, Amalia Pérez Orozco, nos
ofrece desde unha perspectiva
feminina, e que unha man familiar me fixo chegar por correo
electrónico. Se marcades estes
nomes no buscador de Google,
bateredes doadamente coas
súas reflexións.

3. Dúas campañas sorprendentes
Pasado mañá, coma quen di,
celébrase en todas as dioceses o
Día do Seminario, este ano co
lema fermoso de “Paixón polo
Evanxeo”; nalgunhas dioceses
aprovéitase para proceder á ordenación de diáconos, coma os
catro da diocese de Tui-Vigo,
ou mesmo de cregos, como é
o caso dun crego que o farán
tal na de Mondoñedo-Ferrol.
Procúrase sensibilizar ás comunidades cristiás sobre a importancia da vocación sacerdotal,
desexando vivamente que o número de candidatos ao sacerdocio vaia a máis, para afrontar a
penuria de cregos que atendan
as comunidades. Ata aquí todo
máis ou menos normal, entendendo tamén por normal esta
pertinaz actitude de apelar ao
divino e ao humano para que
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aumenten as vocacións sacerdotais, sen cuestionarse outras
cousas estruturais que poden
estar dificultando seriamente
que tal suceda.
Pero este ano, aconsellada
por un sorprendente márketing
comercial, a Conferencia Episcopal Española lanzou unha
campaña para incitar ao ingreso
no corpo sacerdotal, ofrecendo
en vídeo polas redes o testemuño de varios sacerdotes que,
ante promesas non cumpridas
doutras institucións, avalan,
neste caso si, unha serie de promesas firmes vinculadas á existencia sacerdotal; a primeira
delas: -Non che podo prometer
un grande soldo, pero prométoche un traballo fixo-, á que
seguen outras que nos parecen
de maior sentido e substancia
relacionadas co sacerdocio. E
os testemuños van acompañados con imaxes de actividades
sacerdotais clásicas, máis ben
de tipo cultual.
Chámame a atención esta
posta en oferta da vocación
sacerdotal, que recorda outras
campañas publicitarias para
postos de traballo noutras
áreas. É loable a imaxinación
posta a funcionar ao servizo
das boas causas, pero a sensa-

ción que a un lle pode quedar
é a de que uf!, como teñen que
andar as comunidades cristiás,
como ten que andar a Igrexa,
para que se admita a non querenza dos militantes cristiáns
por eses servizos, e se rogue
publicamente a inserción nos
mesmos. Polo demais vincular, aínda que só sexa de lonxe,
a vocación sacerdotal cunha
posible saída laboral, recórdame tempos vellos, que moitos
vivimos, nos que a vocación
relixiosa e sacerdotal se ofrecía tamén coma un recurso de
promoción económica e social
que non sempre trouxo boas
consecuencias para os procesos persoas e eclesiais. Por suposto, aínda que non se di no
espazo publicitario, as mulleres
están eximidas da demanda,
porque, como nos recordaba
non hai moitas semanas o arcebispo de Tarragona, Jaume
Puyol, nun alarde, supoñemos
que despistado e pasaxeiro, de
argumentación antropolóxica
e teolóxica, “as mulleres non
poden celebrar misa, o mesmo
que eu non podo ter fillos”. En
todo caso, hai que recoller e se
acaso celebrar o dato de que
este ano pasado o número de
sacerdotes se teña incrementado en 51 en toda España sobre
Encrucillada 177, marzo-abril 2012
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os 1728 do ano pasado. Un respiro para quen entenda que o
problema eclesial que temos é
fundamentalmente un problema de curas.
A outra campaña, á que faciamos referencia, xa se ten
dado máis veces; é a promovida pola Comisión de Ensino
e Catequese da Conferencia
Episcopal, invitando a pais e
nais a que apunten os seus fillos para as clases de relixión
nos centros de estudo aos que
asisten. Vén de vello esta insistencia en que apuntemos aos
nosos fillos e fillas en clases de
relixión. Persoalmente son dos
que entenden que o inimigo
máis grande da clase de relixión
non está fóra, está dentro, é
a mesma clase de relixión tal
como está pensada e configurada. Comparto a opinión de
quen considera que a clase de
relixión debería ser unha clase
de cultura relixiosa, aberta, plural, integradora, que ofrecese
información seria e veraz, que
espertase nos nenos e adolescentes a curiosidade, a admiración se cadra, a apetencia por
entrar e experimentar ese mundo; e a catequización relixiosa
debería ser obxecto da atención
coidada e serena dos equipos de
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formación de cada comunidade
parroquial. Pero oficialmente as ideas van por outro lado,
aínda que os resultados sexan,
coidamos, tan pouco alentadores: cada vez menos nenos e
nenas, menos adolescentes, se
apuntan a clases de relixión, e
as clases de relixión non están
servindo, como se esperaría, á
consolidación de posturas relixiosas nos alumnos. En todo
caso, vaia a nosa admiración
para o traballo de moitos profesores e profesoras de relixión
que, no estado actual das cousas, poñen imaxinación e empeño para que o seu traballo non
sexa ineficaz. Oxalá así sexa.

4. “Misión Metrópolis”
Falamos xa na Rolda anterior
de diversas iniciativas que se levarían a cabo respondendo aos
obxectivos da Nova Evanxelización, que en rede, desde o Vaticano ata a máis agachada parroquia do mundo, se pretenden
conseguir. Dentro destes eventos orientados á Nova Evanxelización está a “Misión Metrópolis”, que consiste, en liñas
xerais, en facer unhas solemnes
manifestacións de fe e relixiosidade en diferentes cidades do
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continente europeo, para responder á situación de crise en
que se atopa Europa. Barcelona, Budapest, Bruxelas, Dublín,
Colonia, Lisboa, Liverpool, París, Turín, Varsovia, Viena, foron
as cidades escollidas, nas que
durante a presente Coresma se
están levando a cabo unha serie
de actividades contemporaneamente coa finalidade prevista.
As actividades máis ben de tipo
formativo e celebrativo (conferencias varias, celebracións
penitenciais...) bótanse a andar
a partir dun acto ben notorio e
solemne, que chame a atención,
que pete na memoria e na sensibilidade da cidadanía. En Barcelona, en concreto, consistiu
nun pleno no Palau da Música,
presidido polo Cardenal Sistach, onde, entre outras cousas,
rostros e voces ben coñecidas
socialmente (Monserrat Caballé, Luís del Olmo...) fixeron
lectura continuada do evanxeo
segundo San Marcos.
Pola súa conta, en Oviedo, o
arcebispo Xesús Sanz non quixo
quedarse atrás, e, aínda que a
súa cidade non fora seleccionada para a “Misión Metrópolis”,
apuntouse á iniciativa e en datas sucesivas dos meses de febreiro e marzo están no país ve-

ciño desenvolvendo unha chea
de actividades: vésperas na
catedral, charlas do arcebispo
tamén na catedral, lectura continuada pública do evanxeo de
Marcos por parte de mozos integrantes de movementos apostólicos, representación da obra
de Santo Agostiño, as Confesións, unha xornada enteira de
confesións na catedral e mesmo
unha exposición das reliquias
de Santa Eulalia e San Melchor
para a veneración do pobo.
Sabemos que a máis dun
lector ou lectora este tipo de
información lle pode parecer
totalmente insubstancial, porque entenderá que isto da Nova
Evanxelización de nova ten ben
pouco, e máis ben habería que
alcumala de Vella Evanxelización, pero quixemos detallala,
para que se vexa por onde van
os proxectos dunha evanxelización que se considera, que todos consideramos, moi necesaria para os tempos que vivimos.
Oxalá que o esforzo de todos
se vaia concretando en accións
verdadeiramente innovadoras,
como se pretende, para que o
Evanxeo recupere dentro das
nosas sociedades o seu espazo
propio de contraste crítico e esperanzador a un tempo!
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5. Un simposio de
pederastia en Roma
Andan as cousas revoltas
polo Vaticano. Coma se dunha
trama novelesca se tratase, tamén entre os faldróns curiais
se agacharon documentos secretos da Santa Sede que logo
alguén con malicia pasou á
prensa, para que o mundo enteiro fose coñecedor de malas
novas. Ben pola información e
a transparencia, aínda que sexa
forzada, a pé cruzado! Que o
Vaticano non é precisamente
un niño de santidade era máis
ou menos coñecido; que en todas as partes se cocen fabas, e
que se cocen a caldeiradas alí
onde o servizo se entenda e se
manexe coma poder, tampouco
non debe estrañar moito. O
certo é que saíron á luz pública cartas de monseñor Viganó, un alto cargo do Vaticano,
queixándose ante o Papa de corrupción e mala administración
en organismos vaticanos que
teñen que ver coa -gobernanzada cidade papal; o certo é que
monseñor Viganó foi trasladado a Washington coma Nuncio
Apostólico, traslado que recibiu
-con profunda dor e amargura-,
segundo lle escribiu o mesmo
Viganó a Bieito XVI; o certo é
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que existen enfrontamentos
serios entre diferentes personalidades do Vaticano, entre as
que destaca a figura e a función
do actual Secretario do Estado
do Vaticano Tarsicio Bertone;
o certo é, parece ser, que o Vaticano debería ser o primeiro
obxectivo desa Nova Evanxelización que, precisamente desde o Vaticano, se quere facer
chegar ao mundo enteiro. Para
cando esa reconversión a fondo
dese Estado, que a moita xente nos chega como un lugar de
tropezo para a nosa fe, máis que
coma lugar de potenciación da
mesma?
Pero do Vaticano saen cousas
boas, ben o sabemos. E unha
delas, e non de rango menor,
foi o simposio sobre pederastia
organizado en Roma nos primeiros días do pasado mes de
febreiro. Se nos situamos con
algo de perspectiva no tempo e
no significado eclesial e espiritual, realmente hai que concluír
que estamos ante un feito que
rompe todos os límites posibles.
En Roma, no centro da catolicidade, un simposio para falar
abertamente dos delitos sexuais
contra menores cometidos por
sacerdotes de todo tipo e país
durante anos –sacerdotes que
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son o miolo dunha Igrexa que
nos seus órganos de goberno se
foi configurando cos tiles negativos de xerárquica, sacerdotal
e masculina, todos tres nun!–
En Roma, un simposio onde
a unha muller irlandesa de 65
anos, Marie Collins, violada
repetidamente por un clérigo,
se lle dá a palabra para narrar
a súa experiencia de violación
ante os oídos atónitos e a ollada
consternada do auditorio, e facerse así portavoz improvisada
de miles de rostros de homes e
mulleres, que antes tiveron que
pasar pola experiencia aceda de
verse manipulados, humillados
por mans e mentes clericais!
Recoñecendo capítulos aínda escuros en todo este drama
da pederastia vivido polo clero
nestes últimos decenios, recoñecendo que no tema da sexualidade aínda queda moitísimo
por revisar dentro de quen formamos a Igrexa, coidamos que
se pode dicir que poucas institucións teñen feito unha revisión tan a fondo como a que
a Igrexa ten feito ao respecto,
quizabes nun comezo máis por
presión ca por convicción, máis
por medo humano ca por audacia evanxélica. Que esta revisión se fixese, por outra banda,

tampouco non é dicir nada especialmente laudatorio, posto
que, dada a pretensión de referencia moral da que de sempre
a Igrexa ten feito alarde, a máis
elemental coherencia pedía entrar a fondo nun asunto que
tanto descrédito lle ten causado
á Igrexa e aos que nela intentamos seguir o camiño de Xesús.
A formación dos cregos, os
procesos vocacionais, a maneira
de entender e de vivir a sexualidade, a postura teórica e práctica ante a homosexualidade, o
celibato coma requisito imprescindible para ser crego na Igrexa
católica, as reviravoltas das dinámicas de poder dentro do urdido da personalidade, etc., son
cuestións que quedan abertas a
necesarias revisións, para que o
capítulo da pederastia sexa un
capítulo infeliz, felizmente pechado dentro da Igrexa.

6. Xente astuta coma serpes
e sinxela coma pombas
Vou rematando xa esta Rolda, que, a pesar das miñas intencións, véxoa abondo crítica
e máis do debido centrada case
exclusivamente naqueles aspectos da Igrexa, das comunidades cristiás, que son certos,
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pero que quizabes non son os
máis esperanzadores á hora de
animarnos na fermosa tarefa
de botar a semente do Evanxeo
pola terra variada das nosas sociedades, onde hai pedregais,
silveirais, terras tripadas e tamén terras boas e produtivas,
todas elas á espera de mans
que, contra toda insinuación
en contra, se empeñen en seguir botando a vida e a palabra
da boa nova de Xesús. Entendo
que a astucia cara a dentro e
cara a fóra é unha calidade que
Xesús nos segue demandando;
pero tamén o é, e non en menor grado, a sinxeleza, para non
enredarnos en maquiavelismos
inútiles, para poder gozar coa
xente concreta que Deus e a
vida nos deu coma compañía
de vida e tarefa, para saborear o
pouco ou moito que a vida vaia
poñendo ao noso alcance, para
contaxiar humor e positividade
en tempos abondo cargados xa
de rostros amargados e mesmo
agresivos.
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Quédavos nas mans, polo
tanto, amigas e amigos lectores, o imprescindible traballo
de reparar ao voso arredor en
todos aqueles homes e mulleres
que, desde a fe ou desde a increnza, se afanan por poñer un
chisco de luz e sal no medio das
familias dos grupos diversos, do
conxunto da sociedade. Haber
hainos, haber hainas, por graza
de Deus, por benquerenza do
Espírito, que non está disposto
a que algo tan precioso como é
a existencia humana e tamén
a eclesial se funda nas augas
da desilusión, do desencanto.
Quizabes a Pascua apunte a
este necesario paso do desencanto ao encanto, da amargura
á ilusión, da desgana á astucia,
da parvada á sinxeleza, para recrearmos humildemente o rostro vivo de Xesús no medio das
nosas aldeas, vilas e cidades.
Que así sexa.
Manuel Regal Ledo

Libros chegados

Libros chegados
Marisa Vidal Collazo

Mª Teresa Delgado Vázquez,
María Teresa, Acción titorial
nos programas de cualificación
profesional inicial. Tresctres
Editores, Santa Comba, 2011,
179 páx. Xiz/Didáctica.
A autora desta obra é profesora do IES Leliadoura de Ribeira, e nela céntrase na dinámica orientativa e informativa
nos programas de cualificación
profesional inicial, os PCPI.
Incorpora unha acaída e completa programación anual de
actividades, dispostas ao longo
de tres trimestres que ben poden axudar na praxe titorial do
profesorado galego.
Rodríguez Olaizola, José María, Hoy es ahora (gente sólida
para tiempos líquidos). Sal Terrae, Santander 2011. 167 páx.
El pozo de Siquem.
O autor, xesuíta, teólogo e sociólogo, traballa na pastoral
universitaria en Valladolid, e
como el mesmo afirma no prólogo, este é un libro sobre moi-

tas facetas da vida no que se
vinculan as diferentes dimensións humanas nunha mestura
de superficialidade e fondura,
quizá o mellor xeito de discurso
para a xente moza.
Uriarte, Juan María, Servir
como pastores. Claves de la espiritualidad sacerdotal. Sal Terrae, Santander 2011. 167 páx.
Servidores y testigos.
O actual bispo de San Sebastián presenta varios acentos
centrais da espiritualidade do
presbítero: a traxectoria da vida
dun sacerdote, a súa relación
singular coa Palabra de Deus, a
fidelidade no ministerio sacerdotal, o acompañamento espiritual personalizado e a promoción das vocacións ao ministerio presbiteral.
Benner, David G., Abrirse a
Dios. La Lectio Divina y la vida
como oración. Sal Terrae, Santander 2011. 192 páx. El pozo
de Siquem.
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Dr David G. Benner é psicólogo clínico, profesor e consultor espiritual na transformación
persoal. Recorrendo aos catro
movementos da Lectio Divina,
explora a oración como atención, ponderación, resposta e
presenza, abrindo un mundo
de posibilidades para entrar en
comuñón con Deus: orando cos
sentidos, coa imaxinación, coa
música, coa creatividade, a través do servizo aos demais... e de
outros moitos xeitos.
O orixinal inglés: Opening to
God publicouno InterVarsity
Press en Downers Grove, Illinois, USA, en 2010. A tradución é de José Pérez Escobar.
Radcliffe, Timothy, Ser cristianos en el siglo XXI. Una espiritualidad para nuestro tiempo,
Sal Terrae, Santander 2011.
295 páx. Servidores y testigos.
Timothy Radcliffe foi mestre da Orde de Predicadores
ata 2001. Nesta obra analiza
as dúas tentacións dos cristiáns: encerrarnos nun gueto
ou asimilarnos á sociedade ata
ser escravos dunha cultura secularizada. Para non caer en
ningunha delas temos que estar
coa xente e compartir os seus
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problemas. As súas reflexións
dan sentido ao noso ser cristián
e fainos amar fonda e autenticamente a Deus no mundo.
Merton, Thomas, Conjeturas
de un espectador culpable. Sal
Terrae, Santander 2011. 414
páx. Servidores y testigos.
Un Merton incisivo, sincero,
espiritual e provocativo afirma:
"Non teño respostas claras ás
preguntas que andan por aí.
Teño preguntas e creo que a
unha persoa se lle coñece mellor polas súas preguntas que
polas súas respostas". O libro
fórmano meditacións e apuntes poéticos, literarios, históricos e teolóxicos que fan de
Thomas Merton un espectador
privilexiado de quen podemos
aprender a mirar e a preguntar.
O orixinal inglés: Conjectures of
a Guilty Bystander publicouse
en 1968 e 2009 por The Abbey
of Gethsemani, mosteiro trapense de Kentucky. A tradución
é de José María Valverde.
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Recensións

Repensar a teoloxía,
recuperar o cristianismo
Libro-homenaxe ao profesor Andrés Torres Queiruga

Esta Pascua de resurrección trae consigo unha boa nova para
Encrucillada: xa podemos ter nas mans e ofrecervos o libro-homenaxe a Andrés Torres Queiruga Repensar a teoloxía, recuperar o
cristianismo, publicado pola Editorial Galaxia, en edición de Xosé
Manuel Caamaño e Pedro Castelao.
A obra é froito dun traballo colectivo e responde a unha única
intención: homenaxear ao teólogo e filósofo Andrés Torres Queiruga agradecéndolle a entrega de toda unha vida á creación dunha
obra viva, suxestiva e útil, dun pensamento universal que nunca
deixou de ser galego.
Con motivo da súa xubilación académica, no ano 2010 o XXV
Foro Relixión e Cultura en Galicia converteuse nunhas Xornadas de Teoloxía de tres días de duración. O lema das Xornadas foi
Repensar a teoloxía. Recuperar ou cristianismo. Aos convidados e
convidadas a estas Xornadas propuxémoslles falar sobre un determinado tema filosófico ou teolóxico tendo en conta o pensamento
do profesor Queiruga nesa cuestión, tratando de avanzar e afondar
nel. Cada unha das colaboracións que recolle o libro está no idioma en que se quixo expresar cada autor, polo que na obra atoparemos aportes en galego, castelán, portugués e italiano.
A obra homenaxe iníciase coas palabras de agradecemento coas
que o profesor Queiruga pechou as Xornadas. Séguena os relatorios das xornadas, na mesma orde na que foron programados,
agás o ditado por Miguel García-Baró. Engadimos tamén outros
estudos que tratan cuestións tamén nucleares da teoloxía sistemática que, por razóns de tempo e espazo non puideron ter cabida no
limitado marco das Xornadas. Este grupo de escritos tratan cuesEncrucillada 177, marzo-abril 2012
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tións que afectan á relación entre Relixión e Cultura, na fronteira
da teoloxía na súa relación con outras disciplinas académicas e coa
realidade social.
Hai un segundo grupo de escritos centrado na pegada que Andrés Torres Queiruga deixou na vida ou no pensamento dos autores que quixeron deixar constancia escrita desa influenza.
O libro remata coa resposta do profesor Queiruga, co seu agradecemento sincero e a súa revista a todos e cada un dos escritos
antes mencionados sinalando converxencias que agradece e amosando diferenzas que razoa.
Ao índice de autores, segue unha táboa gratulatoria onde se poden ler os nomes de moita xente que, querendo sumarse á homenaxe, ofrecen constancia pública da súa amizade co autor homenaxeado. Os contidos da obra son estes:
I.   Presentación
II. Introdución
1. Camiño, intención e figura da miña teoloxía. Palabras de agradecemento, Andrés Torres Queiruga.
2. Repensar criticamente la fe: un diálogo con Andrés Torres Queiruga,
Ángel Dario Carrero.
III. Relatorios das Xornadas de Teoloxía
3. De mestre a mestre. No ano xubilar dun emérito ruibaliano, Xosé
Luís Barreiro Barreiro
4. A Constituiçâo Social do Sentimento: Consideraçôes sobre a Dimensâo Intersubjectiva da Saudade, Joâo J. Vila-Châ
5. Filosofia e Teologia da Revelaçâo, Joâo Manuel Duque
6. Andrés Torres Queiruga e o compromiso con Galicia, Engracia Vidal
7. O Compromiso de Andrés Torres Queiruga con Galicia, Xesús Ferro
Ruibal
8. Poder, autoridad y democracia en la Iglesia, Santiago Madrigal
9. El problema del infierno, Alfonso Novo
10. O carácter persoal de Deus. Diálogo entre Occidente e Oriente, Victorino Pérez Prieto
11. O diálogo inter-religioso. A contribuiçâo de Torres Queiruga, Afonso
María Ligorio Soares
12. Sulla risurrezione, Giovanni Ferretti
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13. A teoloxía da creación de Andrés Torres Queiruga, Pedro Castelao
14. Aberturas feministas na obra de Andrés Torres Queiruga, Gloria Josefina Viero
15. L
 a cuestión de la oración. Modesta apología de la oración de petición,
Juan Martín Velasco
16. A espiritualidade na teoloxía de Torres Queiruga, María Pilar Wirtz
Molezún
17. P
 ecado y perdón. La renovación de la penitencia en Andrés Torres
Queiruga, Ferdinando Sudati
IV. Outras cuestións de Teoloxía Sistemática
18. E
 l encuentro polémico entre filosofía de la religión y teología, Diego
Gracía
19. ¿ Resurrección o acontecimiento pascual? Un repensamiento siempre
abierto, Eloy Bueno de la Fuente
20. L
 a posición de Andrés Torres Queiruga sobre las apariciones pascuales, Pablo Largo Domínguez
21. P
 luralismo religioso interactivo, Juan Masiá Clavel
22. L
 a posición de Andrés Torres Queiruga ante el diálogo interreligioso,
Javier Melloni
23. Andrés Torres Queiruga. O repensar a teologia nos programas de Pósgraduaçâo em teologia e em Ciências da Religião no Brasil, Roberlei
Panasiewicz e Flávio Augusto Senra Ribeiro
24. T
 eología y Teodicea, F. J. Vitoria Cormenzana
25. R
 eflexiones intempestivas sobre el mal, Ignacio Sotelo
26. O
 problema do mal. Contraponto imaginário entre Andrés Torres
Queiruga e Elie Wiesel, Teresa Martinho Toldy
27. O
 divino e o humano: aliança indestrutível. Algumas reflexôes sobre a
teologia de Andrés Torres Queiruga, Maria Clara Luccheti Bingemer
28. P
 ovo eleito: a opçâo preferencial pelos pobres e a identidade mesiánica, Luiz Carlos Susin
29. J esús irritado. Un leproso que enseña a Jesús (Mc 1, 39-45), Xavier
Pikaza
V. Relixión e Cultura
30. C
 ultura pós-moderna: um novo locus para a auto-comunicação de
Deus. Um diálogo interdisciplinar entre Andrés Torres Queiruga e
Gianni Vattimo, Alessandro Rodrigues
31. V
 ivir y proponer la fe cristiana sin dejar de ser contemporáneos. Una
relectura pastoral de la obra de Andrés Torres Queiruga, José Luis
Moral
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32. Pensador de nós e do alén, Luís G. Soto
33. O oficio de teólogo e a nostalxia de sentido, Xan López Facal
34. También un maestro en teología moral, José Ramón Amor Pan
35. Ponerología política: el estudio inmanente del mal, Xosé Luís Barreiro Rivas
36. Las religiones en la construcción de un mundo con derechos humanos, José María Castillo
37. Andrés Torres Queiruga e a súa obra. Redes Cristiás, Antón Martínez
Aneiros
38. Gardado na memoria da tea, María Xosé Agra Romero
39. Andrés Torres Queiruga y los medios de comunicación. Títulos frente
a titulares, José Manuel Vidal
VI. Teoloxía e Vida
40. Recuperar a Andrés, Julio Trebolle Barrera
41. Andrés Torres Queiruga, educador: a relación mestre-alumno, María
Aránzazu Serantes López e Martín Pereira Fariña
42. Ver na vida a propia fe, Xosé Fernández Lago
43. La teología de Andrés en la vivencia de un misionero, Francesco Marini
44. Il pellegrinaggio di Andrés Torres Queiruga, Francesco Strazzari
45. Por vieiros parecidos, Francisco Carballo
46. Torres Queiruga: un teólogo com coraçâo, Joâo Alves Dias
47. De Torres Queiruga, a Andrés simplesmente, Zildo Rocha
48. «Atravesando o meridiano de Greenwich», Lupe Gómez
49. Las actitudes ante el tema de un artículo eventual nos revelan las
actitudes habituales de Andrés en su quehacer de escritor y profesor,
Joaquín M. García de Dios
50. Queiruga: amizade e exemplo, Lois Caeiro
51. Lembrando ao profesor e amigo, Lois Ferradás Blanco
52. Laicos adultos y teología abierta, Grupo de reflexión de Montevideo
53. A teoloxía de Torres Queiruga en vivencia persoal, Manuel Dourado
Deira
VII. Resposta de Andrés Torres Queiruga: «Respuestas y Agradecimientos»
VIII. Tabula gratulatoria
IX. Comité científico e comité de honra
X. Bibliografía de Andrés Torres Queiruga
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• Empeza o ano e queremos lembrarlles que non esquezan o pago
das súas subscricións.
Recordamos as tarifas:
Ordinaria:
22 euros.
De apoio:
a partir de 25€
Bonificada:
15 euros
Dixital:
12 euros
Grazas a todas as persoas que, malia a crise e para apoiar a revista,
cambiaron voluntariamente a súa cota ordinaria por cota de apoio.
Quen non teña domiciliado, lembre facer o ingreso nas nosas
contas:
Nova Galicia: 2080 - 0500 - 53 - 3040043431
BBVA:
0182 - 5150 - 81 - 0201578208
Agradecemos que se fagan ingresos no canto de xiros postais,
son máis económicos e dan menos traballo a vostedes e a nós.
Tamén recordamos que dada a suba de taxas bancarias, cando haxa
devolución de recibos domiciliados, verémonos obrigados a cobrarlle
ao subscritor/a o incremento por devolución.
Grazas a todas/os por seguir apoiando o proxecto de Encrucillada.
* * *
• Recordamos os enderezos web onde poden ver temas
relacionados con Encrucillada:
http://www.encrucillada.es/
http://escoladeespiritualidade.blogspot.com/

Nota: Este libro está escrito en catro idiomas: galego, castelán, portugués e italiano,
respectando a lingua orixinal que cada autor utilizou para o seu traballo.
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