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Guieiro
Este número de finais de ano contén, coma sempre, os relatorios
do pasado XXVII Foro Relixión en Cultura en Galicia, na presente
edición dedicado á relación entre a Relixión e a Ciencia.
A lectura da presentación xeral do Foro que fixo Ramón Cao
(nun perfecto galego, sendo oriúndo de Bilbao) ofrecerá ao lector
unha síntese moi axeitada de todos os temas que, deseguido, foron
desenrolados ao longo do día. É certa esa idea tan estendida de que
entre a relixión e a ciencia non cabe outra relación ca que se dá
entre cans e gatos? Será mellor optar por esa convivencia pacífica
que tranquiliza aos que viven de costas? Estaremos ante realidades
tan coincidentes no fondo que, ben mirado, non hai a máis mínima
diferenza entre elas –como sucede nas tradicións culturais e relixiosas de oriente– posto que non hai diferenza substancial entre
a divindade e o real? Haberá unha forma alternativa ás tres enunciadas –conflito, indiferenza, identidade– que poida relacionar de
xeito propicio estas dúas realidades?
Abofé que si. Pódeselle chamar de moitas formas, pero a máis
usual é a da «interdependenza» ou «complementariedade». O traballo de Andrés Torres Queiruga é un intento teolóxico de relacionar relixión e ciencia diferenciando ámbitos, metodoloxías, terminoloxía, presupostos e consecuencias, para non caer en absurdas
concordancias, e descubrir a particular e complementaria fasquía
deses dous accesos ao misterio da realidade.
Pola súa banda, o traballo de Carlos Pajares Vales ofrécenos una
valiosa información respecto dos datos fundamentais que sustentan a visión cosmolóxica hoxe máis asentada e, sen dúbida, imperante: aquela que sitúa o comezo do espazo e do tempo tal e como
agora o coñecemos nunha inicial explosión e, polo tanto, nunha
continua expansión. Fundado nesa visión e coa axuda do principio
antrópico o autor faise preguntas acerca da unicidade, simplicidade, verdade e beleza do universo que, ao seu ver, poden resultar
moi suxestivas en diálogo coa relixión.
Camino Cañón Loyes atendeu principalmente ao desafío que
supoñen para a relixión a nova emerxencia dun singular e recente
tipo de ateísmo. Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher HitEncrucillada 180, novembro-decembro 2012
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chens e Richard Dawkins conforman os seus paladíns máis destacados. A autora, ademais de expoñer as súas afirmacións principais, mergúllase na análise dos seus presupostos, de xeito que
logra desenmascarar argumentos falaces, ao tempo que sinala,
sequera brevemente, outro xeito máis acaído de afrontar os problemas de fondo.
As recentes tomas de posición do Consello de Europa e do TSXG
sobre o decreto do galego aprobado polo goberno da Xunta de Galicia urxíronos a incluír –da man de Xesús Portas Ferro– unha
breve reflexión que deixe constancia das chatas e reticencias deses
organismos fronte a varios aspectos dunha lexislación que, polas
razóns que se verá, consideran errados ou mesmo ilegais.
Xunto a estes textos publicamos tamén un In Memoriam que
Torres Queiruga escribe sobre Anna María Hoch, a Mutti, unha
alemá namorada de Galicia. Muller culta, fonda, sensible e loitadora. Muller de grandes valores cristiás e forte enerxía vital. Varias
recensións axudarán ao lector a ter información e opinión sobre
recentes publicacións, tanto de xente da casa como de fóra. As
habituais roldas de política, cultura e Igrexa completan esta información que vinculan este número coa máis concreta e recente
actualidade. Engadimos, tamén, o valioso índice dos artigos publicados por Encrucillada no ano 2012, elaborado tan xenerosamente
por Ramón Díaz Raña. Os debuxos de Soedade Pite ilustran un
número máis con ese estilo propio que xurde dunha creatividade
artística tan lonxe do convencional e, por outra banda, tan familiar
aos lectores de Encrucillada.
Pedro Castelao
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Presentación do XXVII Foro

Ciencia e fe: o diálogo necesario
Ramón Cao Martínez

Amigas e amigos, bo día. Benvidas e benvidos á XXVII edición
do Foro Encrucillada, que este ano leva por título “Ciencia e fe: o
diálogo necesario”. Unha vez máis temos a intención de crear espazos de encontro, de diálogo e de reflexión sobre a significación
perenne do Evanxeo na nosa realidade concreta. Nesta ocasión
desexamos pensar sobre os desafíos, os retos que a ciencia actual formula a unha fe e a unha teoloxía que queren seguir sendo
significativas para as mulleres e os homes de hoxe e falarlles na
linguaxe do noso tempo. Ao dicir “Ciencia e fe” ben cabería entender máis xenericamente “Ciencia e relixión”, pois moitas das
afirmacións que aquí se farán sen dúbida poderán estenderse a
crenzas situadas á marxe do cristianismo. Non obstante, non podemos eludir o feito de que todas esas reflexións parten da nosa
pertenza ao movemento iniciado por Xesús de Nazaret e teñen
que ver co desexo de dar razón da nosa esperanza. Polo demais,
o mesmo título deste encontro xa parece incluír unha toma de
postura. En efecto, a nosa proposta vaise afastar, por unha banda,
dos que entenden que entre ciencia e relixión existe un antagonismo irredutible, excluínte; e, por outra, dos que pensan que se
trata de dúas dimensións diferentes da persoa, de dúas realidades
que –por pertencer a niveis diferentes– se desenvolven ao xeito
de dúas liñas paralelas sen posibilidade de se atopar nunca. Pois
ben, fronte estas dúas opcións, apostamos por unha relación de
recoñecemento por ambas as dúas partes dos seus propios límites,
de atenta escoita mutua, de mutuo enriquecemento, e quizais de
algunha sorte de integración.
Por que este tema? Nunha sociedade, como a nosa, atenazada
por unha crise dunha magnitude sen precedentes, que nos mantén
perplexos e desalentados, non é un pouco frívolo deternos nunha
Encrucillada 180, novembro-decembro 2012
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cuestión como esta? Pensamos que non. O urxente –que naturalmente ha ser debidamente tratado e así o será nun próximo número da revista– non ten que pecharnos os ollos para as cuestións
de fondo. Xa que logo, hoxe queremos centrar a nosa atención
nun asunto suxerido, ao paso, no comezo do anterior foro. Ao evocar entón sumariamente o contexto no que se desenvolvía aquel
encontro (“Por unha nova espiritualidade”) aludiuse, entre outras
cousas, a “unha sociedade secularizada, plural, materialista, con
todas as expectativas postas no desenvolvemento científico e tecnolóxico”. Impresionantes son, en efecto, os logros da ciencia e
os seus descubrimentos vense corroborados pola súa tradución en
novas e potentes tecnoloxías que nos fan máis habitable o mundo
e máis vivible a nosa vida. O prestixio ambiental da ciencia medra
de día en día e cada vez son máis os que pensan que só ela é quen
de desvelarnos os estratos máis fondos da realidade. E a resposta relixiosa vese cuestionada, posta baixo sospeita, por irracional,
acrítica, alienante, e aínda inmoral.
Pero a cousa xa vén de lonxe. Ben sabido é que a relación entre
ciencia e relixión consistiu en boa parte nunha longa historia de
mutuos e estériles desencontros, descrita moitas veces botando
man dunha linguaxe bélica: Unha historia da guerra da ciencia
coa teoloxía no cristianismo é, neste senso, o significativo título dunha obra dedicada a relatar esa conflitiva relación. Abonde
lembrar como fitos representativos, a este propósito, os casos de
Galileo (século XVII), Darwin (segunda metade do XIX) e, quizabes noutra medida, Pierre Teilhard de Chardin (anos corenta
e cincuenta do século XX). Se por esas mesmas datas da pasada
centuria –e baixo o auxe do positivismo lóxico– o conflito entre
Ciencia e Relixión aínda parecía insalvable (non esquezamos o
famoso debate, transmitido pola BBC, entre o xesuíta F. C. Copleston e o filósofo e matemático Bertrand Russell), nos últimos
anos do século a tensión remitiu de maneira considerable. Contribuíron a isto tanto a aparición de novas epistemoloxías científicas,
como a adopción de actitudes menos dogmáticas. Nesta perspectiva, os derradeiros anos do pontificado de Xoán Paulo II, a pesares da acentuación do conservadorismo moral, foron fecundos
6
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cara ao diálogo cos científicos. Nese tempo promovéronse valiosos
encontros interdisciplinares, moi abertos nas súas formulacións
entre científicos, filósofos e teólogos.
A problemática relación entre fe e ciencia vai sendo, logo, un
asunto xa resolto nos seus aspectos fundamentais? Podemos considerar o que queda desa longa historia de malentendidos como
algo residual? Máis ben podería dicirse –seguindo coa metáfora
militar– que o conflito aberto deixou paso a un armisticio ou a
unha situación de guerra fría na que parecen persistir actitudes
de desconfianza, resentimento e ata desprezo mutuos. Aínda máis.
Nestes primeiros anos do século XXI observamos un auxe das
hostilidades, dos enfrontamentos entre ciencia e relixión, tanto
en publicacións especializadas como, sobre todo, nos medios de
comunicación de masas. Un expoñente disto é a campaña de promoción do ateísmo nos autobuses urbanos, levada a cabo primeiro
en Londres e despois noutras cidades europeas baixo o lema “Probablemente Deus non existe. Non te preocupes e goza da vida”. A
campaña impulsada pola Asociación Humanista Británica, contou
co financiamento e o apoio do biólogo británico e ateo militante
Richard Dawkins, tal vez a figura máis coñecida do novo ateísmo
de base cientifista.
Parecería, así pois, que na actualidade asistimos a un novo choque de trens representado por dous novos dogmatismos, dúas posturas intransixentes que se alimentan entre si. Por unha banda, o
auxe do fundamentalismo bíblico, na súa versión clásica do chamado “creacionismo” (corrupción do sentido correcto e orixinario
do termo) ou na moderna do Deseño Intelixente. E, doutro lado, a
intensificación do reducionismo cientifista, como a encarnada polos novos ateísmos aos que xa temos aludido. Cumprirá, de todos
modos, distinguir entre a opinión xeral alimentada polas divulgacións sensacionalistas e as de persoas directamente implicadas no
coñecemento científico.
Ante o panorama descrito moitos crentes de base –conscientes
da nosa condición de minoría cognitiva– sentímonos, con frecuencia, desorientados e perplexos. Vítimas da esterilizante escisión
Encrucillada 180, novembro-decembro 2012
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das dúas culturas (a humanística e a científica) oscilamos entre o
medo ante os avances científicos e a admiración desmesurada, entre o desprezo de aquilo que se ignora e o complexo de inferioridade fronte a aquilo que, precisamente polo noso descoñecemento,
magnificamos.
Malia todo, queremos manter vivo o noso afán de comprender
a realidade, de facernos cargo dela sen temores nin atrancos. E
ao tempo, permanecer fieis á esperanza que abre un horizonte ás
nosas vidas. Por iso, son moitas as preguntas que nos formulamos.
A Física, a Bioloxía, a Cosmoloxía permítennos ver o universo e a
nós mesmos dun xeito inédito ao descubrírmonos nunha fondura
temporal, nunha extensión espacial e nunha complexidade insondables. Que relación garda esa nova imaxe do universo e da vida
–a percepción dos tres infinitos (o infinitamente grande, o infinitamente pequeno, o infinitamente complexo)– co relato da creación
e da salvación que alimenta a nosa fe? É compatible ese relato coa
visión do mundo que nos proporcionan hoxe as teorías da explosión e a expansión do universo, e a evolución biolóxica? Podemos
ofrecer unha interpretación do cristianismo que sexa consonte
tanto coa fe bíblica como coa ciencia contemporánea?
Ben sabemos que hai moitos séculos –en boa parte pola acción
do cristianismo– o mundo deixou de estar cheo de deuses. E neste
universo hoxe desencantado, desacralizado tamén pola mirada da
ciencia, preguntámonos: non se deixa aínda oír o tenue, sutil “rumor de anxos” da presenza de Deus? O aserto do astronauta que
na súa viaxe espacial dixo non ter achado en ningures a pegada de
Deus, invalida a vella confesión do salmista “Os ceos cantan a túa
gloria”? Non é certo que as mallas da ciencia –as súas teorías, os
seus métodos, os seus modelos– deixan escapar moito do que existe no mundo? É verdade que a nosa máis sostida e fina atención
aos como fai irrelevante e innecesaria a nosa pregunta polo porque? As preguntas e respostas que nos brinda a ciencia –cada vez
máis operativas e eficaces para facernos máis confortable o noso
habitar o mundo e máis vivible a vida– esgotan as nosas fames e
sedes de sentido? A única mensaxe do universo é que non transmite mensaxe ningunha?
8
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Moitas cuestións, como vedes. Para axudarnos a reflexionar sobre elas temos a sorte e o pracer de contar hoxe coa presenza de
tres persoas altamente cualificadas. Elas poden ofrecernos unha
visión de conxunto, unha perspectiva que nos permita situar o problema e situarnos ante el; que nos permita formular de xeito acaído
as preguntas máis pertinentes e esbozar, polo menos, unhas poucas respostas. Para comezar, Andrés Torres Queiruga, despois de
trazar unha visión histórica das relacións entre ciencia e relixión,
analizará as consecuencias que do encontro coa ciencia se derivan para unha comprensión verdadeiramente actual da fe. Despois do descanso, Carlos Pajares Vales debuxaranos un panorama
das actuais visións astrofísicas verbo da orixe, a evolución e o fin
do universo. Apuntará, tamén os puntos de contacto e/ou conflito
entre a visión cristiá do universo e as máis recentes cosmoloxías
científicas. Por último, na sesión da tarde, Camino Cañón Loyes
reflexionará sobre “os novos ateísmos”, baseados preferentemente
nun reducionismo cientifista e explicaranos o desafío que poden
representar para a fe.
A xornada completarase cunha breve presentación de tres libros
recentes: Os Salmos. Versión oracional á luz do Evanxeo, de Manuel Regal Ledo; Repensar a teoloxía, recuperar o cristianismo, o
libro homenaxe dedicado ao profesor Torres Queiruga, con motivo
da súa xubilación académica; e, Alguén así é o Deus en quen eu
creo, a última obra do mesmo Andrés. Esta presentación terá lugar
a primeira hora da tarde, de catro a catro e media, antes do terceiro
relatorio. En fin, remataremos cunha celebración na que faremos a
máis intensa e agradecida lembranza de Bernardo García Cendán,
finado cando xa apuntaba o verán. Que a presenza deste home bo
e irrepetible, ben querido por tantas persoas, e vinculado durante
tantos anos a Encrucillada e a tantas outras fermosas iniciativas,
nos acompañe ao longo de todo este foro.
Ramón Cao Martínez
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Ciencia e relixión hoxe:
apuntes e perspectivas
Andrés Torres Queiruga

Unha vez máis, trátase dun tema certamente importante pero
que, no fondo, debería considerarse resolto. Resolto en principio,
en canto á clarificación fundamental, que o debería tirar do campo da polémica para o do diálogo e a colaboración. Sucede con el
como de certas estrelas dicía Nietzsche: que continuamos a velas
brillar cando levan moito tempo mortas. E, neste contexto, Karl
Rahner dicía que non convén esquecer que “vivimos xuntos con
descendentes atrasados do século XIX”1… mesmo con algúns que
se presenten con aparencia de progreso.
Estas últimas referencias tómoas dun anterior traballo meu,
onde intentei aclarar dun xeito sistemático os problemas de fondo2. Remito a el as persoas que estean interesadas, pois esa remisión sérveme para desculpar o tratamento presente. Dando o
anterior por suposto, agora vou proceder dun xeito “sintomático”,
máis lixeiro e por tanto máis apto para un relatorio oral. Espero
que poida resultar ilustrativo pola súa maior concreción. Os diversos apartados serán coma golpes de flash que iluminan o problema
desde ángulos distintos, que mesmo nalgunha ocasión poden resultar sorprendentes. De todos modos, os dous primeiros revisten
aínda un claro aire de principio e de encadramento xeral.

1 “La teología ante la exigencia de las ciencias naturales”, en Id., Teología y ciencias naturales, Madrid 1967, 85.
2 Remito sobre todo a Ciencia e fe, do conflicto ó diálogo: Encrucillada 25/121 (2001)
24-41 e á versión algo máis ampla no libro Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un
nuevo horizonte, Santander 2000, cap. 5, 170-207.
10
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Ciencia e relixión hoxe: apuntes e perspectivas

1. Da relixión envolvente á diferenciación cultural:
a secularización como ganancia.
É hoxe unha evidencia cultural o feito de que todos os grandes
problemas da humanidade foron postos inicialmente no seo envolvente da relixión: sentíanse dalgún modo as diferenzas, pero
todo podía ser tratado dun modo conxunto. A división do traballo
e o correspondente avance e complexificación da cultura levaron a
unha diferenciación progresiva. Sucedeu coa filosofía respecto da
relixión, e coas ciencias respecto de ambas. Durante moito tempo,
o saber sagrado estendía de xeito espontáneo a súa competencia
sobre o campo da filosofía e mesmo das ciencias. E cando a filosofía se emancipou da teoloxía, tamén ela podía aínda incluír en
si o saber científico: Descartes, Leibniz e aínda Hegel podían ser
competentes en todo o ámbito do saber. O avance das ciencias fai
que hoxe iso resulte sinxelamente impensable.
De entrada, as emancipacións causan sempre problema. Quen
era dono do antigo saber experimenta un sentimento de perda,
como se lle roubasen o espazo e lle minguasen a competencia. A
reacción espontánea é a da resistencia e, se hai poder polo medio,
a exclusión e a condena. O conflito faise inevitable, moitas veces avivado tamén polas pretensións excesivas dos promotores do
novo, que tenden a descualificar todo o anterior, invadindo competencias que seguen a ser lexítimas.
Na igrexa, como posuidora secular do saber relixioso e cargada
pola historia dun forte poder social e por conseguinte tamén dunha
ampla responsabilidade, isto fíxose sentir con especial dureza. Significaba renunciar a un protagonismo e a unha tutela de séculos, coa
típica sensación dos pais que deben recoñecer a emancipación dos
fillos…, os cales ás veces saen dando portazos violentos e inxustos.
Sen que eu os teña que xustificar, isto explica en boa medida os
conflitos modernos entre ciencia e relixión. Mesmo cabe afirmar
que, de entrada, cando a diferenciación non estaba clara, era fatal que aparecese o conflito. Mentres se pensaba que a Biblia era
palabra de Deus referida a todo o ámbito do saber, os cardeais de
Encrucillada 180, novembro-decembro 2012
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Roma tiñan que se opor a Galileo, pois entre Deus, “ensinando”
no libro de Xosué que o sol xiraba en torno á terra, e Galileo, que
afirmaba o contrario, tiñan que lle dar a razón á Biblia. Por fortuna, a diferenciación cultural, ao deixar claro que a Biblia quere
ser unicamente un libro relixioso e que por tanto non pode nin
pretende estender a súa competencia á astronomía, elimina a raíz
do conflito. A pena foi que unha parte da teoloxía oficial tardase en
sacar todas as consecuencias e que aínda no séc. XIX, con Darwin,
tropezase de novo na pedra doutra ciencia, a bioloxía.
Así e todo, cando isto se comprende, todo dá a volta e a sensación
de perda convértese –debería converterse– en certeza de ganancia.
Porque a diferenciación abre o lugar xusto para que cada instancia
se centre no seu ámbito propio e dirixa o seu esforzo ao cultivo
da súa competencia específica. Visto así, no seu xusto e lexítimo
dinamismo, o proceso da secularización constitúe unha grande e
magnífica oportunidade tanto para a relixión como para a cultura.
En concreto, o aparente despoxo que o proceso secularizador
foi supondo para a relixión, tirándolle o dominio sobre a filosofía,
sobre as ciencias, sobre a política…, estaba provocando un avance
precioso e necesario: a relixión ten que ser relixión, quedando así
liberada para servir á humanidade desde a súa esencia e o seu rol
específicos. Un exemplo ben significativo foi o proceso –aínda non
rematado de todo– do poder temporal dos papas: vivido como un
traxedia no século XIX, quen non o considera hoxe unha oportunidade magnífica para a igrexa?

2. Da guerra á colaboración: de “gromos
parricidas” a “fillas emancipadas”.
Polo seu propio dinamismo a conciencia da diferenciación cultural, aínda que non logrou embeber toda a cultura, foi aclarando
o panorama. A dureza das polémicas decimonónicas, con descualificacións abruptas desde ambos lados, ben exemplificadas en España pola obra de J. W. Draper, Historia de los conflictos entre la
religión y la ciencia (de 1874, traducida en España no 1885, cun
12
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prólogo nada menos que de Nicolás Salmerón), non son o normal
na actualidade. De feito, casos coma os dos novos ateos, por un
lado, e dos fundamentalistas anti-evolución, polo outro, representan reaccións residuais, que exemplifican a afirmación rahneriana:
descendentes atrasados do século XIX.
Fóra desas estreiteces, o ambiente resulta moito máis positivo.
Con motivo do terceiro centenario dos Principia de Newton, en
1987, o papa Xoán Paulo II organizou un Congreso Internacional.
Nunha carta que antepuxo ás actas, publicadas cun título significativo Física, Filosofía e Teoloxía: Unha busca en común3, reflicte
con vigor e claridade o novo clima. Nel proclama a lexitimidade da
diferenza entre ciencia e relixión, mentres respecten a autonomía
de cada unha e procedan con espírito de diálogo:
Mentres continúen o diálogo e a busca en común, avanzarase cara
a un entendemento mutuo e un descubrimento gradual de intereses comúns, que sentarán as bases para ulteriores investigacións
e discusións. Que forma adoptará isto exactamente, temos que llo
deixar ao futuro.

Procedendo así, “[a] ciencia pode liberar a relixión de erro e
superstición; a relixión pode purificar a ciencia de idolatría e falsos
absolutos”4. E a beneficiaria será a humanidade como tal, como
hai pouco recordaba Bieito XVI:
Na grande empresa humana da loita para descubrir os misterios
do home e do universo, estou convencido da urxente necesidade de continuar o diálogo e a cooperación entre os mundos da
ciencia e da fe para a construción dunha cultura de respecto do
ser humano, da súa dignidade e a súa liberdade; para o futuro da
familia humana e para o desenvolvemento sostible a longo prazo
do noso planeta5.
3

Traducido ao castelán pola Ed. Edamex, México 2002.

4 Tomo os datos do excelente traballo de M. García Doncel, “Temas actuales del diálogo
Teología-Ciencias, en: Fe en Dios y Ciencia actual”. III Jornadas de Teología en el Instituto
Teológico Compostelano, Santiago 2002, 201-232, en p. 202-205.
5 Palabras do discurso de Bieito XVI á Academia Pontificia das Ciencias, 8 novembro 2012.
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Cómpre, pois, varrer os restos obsoletos de desconfianza relixiosa ante os avances da ciencia, por un lado, e de rancia mentalidade positivista, por outro: condenar o evolucionismo en nome da
relixión resulta tan anacrónico como basear o ateísmo na ciencia.
E, desde logo, evitar esa persistente mestura de planos que leva a
seguir pensando que a ciencia ocupa o todo da realidade, de xeito
que canto máis avance ela máis recuaría a relixión, ata que o avance científico acabaría matando o espírito relixioso. Segue a ser urxente tomar en serio, polo menos como alerta, o dito diversamente
repetido, desde Frei Luís de León, pasando por Francis Bacon a
Carl von Weiszäcker: a pouca ciencia afasta de Deus, a moita leva
a El (ou, digamos máis modestamente, pode levar a El)6.
Desde unha concepción crítica e aberta do espírito relixioso e da
racionalidade científica, non ten sentido ver nas ciencias “gromos
parricidas” que –en progreso à la Comte– irían matando pouco
a pouco a nai que as albergou na infancia cultural. Pola contra,
chama a consideralas como “fillas emancipadas” 7, que desde a súa
perspectiva específica contribúen ao ben da única e común humanidade. É hora de pasar por fin da guerra á colaboración, da
polémica intransixente ao diálogo fraterno.

3. Inversión dos acentos: o telescopio de Galileo e o gato de
Schrödinger (cun excurso sobre ciencia e resurrección).
A historia resulta ás veces mestra da vida, e unha das súas ensinanzas consiste en escarmentar en cabeza allea. As igrexas tiveron
que aprender a dura lección de seren desmentidas e desprestixia6 Paga a pena repasar algunhas variantes: “Que si es cierto que el poco / saber nos pone a
prueba, / el mucho, si se alcanza, a Dios nos lleva” (Frei Luís de León, ao saír da prisión);
“Certissimum est atque experientia comprobatum leves gustus in philosophia movere fortasse
ad atheismum, sed pleniores haustus ad religionem reducere” (F. Bacon); “Un pouco de ciencia alonxa de Deus, moita ciencia aproxima de novo a Deus” (Pasteur); “O primeiro grolo da
copa da ciencia afasta de Deus, pero, canto máis se bebe dela, máis claro se ve no seu fondo
o rostro do Creador” (Carl von Weiszäcker).
7 Estas metáforas tómoas dun traballo anterior no que dialogo co fino e respectuoso diagnóstico que J. A. Marina dá das relacións entre ética e relixión: Ética y religión: “vástago
parricida” o hija emancipada: Razón y Fe 249/1266 (2004) 295-314.
14
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das cando invadiron o terreo da ciencia. Hoxe os papeis tenden a
se inverter. Os avances científicos e os éxitos tecnolóxicos resultan
tan evidentes, que a ciencia pasou ao primeiro plano. O seu prestixio é indiscutible, e xorde a tentación do imperialismo epistemolóxico: só os seus métodos serían lexítimos e unicamente os seus
resultados merecerían aceptación. A relixión, recoñecendo humildemente o seu erro histórico neste campo, pode entón prestarlle o
gran servizo de a precaver contra o demoño, sempre ao axexo, de
reproducir a vella tentación de traspasar os propios límites, intentando colonizar a rica polifonía do misterio humano.
Ser premio Nobel en física non implica competencia en literatura, nin en filosofía nin en relixión. Escoiteille a García-Sabell
que Ortega dixera un día: “Einstein sabe tanta física, que de vez
en cando pode permitirse dicir algunha parvada en filosofía”. E
ler os libros dos “novos ateos” produce en máis dunha ocasión
vergoña allea, tanto desde o punto de vista filosófico como do
relixioso.
3.1. En concreto, existe unha trampa moi común que, recordando Babel, cabería cualificar de confusión das linguas. Consiste
en tomar unha conclusión científica, verdadeira no seu campo e
expresada no xogo lingüístico propio, para a transportar sen máis,
sen unha tradución adecuada, á linguaxe común, con consecuencias ilexítimas na filosofía ou na relixión. Consecuencias que, avaliadas por nomes famosos ou atribuídas a eles, coma no caso de
Hawking, adoitan saltar aos titulares con resultados catastróficos.
Para aclarar isto, nada mellor que acudir ao famoso experimento
–mental, non real– do “gato de Schödinger”:
Supóñase un “enxeño diabólico” –son palabras súas– consistente
nunha caixa hermética de aceiro en cuxo interior, invisible para
nós, hai un gato xunto a unha substancia radioactiva e un frasco
cun veleno mortal, de xeito que, cando se produce unha desintegración atómica, rómpese o frasco e o veleno mata o gato. Supóñase tamén que no intervalo dunha hora hai a mesma probabilidade,
50%, de que se desintegre un átomo ou non se desintegre. Dado
que cuanticamente resulta imposible determinar se houbo ou non
desintegración, prodúcese unha situación estraña: segundo os
16
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principios da mecánica cuántica, a descrición correcta do sistema
nese momento expresará este feito por medio da combinación de
dous termos que se refiren ao gato vivo e ao gato morto [...], dúas
situacións mesturadas ou indefinidas a partes iguais8.

É dicir que, cuanticamente –por exemplo, para efectos dun cálculo científico ao respecto– cabe dicir que o gato non está nin vivo
nin morto, ou que está vivo e morto ao mesmo tempo, ou que será
a observación directa a que decida se está vivo ou morto… Todas
estas hipóteses se fixeron. Schrödinger usou o experimento para
mostrar as contradicións da Escola de Copenhage. Aquí nin teño
competencia nin me interesa entrar na discusión cuántica. O que
si importa é dicir que, aínda no suposto de que na linguaxe científica se poida afirmar, por exemplo, que o gato está vivo e morto
ao mesmo tempo, iso non pode traducirse sen máis á linguaxe ordinaria: todos estamos seguros de que na realidade o gato ou está
vivo ou está morto.
Isto é tan importante, que se me ocorre aclaralo aínda cun exemplo xurídico, máis sinxelo e comprensible. Imaxínese unha muller
cuxo marido se dá por morto, pero sen que apareza o cadáver nin
o confirmen probas contundentes. Cando pida a pensión de viuvez, poderán dicirlle con razón: non lla podemos dar aínda, porque
para a lei o seu marido non está nin vivo nin morto. E terán razón
xuridicamente, aínda que nin ela nin os oficiais dubiden de que
realmente o marido está ou ben vivo ou ben morto9.
Pode parecer un xogo, e algo ten diso. Pero tomalo seriamente
en conta non só axuda para aforrar discusións, senón para mostrar
o absurdo de moitas consecuencias que se dan válidas simplemen8 Cf., porex., G. C. Ghirardi, Un ‘occhiata alle carte di Dio. Gli interrogativi che la scienza
moderna pone all’uomo, Miñato 1997, 331; cf. 330-372, que ofrece unha ampla e seria explicación (polo demais, simpaticamente ilustrada). J. Polkinghorne, Ciencia y teología. Una
introducción, Santander 2000, 50-53, ofrece unha breve e clara exposición das distintas
interpretacións do experimento.
9 Por pura casualidade, mentres redactaba este traballo aparece no diario El País 11 nov
2012 o seguinte titular: “Antonio Anglés, ni vivo ni muerto”; e a explicación da noticia encabezábase: “Ni entre los vivos ni entre los muertos” (20 anos despois!). Pode verse en: http://
politica.elpais.com/politica/2012/11/11/actualidad/1352601139_693757.html
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te porque se visten con roupaxe científica. E digamos tamén, de
paso, que isto vale o mesmo cando se usan para atacar a relixión
como cando se acode a elas para a defender ou explicar.
3.2. Como ilustración, que dalgún modo me afecta, paga a pena
aludir ao tema da resurrección, tomando pé nun artigo do profesor Manuel M. Carreira10. Artigo excelente, pola claridade, a información e o rigor da exposición, mentres se move no plano da
súa recoñecida competencia científica. Pero non sucede o mesmo
cando, saíndo da propia especialidade, entra na teoloxía. Empeza
por apoiarse nunha lectura literalista dos relatos evanxélicos –incluída a “capacidade de comer”11 por parte do Resucitado– que
hoxe resultan esexeticamente e teoloxicamente inaceptables. En
consecuencia, ao tomar todo iso á letra, séntese obrigado a aclarar
mediante mecanismos físicos a realidade transcendente do Cristo
realmente resucitado, é dicir, no sentido auténtico e verdadeiro da
resurrección, que é algo toto coelo distinto da revivificación dun
cadáver.
Compréndese que o inflúan certas especulacións tradicionais
acerca das “propiedades do corpo glorioso”, acaso inevitables cando reinaba o literalismo bíblico e persistían o restos dunha mentalidade mítica, que non contaba coa autonomía das leis naturais.
Pero despois do recoñecemento solemne por parte da igrexa, sobre
todo no Vaticano II, da necesidade de ter en conta non só a crítica
bíblica senón tamén a autonomía “absolutamente lexítima” non só
“das cousas creadas” senón tamén “da mesma sociedade” (Gaudium et Spes, n. 36), o discurso teolóxico debe ser radicalmente
distinto. De feito, el mesmo cando fala cientificamente pon, con
precisión maxistral, as condicións que hoxe determinan o ámbito
de competencia da física:
A Física recoñece soamente catro interaccións (forzas) e define a
materia pola súa capacidade de actuar por algunha delas: a forza
10 “Implicaciones teológicas de la Física moderna”, en: Fe en Dios y Ciencia actual. III Jornadas de Teología en el Instituto Teológico Compostelano, Santiago 2002, 143-172.
11 Ibid., 166.
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gravitacional, a electromagnética, a nuclear forte e a nuclear feble.
Se hai unha realidade que non pode describirse en termos destas
interaccións (como son a consciencia, o pensamento abstracto e
a actividade libre), non entrará dentro do concepto de materia e a
Física non terá nada que dicir dela12.

Pero, se recoñece que isto vale para a conciencia, o pensamento
e a liberdade, non se comprende como logo intente en longas e polémicas páxinas incluír nestes parámetros a realidade estritamente
transcendente do Señor resucitado:
Certamente é difícil entender a materia, e non debemos negar facilmente a posibilidade de que, por concesión divina, se comporte
en niveis macroscópicos como vemos que o fai nos nosos laboratorios ao nivel do incriblemente pequeno. Iso é aplicable ao corpo
resucitado13.

Feitas con boa vontade desde unha innegable competencia
científica, este tipo de afirmacións corren o típico risco de buscar espazos para o “deus tapaburatos”, unha vez desprazado dun
espazo anterior. En todo caso, sáense claramente do marco da
teoloxía: tan empíricas e tan pertencentes á específica intencionalidade científica son a física cuántica como a newtoniana e,
por conseguinte, tan empirista resulta unha aplicación teolóxica
como a outra. Dese xeito, sen o pretender e querendo defender a
fe, faise imposible a súa comprensión actual e a súa fundamentación introdúcese no terreo do literalmente incrible. A parábola do
“xardineiro invisible”, de A. Flew (cando era ateo), e a do “Xúpiter
tonante”, de N. R. Hanson, deberían ser hoxe aviso de sobra para
unha defensa da fe que, a forza de defensas en aparencia piado12 Ibid., 147. Dirá aínda despois: “Debe insistirse en una aceptación constante y coherente del concepto de materia que nos da la Física actual. La definición operativa de
toda forma de materia se presenta en términos de sus interacciones con otra materia y,
en la práctica, con nuestros instrumentos. No puede atribuirse a la materia ninguna
propiedad imaginada para resolver un problema, si no puede reducirse a una actividad
cuantificable. Esta actividad debe tener siempre como resultado algo también de índole
material, con parámetros descriptivos en términos de masa energía, carga eléctrica, etc.
(p. 160).
13

Ibid., 168.
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sas, sucumben á mentalidade empirista e fan imposible a verdadeira racionalidade da fe14.

4. Orixe e continxencia: a teoría do big-bang e a fe na creación.
A resurrección poñía un problema de especialidade máis ben
intrateolóxica. A cuestión da orixe do universo coa súa repercusión
mediática provocou unha discusión intensamente pública. De aí
a importancia de coidar con esmero o carácter específico das diferentes linguaxes. En poucos problemas coma neste se fan sentir
tanto a súa importancia como a súa dificultade. Cando a especulación cosmolóxica fala da orixe do universo, acudindo ao big-bang,
está a propor unha teoría científica. Cando a reflexión relixiosa
fala da creación, propón unha teoría teolóxica. Apuntan á mesma
realidade e as palabras son por veces as mesmas, pero teñen intencionalidades distintas e o que significan nunha linguaxe, non
equivale sen máis ao que significan na outra.
A cosmoloxía, mediante o estudo científico da realidade física, trata de explicar o seu desenvolvemento ata chegar por distintas inferencias ao que puido ser o momento inicial. A teoloxía –como ao seu
modo a filosofía, pero nisto non é posible entrar aquí– nin pregunta
iso nin ten medios ou competencia para o estudar. A súa pregunta
é distinta e distintos son tanto os seus razoamentos como as súas
respostas, porque o que lle interesa é o feito mesmo da existencia do
universo e o que iso significa para o sentido último do ser humano, el
mesmo incluído na pregunta. A mesma tradición filosófica apunta a
isto coa pregunta radical: “por que hai algo e non máis ben nada?” En
contraste, o sentido da pregunta científica aparece máis claro: “como
funciona e como foi o momento inicial diso que así funciona?”
Por iso os teólogos, vendo e aprendendo as razóns científicas
acerca do funcionamento do mundo, poden aceptar a teoría do
big bang, sen que iso impida para nada a súa fe na creación. A
evolución cósmica e o big bang fálanlle do modo como funciona
14 Aludo a dúas coñecidas parábolas segundo as cales, para que se poida crer razonablemente na súa existencia, Deus tería que dar probas físicas de si mesmo, como responder a
unha descarga eléctrica, na primeira parábola, ou aparecer fulgurante nas nubes, conforme
á segunda. Reprodúzoas e aclaro todo isto con máis detalle en Repensar o mal, cit., 103-111.
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desde o seu comezo ese mundo cuxa existencia e sentido eles ven
fundados en Deus (no sentido de que Deus fai ser o mundo e as
súas leis, para que aquel exista en si e elas funcionen por si mesmas). Se o avance da ciencia demostrase que esa teoría é falsa, a
fe na creación non cambiaría: simplemente trataría de aprender o
novo modo do seu funcionamento. Por iso o teólogo que acepta o
big bang admite que poida haber colegas que, tendo a mesma fe
na creación, o rexeiten, con tal de que non pretendan xustificar a
súa opinión con razóns teolóxicas, senón unicamente porque lles
parecen máis convincentes outras razóns científicas.
Non é cuestión de entrar en máis detalles. Pero un exemplo autorizado pode axudar a percibir onde está a diferenza que especifica a
creación. Nada menos que san Tomé de Aquino, enfrontado á pregunta de se o mundo pode ser eterno, afirma que iso non sería oposto á creación, porque mesmo nese caso a existencia do mundo estaría igualmente fundada en Deus: sería froito da creación divina15.
Por certo, que prestar atención a isto aforraríalles a certos cosmólogos, empeñados en escoitar teorías científicas da orixe do universo
que –invadindo o campo filosófico e o relixioso– fagan innecesaria
a idea teolóxica de creación. Cousa que vale mesmo non só para as
fantasías dunha “nada” creadora, senón tamén para as hipóteses de
universos infinitos ou para as máis sutís dun universo “autocontido”,
funcionando dentro de si mesmo sen comezo, pois iso explicaría o
que sucede no universo, pero non o universo como tal.
Como a pretensión deste artigo non pode ir máis alá e dada
a importancia que a cobrou discusión, transcribo en apéndice as
densas consideracións filosóficas de Lorenz B. Puntel, un autor
profundo e moi ben informado16. Para quen teña curiosidade ao
respecto elas poden aforrar moitas lecturas.
15 De aeternitate mundi contra murmurantes. Pode verse o texto latino con tradución
inglesa e castelá en: http://www.geocities.com/Athens/Atrium/8978/Aeternitate.html#f3.
16 Por falta de espazo neste número, remitimos para a lectura do apéndice mencionado
á páxina web de Encrucillada, www.encrucillada.es; onde se poderá ler un texto extractado
polo autor. Trátase dun transcrito en portugués do libro de L. B. Puntel, Ser e Deus: “Um
enfoque sistemático em confronto com M. Heidegger, É Lévinas e J.-L. Marion”, Editora
Unisinos, São Leopoldo R.S., 2011, p.234-236, tradución ao portugués do orixinal alemán:
“Sein und Gott. Ein systematischer Ansatz in Auseinandersetzung mit M. Heidegger, E.
Levinas und J.-L. Marion”, Tübingen 2010.
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De todos modos, convén ter en conta que o respecto das diferenzas entre ciencia e relixión non ten por que implicar desinterese ou
separación total. Os avances científicos, axudando a comprender
mellor o funcionamento das realidades creadas, poden axudar a
interpretar teoloxicamente determinados aspectos cuxa comprensión tradicional nos chega condicionada pola cultura anterior. Así
o descubrimento da evolución supuxo un notable enriquecemento,
tanto xeral, como mostrou en xeral a obra de Teilhard de Chardin, como, por exemplo, no caso concreto da Cristoloxía, segundo
aclarou Karl Rahner17. A importancia disto recoñeceuno o mesmo
Xoán Paulo II, no escrito xa mencionado, acudindo nada menos
que á propia tradición bíblica:
Se as cosmoloxías antigas do Próximo Oriente puideron purificarse e incorporarse aos primeiros capítulos do libro da Xénese, a
cosmoloxía contemporánea podería ter algo que ofrecer ás nosas
reflexións sobre a creación? Unha perspectiva evolucionista arroxa
algunha luz aplicable á antropoloxía teolóxica, o significado da persoa humana como imago Dei, o problema da Cristoloxía –e ata
sobre o desenvolvemento do dogma mesmo?– Cales son, se hai
algunha, as implicacións escatolóxicas da cosmoloxía contemporánea, atendendo en especial ao inmenso futuro do noso universo?
Pode o método teolóxico apropiarse con froito concepcións de metodoloxía científica e da filosofía da ciencia?

5. Acción divina no mundo: o paracaidista
pragmático e o párroco piadoso.
Pero acaso o punto de maior transcendencia teolóxica, polas
súas decisivas e múltiples consecuencias, resida hoxe na cuestión da acción divina no mundo. Tomar en serio –como pediu
o Concilio– a autonomía das leis que rexen o funcionamento
do mundo, chama a un repensamento radical, pois dunha xusta comprensión neste punto está a depender en gran medida
17 “La cristología dentro de una concepción evolutiva del mundo”, en: Escritos de Teología V, Madrid 1964, 181-220 (orixinal 1962); pode verse tamén na citada Teología y ciencias
naturales, 139-206.
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o destino da fe na nosa cultura. O carácter técnico da palabra
autonomía non debe enganar. Pode non ser entendida por moitos, pero desde que se abre un libro na escola ata que se ve a
previsión do tempo ou a explicación dun tsunami na televisión,
a súa significación entra por todos os poros da cultura actual.
En terminoloxía de Ortega, constitúe unha crenza, é dicir, algo
que se dá por suposto e que condiciona –neste caso lexitimamente– o modo de entender as cousas: ninguén pensa no demo
ante unha peste e hoxe resulta moi estraño oír falar de rogativas
pola chuvia. Isto é tan operante, que unha comprensión da fe
que non o teña en conta acaba por facela anacrónica, minando
a súa credibilidade.
Para o ver, talvez nada mellor que exemplificalo mediante dous
chistes ben coñecidos. E espero que o recurso non se interprete
como irreverencia superficial18. Como se sabe, nos chistes soen
operar dúas lóxicas: unha obvia, na superficie; e outra, máis ben
oculta, que emerxe por contraste. É o que sucede, por exemplo,
cando ao optimista que di: “este é o mellor dos mundos posibles”,
lle contesta o pesimista: “tes razón”. Aínda sendo relativamente sutil, vese ben aquí o mecanismo do humor. No primeiro caso, está
a lóxica máis evidente: ante tantos males no mundo, resulta demasiado estraña a primeira afirmación; de aí o éxito do Cándido
de Voltaire, burlándose da teoría de Leibniz. Pero, cando se olla
máis a fondo e se advirte que este fala dos mundos posibles (como
serían os outros?), invértese a perspectiva; e mesmo pode estrañar
a superficial lixeireza de Voltaire fronte á profunda seriedade de
Leibniz. Pois ben, obsérvense agora os dous casos a que alude o
título do apartado.
5.1. O primeiro fala do paracaidista pragmático que cae sobre
un barranco fondo e queda colgado dunha rama. Grita: “Hai alguén por aí?”. Escoita unha voz celestial: “Tranquilo, meu fillo,
18 Para un tratamento máis “serio” de todo este problema, permítaseme remitir ao meu
libro: Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte, Sal Terrae, Santander 2000.
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ten confianza: eu estou contigo”. Contesta el: “Moitas grazas. Hai
alguén máis?”.
O caso pode ter unha interpretación atea, ou mesmo cínica. Pero
tamén a persoa de fe ri con gana a saída. Non nega que hai verdade na resposta (“Moitas grazas”). Con todo, algo non lle cadra,
porque na súa literalidade a lóxica da fe resulta cuestionada pola
máis evidente e pragmática da experiencia cotiá. As palabras finais
–“Hai alguén máis?”– destapan esa tensión e fan choutar o humor,
acaso un pouco nervioso … e que obriga á reflexión. Porque aí
faise patente un problema que existiu sempre, como o mostran as
preguntas sobre o problema do mal: por que Deus non intervén
poñendo remedio? O grave é que hoxe se agravou, pola evidencia
da autonomía e –non sen relación con ela– pola liberdade en criticar a relixión. De feito, culturalmente, a primeira resposta foi para
moitos o deísmo (Deus creou o mundo, pero agora fica pasivo no
ceo) e para outros converteuse en fonte de ateísmo.
O importante é que no transfondo do chiste se anuncia un problema moi radical. Tan radical, que, como veño sostendo hai tempo, a teoloxía está aínda lonxe de encontrar plena claridade. Porque as respostas correntes, no canto dun repensamento radical,
móvense nunha especie de deísmo intervencionista ou intermitente: Deus intervén realmente; pero só en determinados casos, coma
nos milagres; ou, de maneira máis discreta, intentamos que o faga
en resposta ás nosas peticións, curando un enfermo ou dando forzas nunha dificultade. Pero esa visión, xeral e predominante, máis
ca unha solución verdadeira representa unha fonte de problemas
insolubles.
5.2. O curioso é que o segundo caso, o segundo chiste, mostra
como, a pesar diso, dalgún modo a conciencia relixiosa intuíu sempre a verdadeira solución, marcándolle o camiño á teoloxía.
Trátase dun párroco piadoso ante unha grave inundación. Empeza a subir o nivel da auga e, mentres todos se poñen a salvo, el
queda na igrexa afirmando que Deus, sempre providente, o salvará.
Segue subindo o nivel e cando está xa enriba duns bancos, un gru24
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po de veciños acode cunha barca; pero négase a embarcar: Deus
ten que me salvar. Finalmente, cando a auga o obriga a subir ao
campanario, acoden aínda cun helicóptero; pero el segue esperando na providencia… e morre afogado. Xa no ceo, cos ollos baixos e
cara enfurruñada, quéixaselle a Deus, preguntado por que o abandonou a pesar da súa fe e confianza na providencia. Como que te
abandonei?, é a resposta. Mandeiche unha comisión de veciños,
busquei unha barca e mesmo cheguei a alugar un helicóptero, e
aínda te queixas!
Tamén aquí resulta transparente a dobre lóxica. Consonte a superficial, parece que Deus non fixo nada, e o párroco ten dereito á
queixa. Pero a segunda lóxica descobre a verdade, e tamén aquí o
significativo é que todos a comprendemos: Deus estaba actuando.
Pero non actuaba do xeito normal, milagreiro, como unha causa
entre as demais causas do mundo, senón en e a través delas, como
o fundamento creador que lles dá o ser, e fai posible e promove
a súa actuación. Rahner expresouno nunha frase certeira: “Deus
obra o mundo e non propiamente no mundo”19.
O que precisa a teoloxía é prolongar esta intuición e ir aprendendo a concretala, vendo en todo a Deus como Aquel que, sempre e sen descanso, está a crear por amor, impulsando o avance do
mundo a través do que permite o respecto á autonomía das súas
leis, e sobre todo, fundando, animando e solicitando a liberdade
humana cara ao ben e á xustiza.
Ben mirado, aquí anúnciase unha tarefa a un tempo evidente e
difícil, comprometida e fascinante. Aludamos tan só a algo decisivo, tendo en conta que para o ser humano ser libre é tan natural
como para a pedra seguir a lei da gravidade. Por un lado, a liberdade aparece como a nosa máxima gloria. Nas nosas mans está modificar e facer avanzar a creación, se, acollendo a acción creadora e
transcendente de Deus, nos deixamos guiar por ela, prolongándoa
e historizándoa no coidado do mundo e no ben da humanidade.
19 “...Gott die Welt wirk und nicht eigentlich in der Welt wirkt” (Grundkurs des Glaubens,
Freiburg-Basel-Wien 1976, 94 (cf. a trad. cast., Curso fundamental sobre la fe, Barcelona
1979, 112, que é menos enérxica).
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Por outro, marca a máxima responsabilidade, pois o avance e o
progreso ou a ruína e a explotación quedan entregados á nosa decisión. Dentro dos límites impostos pola autonomía do mundo e
da nosa liberdade, todo o que nós –por preguiza, por egoísmo, ou
por abuso– non fagamos, quedará irremediablemente sen facer.
Por parte de Deus non está nunca o fallo: “meu Pai traballa desde
sempre”, di Xesús no cuarto Evanxeo (Xn 5,17).
Intentar suplir isto con peticións para o convencer a El resulta
tan fóra de lugar coma se, na parábola do Samaritano, o sacerdote
e o escriba se puxesen de xeonllos rogándolle que tivese compaixón
do ferido á beira do camiño. Quen chama e mesmo “pide e suplica”, é Deus á beira de todos os feridos: a verdadeira oración consistirá entón na atención humilde e agradecida á chamada divina,
para que, acolléndoa e tendo piedade, actuemos coma o Samaritano: “vaite e fai ti o mesmo” (Lc 10,37).

6. Providencia e azar: o “autobús frívolo” e o “cíngaro desamparado”
fronte ao Deus “poeta do mundo” e “gran compañeiro”.
O título do apartado remite a consecuencias que son especialmente relevantes. Só poderán ser tratadas de modo moi breve e
alusivo, atendendo a dous contrastes principais: a) a ciencia, como
fonte de sentido ou sensentido para a existencia e b) a ciencia,
como vía ao ateísmo ou camiño a Deus.
6.1. Resulta sorprendente a diferenza rechamante do modo en
que nos últimos tempos se presentou o resultado que para a existencia humana significa o chamado ateísmo científico. Os “novos
ateos” preséntanse cunha seguridade entusiasta, cunha increnza
optimista, como un novo evanxeo de luz e felicidade: “Probablemente Deus non existe. Deixa de preocuparte e goza da vida”. En
cambio, non hai moito, en 1970, Jacques Monod, premio Nobel
en bioloxía, escribía Le hasard et la nécessité, unha dura requisitoria atea contra toda idea de creación ou providencia. Pero a súa
conclusión era desoladora:
26
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Se acepta esta mensaxe na súa enteira significación, élle moi necesario ao Home espertar do seu soño milenario para descubrir a súa
soidade total, a súa radical foraneidade. El sabe agora que, como
un Cíngaro, está á marxe do universo onde debe vivir. Universo
xordo á súa música, indiferente ás súas esperanzas, aos seus sufrimentos e aos seus crimes20.

Antes del, en 1918, Bertrand Russell chegara a conclusións non
menos estarrecedoras:
(...) o home é o produto das causas que non tiñan previsión ningunha do fin que estaban a realizar; que a súa orixe, o seu crecemento, as súas esperanzas e medos, os seus amores e as súas
crenzas non son máis que o resultado de colocacións accidentais
de átomos; que ningún lume, ningún heroísmo, ningunha intensidade do pensamento e sensibilidade poden preservar unha vida
individual máis alá do sepulcro; que todos os traballos das idades,
toda a dedicación, toda a inspiración, todo o brillo cenital do xenio humano están destinados á extinción na vasta morte do sistema solar, e que o enteiro templo dos logros humanos terá que ser
inevitablemente enterrado baixo os entullos dun universo en ruínas –todas estas cousas, se non absolutamente incontrovertibles,
son, non obstante, case tan seguras, que ningunha filosofía que as
rexeita pode esperar sosterse21.

John Hick, de quen tomo as citas, comenta que, certamente,
“unha interpretación naturalista do universo é moi mala noticia
(very bad news) para a humanidade no seu conxunto, mentres que
unha interpretación relixiosa, de ser verdadeira, é [...] unha moi
boa noticia (very good news) para a humanidade no seu conxunto”22.
20

El azar y la necesidad, Barcelona 1971, 186.

21 Bertrand Russell, Mysticism and Logic and Other Essays. Referíndose a este ensaio
escribiría máis tarde, en 1962, nunha carta: “A miña propia visión acerca do cosmos e da
vida humana segue a ser substancialmente a mesma”, como el mesmo di: “My own outlook
on the cosmos and on human life is substantially unchanged”. London 1918, 47-8. Referíndose a este ensaio escribiría máis tarde, 1962, nunha carta: “A miña propia visión acerca do
cosmos e da vida humana segue a ser substancialmente a mesma”. My own outlook on the
cosmos and on human life is substantially unchanged”.
22 J. Hick, The Fith Dimension. An Exploration of the Spiritual Realm, Oxford 1999, 20-21.
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Nesta última cita omitín as palabras “coas excepcións que se
anotarán a continuación”. Porque non pretendo nin que a visión
atea deba converterse sempre en pesimismo existencial nin que
a fe relixiosa induza necesariamente unha visión optimista. Tampouco deixo de tomar nota da alerta –que deberiamos tomar moi
en serio– contra as deformacións dun cristianismo que demasiadas veces cultivou unha pastoral do medo; pastoral que obedece
a unha mentalidade que ben pode estar na base máis culpable da
grave queixa do Vaticano II, cando lamenta que no nacemento do
ateísmo “poden ter parte non pequena” as malas presentacións
dos crentes23.
Ao que si pretendo aludir co autobús frívolo é á escandalosa
lixeireza con que os novos ateos, envolvéndose nunha retórica
cientifista con pretensións filosóficas, violan as normas máis elementais dunha lóxica seria, demostrando tanto un descoñecemento asombroso das cuestións relixiosas que pretenden criticar, como
unha impenitente e continua transgresión da racionalidade científica cara ao campo filosófico. Para non falar da flagrante intransixencia e dogmatismo que late baixo as repetidas proclamas de
tolerancia, pacifismo e espírito de diálogo.
Comprendo que corro o risco de deixarme contaxiar polo mesmo ton que estou criticando. Pero tampouco se debe calar ante
o intolerable abuso de marketing publicitario con que se trata de
impresionar e seducir a opinión pública. Nin, menos aínda, ante
o recurso a malas artes, cando se ataca con saña a quen non entra no seu xogo. Abonda con ver o tipo de descualifacións a que
acudiron contra un intelectual tan serio e honesto como Anthony
Flew, cando este, despois de pasar a vida argüíndo filosoficamente
que era imposible demostrar a existencia de Deus, manifestou ter
chegado á convicción de que Deus existe. Cambiou por motivos
estritamente intelectuais e cunha coidadosa atención aos novos
datos científicos, explicándose ademais de maneira clara e expre23 Cf. Gaudium et spes, n. 19. O diagnóstico pastoral pertence ao historiador católico J.
Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), Paris 1978; Le Péché et la peur : La
culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles), Paris 1983.
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sa. Pero R. Dawkins, por exemplo, decretou que o cambio supuña
unha terxiversación, insinuando que era froito da idade (“cando
era un ancián”), e non tivo pudor en interpretar como “compensación” (suponse que económica) o premio Templeton nin en falar
da “súa ignominiosa decisión de aceptar, en 2006, o premio Phillip E. Johnson para a liberdade e a verdade” (suponse que polo
grave delito de tratarse dunha asociación católica). Todo nunha
nota, sen a mínima argumentación nin, por suposto, o menor intento de diálogo24.
6.2. Hai que recoñecer que, aínda sen caer nunca tan abaixo,
nin o mesmo Russell escapou sempre a estes defectos. Os seus
ataques no coñecido Por que non son cristián25, por exemplo, só teñen validez contra unha visión decimonónica do cristianismo, sen
preocuparse de analizar as presentacións actualizadas, como esixía
unha confrontación verdadeiramente critica. Son restos que xa
Unamuno cualificara de “odio antiteolóxico” e “rabia cientifista”26.
Por fortuna, o caso Flew mostra como un estudo cientificamente
ben informado acerca dos novos descubrimentos cosmolóxicos e
sobre todo biolóxicos, por un lado, e filosoficamente rigoroso, polo
outro, pode –non digo que deba ser necesariamente e para todos–
encontrar na existencia de Deus a mellor explicación para o ser do
mundo e o destino humano.
24 El espejismo de Dios, Madrid 2007, 93, nota 3. Por fortuna, Flew, despois dunha nobre
e serena resposta (pode verse en http://www.bethinking.org/science-christianity/intermediate/flew-speaks-out-professor-antony-flew-reviews-the-god-delusion.htm), publicou en
2007, un libro no que explica o seu proceso. Existe tradución castelá: Dios Existe, Madrid
2012, con dous excelentes prólogos (J. Soler Gil, para edición castelá e R. A. Varghese na
edición orixinal) que contextualizan e detallan este capítulo verdadeiramene triste da historia intelectual.
25

Buenos Aires 1973; e igualmente en Religión y ciencia, México 1951.

26 “El odio antiteológico, la rabia cientifista –no digo científica– [...] es evidente. Tomad, no
a los más serenos investigadores científicos, los que saben dudar, sino a los fanáticos del racionalismo, y ved con qué grosera brutalidad hablan de la fe. A Vogt le parecería probable que los
apóstoles ofreciesen en la estructura del cráneo marcados caracteres simianos; de las groserías
de Haeckel, este supremo in-compresivo, no hay que hablar; tampoco de las de Büchner; Virchov mismo no se ve libre de ellas. Y otros lo hacen más sutilmente” (Del sentimiento trágico
de la vida, Madrid, 122011, 98-99; lémbrao J. Soler Gil no prólogo citado).
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Con todo, acaso resulte máis significativo o caso de Alfred North Whitehead quen, despois de escribir xunto con Russell, en
1910-1913, os tres tomos monumentais dos Principia mathematica, seguiu unha traxectoria distinta. Abandonou o positivismo
cientifista, iniciando unha traxectoria filosófica –a Process Philosophy, “Filosofía do proceso”– cun atento estudo do problema
de Deus. As súas conclusións, que aínda hoxe alimentan unha
boa parte da teoloxía de lingua inglesa, dando orixe á Teoloxía do
proceso, están ben sintetizadas no pequeno libro Religion in the
Making (1926)27. A súa fundamentación filosófica expona sobre
todo en Process and Reality (1929), un libro amplo e complexo, de
nada fácil lectura.
A ese libro pertencen dúas entre as máis bonitas definicións que,
no meu parecer, se teñen dado de Deus. A primeira refírese sobre
todo á profunda e construtiva racionalidade da realidade cósmica
e biolóxica, que ve fundada e amorosamente atraída e orientada
por Deus. De aí que o vexa coma “o poeta do mundo, que con
amorosa paciencia o guía mediante a súa visión da verdade, beleza e bondade”28. A outra remite máis inmediatamente á realidade
humana, atenta ao grande problema do mal e do sufrimento, inevitables nun mundo en proceso, pero onde Deus aparece como “o
gran Compañeiro, o camarada no sufrimento, que comprende”29.
Escollín estas expresións magníficas paro o titulo do presente apartado, porque por si mesmas resultan tan significativas, que permiten aforrar moitas reflexións30.
As expresións son novas, pero enlazan cunha ancestral percepción da cultura humana, admirada, a pesar de todo, pola racionalidade cósmica e a beleza natural: “os ceos proclaman a gloria de
Deus”, canta na Biblia o salmista. E, cando se olla nesta perspec27

Trad. cast.: El devenir de la religión, Buenos Aires 1961.

28

Proceso y realidad, Buenos Aires 1956, 464-465.

29 Ibid., 471. Paga a pena velo no orixinal inglés: “The great companion –the fellow sufferer who understands” (Process and Reality, New York 1926, 532).
30 Coméntoas con certa amplitude en Repensar o mal. Da poneroloxía á teodicea, Vigo
2011, 369-374. 400-407.
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tiva, mesmo a evolución, que despois de Freud moitos proclaman
como unha das grandes humillacións do ser humano, pode mudarse no contrario. Grazas a ela, o proceso cósmico e a evolución
biolóxica revélanse non como froito do azar e a necesidade, senón
nacidos dunha decisión libre e amorosa do Creador. Constitúen
a longa xestación da humanidade, que aparece así como a flor da
creación.
Hoxe, escarmentados por tantos abusos cometidos polos humanos, hai reservas instintivas ante afirmacións deste tipo. Pero cando se olla o proceso no seu dinamismo máis íntimo e auténtico,
lonxe de chamar a un antropocentrismo ou especiecentrismo insolidarios, ilumínase por dentro como a marabilla da fraternidade
cósmica, onde o mundo e nel cada pedra, cada planta e cada animal aparecen formando parte do propio corpo da humanidade. En
realidade, só se comprende o sentido dese proceso cando fai ver
que nunca nos esforzaremos abondo en tratar co máximo cariño,
respecto e coidado posibles a todas e cada unha das realidades
grazas ás cales nós podemos vivir e progresar31.
Non se trata de novidades románticas, senón da verdade dunha
creación que leva dentro de si a beizón orixinal, que, a través de
todas as limitacións e dificultades, trata de a conducir á súa máis
auténtica e plena realización. Tal vez nada resulte máis expresivo
para intuír a fondura e a luz dun universo entrañablemente animado polo amor divino, que acudir á poesía de san Xoán da Cruz, un
dos grandes videntes da esencia do real:
Siente el alma allí como un grano de mostaza muy mínimo, vivísimo
y encendidísimo, el cual de sí envía en la circunferencia vivo y encendido fuego de amor; el cual fuego, naciendo de la sustancia y virtud de aquel punto vivo donde está la sustancia y virtud de la yerba,
31 Contra os tópicos máis correntes, esta idea vaise impondo na conciencia crítica. Paga
a pena ler a moi informada e profunda obra de R. Brague, La sabiduría del mundo. Historia
de la experiencia humana del universo, Madrid 2008. En concreto, exprésano ben estas palabras de F. J. Ayala, que gusta de citar J. R. Lacadena: “Copérnico sacó al hombre del centro
del Universo y Darwin desmitificó su origen incluyéndolo dentro de un sistema en evolución;
sin embargo, la misma evolución, al hacer al ser humano reflexivo, consciente, ético, religioso
y capaz de mediatizarla, vuelve a situar al hombre como el ser central de la evolución”.
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se siente difundir sutilmente por todas las espirituales y sustanciales
venas del alma según su potencia y fuerza, en lo cual siente ella convalecer y crecer tanto el ardor, y en ese ardor afinarse tanto el amor,
que parecen en ella mares de fuego amoroso que llega a lo alto y bajo
de las máquinas, llenándolo todo el amor; en lo cual parece al alma
que todo el universo es un mar de amor en que ella está engolfada,
no echando de ver término ni fin donde se acabe ese amor, sintiendo
en sí, como habemos dicho, el vivo punto y centro del amor32.

7. Universalidade relixiosa na era espacial: o
“divino astronauta” e o Abbá sen fronteiras.
A expresión escoiteina hai moito tempo nunha emisión radiofónica. O locutor, entusiasmado no seu afán actualizador, explicaba o misterio da Ascensión falando de Cristo coma “o divino
astronauta”. Un disparate, que fai rir, pero que alerta sobre unha
necesidade urxente. Os desafíos do cambio cultural, nun mundo
en transformación e expansión imparables, son de tan amplo calado, que obrigan a un repensamento radical na comprensión da fe.
O perigo estaría en contentarse con afeitados verbais ou simples
amaños de superficie.
Se xa Pascal estaba asombrado pola inmensidade dos espazos
cósmicos, a cosmoloxía actual abriu dimensións que el nin podía
sospeitar, suscitando cuestións inéditas e intrigantes. Unha delas, dados os miles de millóns de posibles planetas semellantes ao
noso, é se nalgún deles pode haber non xa vida, senón seres libres
e racionais: persoas. Polo momento non hai resposta e as opinións
divídense: a inmensa cantidade do número parece chamar á probabilidade positiva; a inmensa complexidade da vida humana suxire a
improbabilidade33. Tamén os teólogos se dividen, e non sen influxo
de preocupacións teolóxicas. A principal deita sobre todo da fe na
universalidade da salvación, tal como ser revelou en Xesús de Na32 Llama de amor viva, Canc. 2, n.11 (Vida y Obras completas, Madrid 1964, 855).
33 Pode verse un balance suxestivo en W. Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie II, Stuttgart 61979, 693-702.
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zaré, confesado coma o Cristo. Se só nel está a salvación definitiva,
como se relacionarían con ela os posibles outros?
Uns teólogos, como é o caso de Wolfhart Pannenberg, tenden a
buscar algunha conexión óntica, é dicir, se o entendo ben, como
una especie de extensión misioneira, acentuando a “función clave” (Schlüsselfunktion) do acontecido na terra para o conxunto da
creación34. Outros, como Paul Tillich, indicando que “o que se manifesta en Cristo é a relación eterna que media entre Deus e o ser
humano”, di que a súa “resposta fundamental deixa aberto o universo a posibles manifestacións divinas noutras zonas ou noutros
períodos do ser”, porque “a manifestación do poder salvador nun
lugar implica que este poder está actuando en todos os lugares”35.
E Karl Rahner di algo parecido: recoñecendo o carácter especulativo da cuestión, afirma que “podería dicirse con sentido que tamén
a eses outros seres de carácter espiritual e corpóreo lles tería que
ser atribuída (a pesar da plena gratuidade da graza) una determinación sobrenatural en inmediatez con Deus”36. E, coa súa típica
cautela, non deixa de sacar a consecuencia: “Aínda tendo en conta
a inmutabilidade de Deus en si mesmo e a identidade (Selbigkeit)
do Logos, non se poderá demostrar que sexa sen máis impensable
una encarnación múltiple en distintas historias da salvación”37.
Debido ao inevitable carácter hipotético do problema, requírese certamente contención teolóxica38. Desde logo, cómpre ter en
conta que a Biblia fala dentro do estreito horizonte espacial e temporal do seu tempo e cultura, e non convén buscar nela respostas
34

Systematische Theologie II, Göttingen 1991, 95-96.
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Teología sistemática II, Barcelona 1972, 131-132.

36 “Naturwissenschaft und vernünftiger Glaube”, en Id, Schriften zur Theologie. Bd. 15.
Zürich 1983, 24-62, en p. 58
37 Ibid., 59: “Angesichts der Unveranderlichkeit Gottes in sich selbst und der Selbigkeit
des Logos wird man wohl nicht beweisen konnen, dass eine mehrfache Inkarnation in ver
schiedenen Heilsgeschichten schlechterdings undenkbar sei”.
38 Unha exposición de diversas opinións, mesmo de autores antigos, descoñecedores dos
datos actuais, pode verse en Thomas F. O’Meara, Extraterrestrials and Christian Revelation,
Minnesota 2012; ofrece unha breve síntese en Extraterrestrials and Religious Questions
(pode verse en http://journalofcosmology.com/JOC20/O%27Meara1.pdf).
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directas. Por outra parte, a revelación deixou de ser vista como un
“ditado” divino para ser comprendida como o descubrimento do
que Deus, con amor irrestrito –como Abbá sen fronteiras–, está
tratando de manifestar a través da súa creación, alí onde ela poida
ser consciente e buscar unha plenitude persoal. Tendo isto en conta e situándome na liña destes autores, o meu parecer expresábao
así hai pouco, contestando á pregunta que me facía un lector:
A súa pregunta é interesante e talvez acabe séndoo máis, se por
casualidade aparecese que a posibilidade doutros mundos con vida
persoal se verificase. De momento, como Vde. ben di, o que podemos dicir é teoloxía-ficción, e hai que ser prudentes e contidos.
Se no que constatamos resulta xa tan difícil, que podemos saber
do outro.
Dito isto, direille que para min o fundamental non me suscita moito problema. Como me fío de Deus, estou seguro de que, se hai
outros seres persoais no mundo (unhas veces paréceme probabilísimo e outras, case imposible…), El trataraos con idéntico amor
e buscará o modo de revelárselles”39. O que o fondo último da
encarnación é para nós –Deus que desde dentro da nosa humanidade logra manifestársenos “plenamente” e abrirnos totalmente o
seu amor salvador– acabará acontecendo tamén para eles, supoño
que tamén para “elas” (pois non é probable que Deus os privase da
marabilla do amor de parella).

Isto, está claro, chama a pensar o misterio da encarnación de
maneira que teña sentido para as distintas posibilidades. Pero misterio é xa agora, e non creo que iso cambiase moito o significado
fundamental.
Compréndense entón dúas consecuencias ante as que nos colocaría a existencia doutros seres persoais non terrestres. A primeira,
máis obvia, non ofrecería especial dificultade, mesmo parecería
39 Engado aquí unha referencia suxestiva de P. Benvenuti, Curiosity e la sua sfida:
L’Osservatore Romano 11 agosto 2012, p. 4: desde o Deus de Xesús e con ocasión da
última exploración de Marte, di que, máis ca de “deseño intelixente” (Intelligent Design),
deberiamos falar de “deseño amoroso” (Love Design). Persoalmente penso tamén que, para
o tema presente, máis ca de “principio antrópico” (que podería parecer reducido aos humanos) sería mellor falar de “principio agápico” (aberto a todos os seres persoais posibles).
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abrir a amplitudes e belezas insospeitadas. Porque, igual que a evolución nos levou a descubrir que a culminación humana significa
dalgún modo a flor da creación vista desde a terra, no caso de
existiren esas diversas culminacións, sucedería o mesmo con cada
unha delas no ámbito cósmico onde tivese lugar. Apurando un
pouco a metáfora, diriamos que, en lugar de reducirse ao xeocentrismo dunha soa floración, o universo sería un xardín a florecer en
múltiples e variadas culminacións persoais.
A segunda consecuencia presentaríase máis seria e profunda,
porque abriría unha cuestión abisal: como se relacionarían as diferentes culminacións da revelación nos distintos mundos? Unha
cousa é clara: cada unha delas tería que representar para os seus
habitantes o que para nós representa Xesús de Nazaré. Pero que
significa iso en concreto: en que consistiría a identidade e a diferenza entre as distintas encarnacións? Non podemos cerrar a posibilidade, pero non dispomos aínda de categorías para a pensar teoloxicamente. Por fortuna, non tería sentido tomar agora decisións
dogmáticas. Se a posibilidade chegase a ser real, sería o tempo de
pensar a cuestión a partir dos novos datos e, seguramente, nun
novo e moi diferente contexto cultural e teolóxico. Mentres, penso
que é mellor calar.
Con todo, aventurándome a imaxinar por onde podería ir un
camiño para orientarse no pensar dentro dese abismo fascinante,
aventuro unha mínima suxestión. Talvez o concepto mediador debería buscarse na mesma dirección por onde se orientou a teoloxía
tradicional, cando tivo que abordar as fondas e delicadas preguntas
que se abren no tratamento da Cristoloxía e da Trindade. Refírome
ao concepto de persoa, pero tomado con toda cautela e rigor: non
no sentido corrente, senón no especificamente peculiar e nunca
completamente sintetizable que ten cando se aplica a eses misterios. Habería que pensar nunha persoa en distintas “naturezas”
ou realizacións existenciais concretas. Pero, asomados ao abismo,
seguramente é mellor calar, nun silencio humilde, expectante e
respectuoso…
Andrés Torres Queiruga
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Carlos Pajares Vales

1. Conflitos históricos
Os dous conflitos máis representativos poden encadrarse baixo o
nome de Galileo e mais o da teoría da evolución de Darwin.
A visión cosmolóxica en tempos previos a Galileo tiña a súa orixe
en varias pasaxes bíblicas onde se fala de que o Sol se move ao redor da Terra. Por suposto, hoxe en día ninguén interpreta a Biblia
ao pé da letra. Galileo, que era crente, xa dixo na súa defensa, no
famoso proceso, que a Biblia e a Ciencia falaban de temas distintos: “A Biblia ensina como ir ao Ceo, non como van os Ceos”. Esta
frase dita por Galileo pertencía a un famoso cardeal, o cardeal
Baronio, e este, como dicía o propio Galileo, non inventaba, senón
que repetía o pensamento de Santo Agostiño.
Estes conflitos en realidade son conflitos entre unha cultura
existente no seu tempo e unha cultura emerxente que empeza a
xurdir no Renacemento e cristaliza na Ilustración. A partir do Renacemento aparece un novo enfoque do que é o home e o seu papel na Natureza, situada esta en fronte do home e obxectivizándoa.
É o nacemento da Ciencia moderna e o inicio da gran revolución
que se vai dar no Mundo. A partir dela o home séntese dono de
seu, marca os seus propios obxectivos e dáse as súas propias normas. A autonomía do home aparece como a experiencia básica que
artella e anima todo o movemento da modernidade1.
Inicialmente a colisión era inevitable. A irrupción da Ciencia
moderna constituía a fronte de choque dun inmenso cambio cultural. A oposición aos novos descubrimentos non era exclusiva da
1 A. Torres Queiruga, El diálogo ciencia-fe en la actualidad, Iglesia Viva, 242 (2010), 4366 (Condensado SelTeol 199/50 (2011) 227-240.
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Relixión, senón que chegaba a todas partes, incluíndo ambientes
filosóficos, políticos e tamén científicos. A resistencia do mundo
relixioso era en certo senso lóxica, tendo en conta que estaba representada por unha Institución que sentía que se cuestionaba a
súa influencia e a súa verdade. Por iso a oposición non foi só por
parte dos católicos, senón tamén por parte dos protestantes. Véxase, por exemplo, como Lutero arremete contra Copérnico. É moi
coñecida a oposición das xerarquías protestantes contra a teoría
da evolución de Darwin. (O bispo anglicano Wilterforce preguntou ao biólogo T. H. Huxley, propagador das ideas de Darwin, se
el descendía do mono por parte de pai ou de nai. A resposta foi:
“Prefiro ter un mono como antepasado que un bispo que fala do
que non entende”).
Hoxe en día, despois do Concilio Vaticano II, a autonomía do
home está recoñecida pola Igrexa. Na constitución pastoral sobre
a Igrexa no mundo actual (Gaudium et Spes) dise:
Moitos dos nosos contemporáneos parecen temer que, por unha
excesivamente estreita vinculación entre a actividade humana e
a relixión, sufra trabas a autonomía do home, da sociedade ou da
Ciencia. Se por autonomía das realidades temporais se quere dicir
que as cousas creadas e a sociedade mesma gozan de propias leis
e valores, que o home ten de descubrir, empregar e ordenar pouco
a pouco, é absolutamente lexítima esta esixencia de autonomía.
Non é soamente que a reclamen os homes do noso tempo. É que
ademais responde á vontade do Creador. Pois, pola propia natureza
da creación, todas as cousas están dotadas de consistencia, verdade e bondade propias e da súa propia orde regulada, que o home
debe respectar co recoñecemento da metodoloxía particular de
cada Ciencia ou Arte. Por iso a investigación en todos os campos
do saber, se está realizada dunha forma autenticamente científica
e conforme ás normas morais, nunca será en realidade contraria á
fe, porque as realidades profanas e as da fe teñen a súa orixe nun
mesmo Deus. Máis aínda, quen con perseveranza e humildade se
esforza por penetrar nos segredos da realidade, está levado, aínda
sen sabelo, como pola man de Deus, quen, sostendo as cousas, dá
a todas elas o ser. Son, a este respecto, de deplorar certas actitudes
que se teñen dado ás veces entre os propios cristiáns, actitudes
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que, seguidas de agres polémicas, induciron a moitos a estableceren unha opción entre a Ciencia e a Fe. Pero, se a autonomía
do temporal quere dicir que a realidade creada é independente de
Deus e que os homes poden usala sen referencia ao Creador, non
hai crente ningún a quen se lle oculte a falsidade envolta en tales
palabras. A criatura sen o Creador desaparece. Polo demais, cantos
cren en Deus, sexa cal for a súa relixión, escoitaron sempre a manifestación da voz de Deus na linguaxe da creación.

Ata aquí a cita, que delimita a liña onde se moven os conflitos
entre Ciencia e Relixión. En cosmoloxía, como na evolución das
especies, os conflitos teñen a súa orixe no papel do home. Na teoría da evolución o home non é máis ca unha especie que evolucionou mediante a selección natural e as mutacións. Na Cosmoloxía
o home é unha especie dun planeta dunha estrela, das centos de
miles de millóns que hai na nosa galaxia, e esta non é máis ca unha
entre os centos de miles de millóns de galaxias. Nun Universo tan
grandioso o home toma conciencia da súa insignificancia, sentindo
soidade; mais tamén pode razoar que un Universo tan grandioso,
como veremos, é necesario para que apareza o home na Terra, e
por iso o home pode verse con grandeza. A pequenez e a grandeza
do home van unidas.

2. Evolución do Universo
De acordo co Big-Bang o Universo expándese de tal xeito que
todas as galaxias se afastan unhas das outras cunha velocidade
proporcional á súa distancia. É a expansión Hubble, experimentalmente comprobada medindo o desprazamento ao vermello dos espectros das diferentes galaxias. É o mesmo efecto, chamado efecto
Doppler, que se observa cando unha locomotora de tren se afasta
de nós, emitindo un son cada vez máis agudo. Neste caso o cambio
non é do son, senón da radiación electromagnética emitida polas
galaxias. A expansión fai que o Universo arrefríe paulatinamente.
Este arrefriamento fai que o Universo pase por diferentes etapas,
indo do máis simple e indiferenciado ao máis complexo e diferenciado, e dos constituíntes máis elementais e pequenos da materia
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ás estruturas máis grandes e complexas. Primeiro os constituíntes elementais (quarks e leptóns) forman as partículas elementais
(protóns, neutróns e demais). Logo estas, debido aos choques entre elas, forman os núcleos atómicos, despois os átomos e por último as estrelas e galaxias.
Hai dúas probas experimentais dese proceso. A primeira é a chamada nucleosíntese, e dicir, o proceso mediante o cal as partículas elementais, protón e neutrón, forman o núcleo de deuterio e
despois de tritio, helio3, helio... A proporción destes núcleos no
Universo está de acordo co calculado. Hai que dicir que a moi altas
temperaturas os neutróns e protóns forman deuteróns liberando
enerxía en forma de fotóns coa mesma intensidade que os fotóns
rompen os núcleos de deuterio dando neutróns e protóns, de tal
xeito que no balance non se forman deuteróns. Mais cando se arrefría o Universo hai un momento (ao redor de cen segundos despois
do Big-Bang) no que, debido á menor temperatura dos fotóns, estes non teñen enerxía dabondo para romper os núcleos de deuterio e empeza a formarse o deuterón. No balance da formación de
deuteróns tamén xogan un papel relevante as desintegracións dos
neutróns, que entre outras cousas dan protóns. Se os neutróns se
desintegrasen máis axiña de como o fan, non quedarían neutróns
dabondo como ingredientes para formar deuteróns, e se a desintegración fose máis amodiño, habería tantos neutróns que esgotarían todos os protóns na formación de deuteróns, de tal xeito que
estariamos en desacordo coa proporción de hidróxeno no Universo. (Ademais, se quedamos sen protóns, quedamos sen hidróxeno
e, xa que logo, sen auga.) Vemos, pois, que é crucial a velocidade
da desintegración do neutrón, e esa velocidade establécea a intensidade da chamada forza feble2. Vemos que o Universo se comporta como unha pota ou unha “termo-mix” na que, a medida que se
arrefría, vanse consumindo uns ingredientes e facéndose outros. O
primeiro ingrediente, por certo, foi a enerxía, é dicir, a temperatura
da termo-mix, que foi sucesivamente transformándose, primeiro
nos constituíntes últimos da materia e despois en todos os demais.
2

S. Weinberg, Los tres primeros minutos del Universo. Alianza editorial, 1978.
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A intensidade da forza feble é moi pequena, como di o seu nome,
debido a que a forza feble faise mediante o intercambio das partículas cargadas W+, W– e a neutra Z, que teñen moita masa. O feito de que teñan moita masa (máis de 80 veces a masa do átomo de
hidróxeno) é debido á interacción das devanditas partículas cando
se moven no espazo, debido a que este espazo está impregnado do
campo da famosa partícula de Higgs.
Unha segunda evidencia experimental do proceso descrito foi
a detección do fondo cósmico de microondas, feito por Penzias e
Wilson no ano 1964. Para formar átomos, os núcleos atómicos deben chocar con electróns. No choque fórmanse átomos que liberan enerxía electromagnética en forma de fotóns. A unha determinada temperatura estes fotóns tamén chocan cos átomos formados
rompéndoos en núcleos e electróns. Sen embargo, nun momento
da evolución (ao redor de 300.000 anos), debido ao arrefriamento do Universo, eses fotóns xa non teñen enerxía dabondo para
romper os átomos e estes empezan a existir sen romperse. Despois
da formación dos átomos, eses fotóns que xa non interaccionan,
estarán en todo o Universo cunha distribución homoxénea e isotrópica, é dicir, igual en calquera sitio da nosa galaxia ou fóra dela.
É o murmurio do Universo.
Para acabar esta breve introdución á evolución do Universo,
mencionemos que dende 1997 sabemos que o Universo na actualidade non só se está expandindo, senón que esta expansión é
acelerada. Isto implica que o 70% do Universo está constituído por
unha enerxía da que descoñecemos a natureza, a chamada Enerxía
Escura. A isto debemos engadir outro 24-26% de materia escura da
que tampouco sabemos a natureza, pero sabemos da súa existencia
polo movemento das estrelas no halo (na periferia) das galaxias.
Xa que logo, a pesar dos grandes avances no coñecemento da evolución do Universo, só coñecemos ao redor do 4% do Universo, a
chamada materia ordinaria, formada polos átomos coñecidos. É
curioso que a finais do século XX, cando criamos que estabamos
preto dunha Teoría do Todo e que pretendía explicalo todo polo
menos a nivel fundamental, despois de 1997 atopamos que non
sabemos case nada do balance materia-enerxía do Universo.
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3. O Principio antrópico
O principio antrópico establece que as leis físicas e as condicións iniciais do Big-Bang deben ser as que son para que a nosa
existencia sexa posible. Ademais, as leis físicas deben ser moi especiais para que isto sexa así. Hai un axuste fino: “Existo, logo o
Universo é o que é”.
Pensemos por exemplo nos valores das constantes físicas. En
canto a moitas delas, sabemos do seu valor porque as medimos
experimentalmente, mais non temos determinado o seu valor teoricamente. En particular algunhas desas constantes dannos a forza
das interaccións. Por exemplo: a constante G establece a forza da
interacción gravitatoria ou o valor da masa das partículas elementais, W e Z establecen a forza da chamada interacción feble como
dixemos anteriormente. O seu valor só esta establecido experimentalmente, mais sabemos que, se fosen un pouquiño máis pequenas
ou máis grandes, sería imposible a existencia de vida intelixente no
Universo. Vexamos isto con máis detalle.
3.1. A interacción feble
O valor relativo da interacción feble a nivel nuclear respecto
á interacción gravitatotia é crucial na nucleosíntese, que se realiza ao redor de cen segundos despois do Big-Bang. En especial
para a relación entre o hidróxeno, o deuterio, o tritio e o helio
primordiais. Como dixemos anteriormente, se a interacción feble fose un pouquiño máis forte, o neutrón desintegraríase moi
axiña e non quedarían neutróns para interaccionar cos protóns
e formar primeiro o deuterio e despois outros núcleos como tritio, helio, etc. Polo contrario, se fose aínda máis feble, habería
neutróns dabondo, mesmo de máis, de tal xeito que interaccionarían todos os protóns e quedariamos sen hidróxeno e, polo
tanto, sen auga.
Xa que logo, é fundamental o valor exacto da interacción feble
para a nosa existencia. Un pouco de máis ou un pouco de menos,
e non podería haber vida.
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3.2. A relación forza forte-forza electromagnética
O valor relativo entre a forza forte (que explica por que son estables os núcleos) e a forza electromagnética é crucial para que
poidan chegar a existir no universo Carbono e Osíxeno. Se non
fose así, ou ben non chegaría a obterse Carbono ou ben todo o
Carbono se queimaría formando Osíxeno. A este respecto hai que
indicar que Fred Hoyle, non crente, cando estableceu as reaccións
que facían posibles as proporcións adecuadas de ambos núcleos,
dicía que mesmo parecía que alguén o preparara.
3.3. Outras relacións fundamentais
A relación determinada entre a masa do electrón e a do protón
é crucial para a existencia de moléculas complexas que interveñen
na vida, como o ADN3.
Tamén son cruciais as condicións iniciais do Universo nos seguintes casos:
• A densidade de materia inicial. Se fose menor, o Universo expandiríase moi axiña e as galaxias non se poderían ter formado, e, se fose máis grande, todo o Universo se derrubaría pola
gravidade nun período moi curto. Este punto ten explicación
dentro da teoría inflacionaria.
• O Universo, na orixe, debería ter una entropía moi baixa ou, o
que é o mesmo, un grao de orde moi alto para producir todas
as estruturas (galaxias, cúmulos de galaxias, estrelas...) que vemos. R. Penrose, ilustre físico matemático de Oxford, calculou
que dos (1010)123 universos posibles, só un tería orde dabondo
para que nós estiveramos aquí4. Por isto o grande físico teórico e
divulgador Freeman Dyson di: “Canto máis examino o Universo
e a súa arquitectura, máis evidente encontro que o Universo en
certo modo debía saber que nós estabamos en camiño”.
3 J. Polkinghorne, La fe de un físico, Editorial Verbo divino, 2007, e tamén do mesmo autor “El principio antrópico” en Ciencia y fe en dialogo, Vol II. Documentos Faraday. Edicións
Friedner, Madrid 2012.
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• O Universo debe ter esa inmensa idade, de preto de 13.700
millóns de anos, para que a humanidade puidese existir. Ese
tamaño é o que acadaría en expansión cunha densidade de
materia próxima á crítica, e tamén é o tempo necesario para
que puidese aparecer a humanidade por evolución.
A inmensidade do Universo pode provocar aos seres humanos
estremecemento, soidade e pequenez; mais ao mesmo tempo tamén pode levar a pensar na súa grandeza, dado que foi necesaria
toda esa expansión para a súa existencia. Parece que a pequenez e
a grandeza do home van unidas.
O principio antrópico demostra que o noso Universo é especial.
Os seres humanos, dende logo, non viven no centro do Universo
(centro que non existe); mais a estrutura física deste Universo ten
que estar constrinxida entre límites moi estreitos para que a evolución da vida baseada no Carbono sexa factible. Algúns ven isto
como unha ameaza do teísmo: se o Universo está dotado dun axuste fino, poderíase pensar nun “Axustador divino”.
Hai dúas formulacións do principio antrópico, as chamadas forte e feble.
A feble afirma que o Universo que observamos, ten que ser consistente coa nosa presenza como observadores. En principio, parece que isto non pode ser moi relevante. É lóxico que vexamos un
Universo dunha idade de ao redor de 13.700 millóns de anos porque seres da nosa complexidade non poderían aparecer en escena
antes. Sen embargo, as condicións do Universo teñen marxes moi
pequenas, moi lonxe de ser triviais.
A formulación forte di que o Universo ten que ter certas propiedades para permitir a aparición da vida. Cal pode ser a orixe
desta necesidade? O crente baseará gustosamente esa necesidade
na vontade do Creador.
Hai diversos argumentos que intentan explicar o axuste fino. Un
deles é a teoría dos Multiuniversos. Nesta teoría, as constantes
físicas teñen determinados valores nun determinado Universo e
outros valores noutro, de tal xeito que non hai axuste fino, senón
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que no Universo en que vivimos os valores son tales que permiten
a vida. Variacións desta teoría son o Universo con múltiples dominios inaccesibles uns dos outros. Aparte da falla de naturalidade
destas teorías, que parecen estar feitas ad hoc para salvar o axuste
fino, non fan predicións capaces de ser verificadas.
Máis modesta posición é a dos que pensan que o coñecemento
científico actual é limitado e que haberá que esperar tempo para
que aparezan novas ideas capaces de explicar o valor desas constantes, e que dentro estritamente da Ciencia se poderán ir desvelando eses axustes finos.
Por suposto, o axuste fino tamén pode interpretarse como proba
da existencia dun axustador. Isto estaría moi próximo a unha proba
científica da existencia de Deus. Sen embargo, moitos somos escépticos sobre o particular, entre outras cousas porque pensamos
que a existencia de Deus non será nunca unha verdade científica
suxeita a aprobación ou a desaprobación. Iso non quere dicir que
se pense que a orde intelixible e fermosa do mundo, tan rechamante para os científicos, non é un reflexo da mente do seu Creador.

4. Preguntas límite. O Universo comprensible
A Ciencia obtén os seus maiores éxitos pola modestia da súa ambición, autolimitándose e restrinxíndose a si mesma a buscar e responder a preguntas concretas e específicas concernentes a procesos.
Así, por exemplo, se consideramos a música, na Ciencia formúlase en termos de resposta neural ao impacto das ondas sonoras no
tímpano. O misterio fondo da musica, que é como unha secuencia temporal de sons, pode falarnos dun mundo eterno de beleza
que escapa por completo da comprensión científica. Un elemento
importante do diálogo Ciencia-Relixión é o recoñecemento de preguntas límites que se refiren a cuestións que xorden do quefacer
da Ciencia, pero van máis alá da súa autolimitada capacidade.
Unha destas preguntas é por que a Ciencia é posible coa fondura e extensión que ten. A necesidade evolutiva de sobrevivir pode
explicar por que os humanos son capaces de encontrar sentido aos
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fenómenos cotiáns. Sen embargo, non é doado crer que a nosa
capacidade para entender as partículas elementais ou a cosmoloxía
sexa simplemente unha necesidade de sobrevivir. Non só o Mundo
é fonda e racionalmente transparente á investigación, senón que
tamén é dunha fonda beleza racional, proporcionando aos científicos, unha e outra vez, o premio do marabilloso polo seu traballo
de investigación.
O por que se realiza o estudo da Ciencia en profundidade e por
que o seu éxito involucra ás veces unhas ecuacións matemáticas,
aparentemente abstractas, non ten contestación. A Ciencia é incapaz de ofrecer unha explicación deste carácter fondo das leis da
Natureza. Por que o mundo é comprensible? Por que o podemos
entender?
A interpretación relixiosa volve intelixible a comprensión do propio Universo, xa que afirma que o mundo está cheo de trazas dunha mente, precisamente porque a Mente do seu Creador está tras
a súa fermosa orde.

5. Puntos de encontro. Busca, unicidade e
simplicidade, verdade e beleza
O científico busca infatigablemente a explicación dos fenómenos da Natureza, o seu funcionamento e o misterio escondido nas
leis que están detrás do seu funcionamento.
O home relixioso tamén busca escrutando no misterio do home,
do Universo e da súa transcendencia. A relixión non é un conxunto
de dogmas e receitas aplicables a calquera problema e dificultade,
no que todo estea resolto, que non haxa máis que atopar o dogma
aplicable en cada caso, senón que, polo contrario, a relixión é internarse e buscar o coñecemento de Deus.
A Ciencia e a Relixión buscan a unicidade e simplicidade como
reflexo da verdade e da beleza. Os grandes avances científicos teñen que ver con relacionar fenómenos aparentemente distintos
baixo o manto dunha explicación unitaria e simple. Así pasou coa
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unificación feita por Newton, que explicaba que as órbitas dos planetas e a caída da masa e de todos os corpos obedecían ás leis do
movemento e da Gravitación. E así pasou tamén coa unificación
da Electricidade, o Magnetismo e a Óptica a finais do século XIX,
feita por Faraday, Maxwell e Ampere, ou a unificación da forza
electromagnética coa forza feble na segunda metade do século XX,
realizada por Weinberg e Salam e culminada co descubrimento
dun bosón, probablemente o famoso bosón de Higgs no CERN, ou
a unificación de todos os elementos químicos na táboa periódica
de Mendeleiev no século XIX, ou a unificación de todas as especies
pola teoría da evolución de Darwin e Wallace do século XIX, ou
a unificación xenética pola estrutura do ADN de Crick e Watson
na segunda metade do século XX. A aspiración dos científicos é
sempre buscar explicacións unitarias e xerais que engloben explicacións parciais para ter unha visión máis xeral e fonda.
Toda unificación leva consigo unha simplicidade. Grandes físicos expresaron de xeito inequívoco estas ideas. Vexamos como o
fan algúns deles en textos coñecidos5.
• Newton: “A Natureza non fai as cousas en van e é van o que
sucede por efecto de moito cando é dabondo con menos. A
Natureza é simple e non prodiga as causas das cousas”.
• Heisenberg, que construíu a Mecánica Cuántica e propuxo o
seu famoso Principio de Incerteza: “O acadar conxugar a multiplicidade coa unidade, e que a multiplicidade apareza nela
unificada, trae como consecuencia que o poidamos percibir
como algo simple e fermoso ao mesmo tempo”.
• A expresión latina Simplex sigillum veri (“A simplicidade é o
selo do verdadeiro”) aparece escrita na entrada da Facultade
de Física da Universidade de Gottingen a xeito de anuncio
para os que pretenden descubrir a verdade.
• Outra expresión latina: Pulchritudo splendor veritatis (“A beleza é o resplandor da verdade”) pode interpretarse no senso
5 C. Pajares, no “Prologo” a O Sistema do Mundo, de Isaac Newton, Universidade de
Santiago de Compostela-Fundación BBV, 2004.
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de que o investigador recoñece a verdade en primeiro lugar
pola súa beleza.
• Einstein: “A experiencia máis bela e fonda que poida ter o
home é o senso do misterioso. Detrás do que podemos experimentar ocúltase algo inalcanzable aos nosos sentidos, algo no
que a súa beleza e sublimidade se acada só indirectamente e a
modo de pálido reflexo. Neste senso, eu son relixioso”.
• S. Weinberg, premio Nobel de Física pola unificación das forzas electromagnética e feble, afirma: “Para os seres humanos é
case irresistible crer que temos unha relación especial co Universo, que a vida humana non é só o resultado máis ou menos
absurdo dunha cadea de accidentes que se remontan aos tres
primeiros minutos, senón que dalgún xeito formabamos parte
del dende o comezo. É difícil decatarse de que todo é unha minúscula parte dun Universo abafantemente hostil. (...) Tanto
máis comprensible parece o Universo, tanto máis sen senso
parece tamén. (...) O esforzo por comprender o Universo é
unha das poucas cousas que eleva a vida humana sobre o nivel
da farsa e lle imprime algo da elevación da traxedia”.
• C. N. Yang, premio Nobel de Física por propoñer que hai interaccións que violan a simetría esquerda-dereita, di: “A min
fascínanme as simples e belas regras que rexen o noso Universo. A súa beleza é incrible. Non é doado expresalo con palabras. A inmensidade desa beleza dáme unha sensación de
respecto. Pregúntome como se puido crear unha estrutura
tan magnífica. Dáme unha sensación fondamente relixiosa no
senso máis intenso da palabra”.
• Maxwell, gran unificador da forza eléctrica, magnética e da
óptica, así como de poñer os alicerces da Mecánica Estatística, dicía: “Cada ser humano debe esforzarse en apreciar a extensión, a orde e a unidade do Universo, e debería considerar
esas ideas mentres le pasaxes como o capítulo I da epístola de
San Paulo aos Colosenses: Nel foron creadas todas as cousas
do Ceo e a Terra. Todo foi creado por El e para El. El é antes
de todo e todo subsiste n’El”.
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6. Creación e Revelación
“Que facía Deus antes de crear o Mundo? Estaba preparando
o inferno para meter nel os que fan preguntas como esa”. Esta
contestación provinte de Santo Agostiño no seu libro As confesions,
non é moi diferente á que se dá en Física cando se pregunta: “Que
pasou antes do Big-Bang?”.
A resposta estándar é que no Big-Bang se crea tamén o tempo;
xa que logo, non se pode falar de antes do Big-Bang. A contestación, aínda que correcta, non pode deixarnos satisfeitos. Realmente antes do chamado tempo de Planck, 10–43 segundos, a Física ten
problemas, dado que entra en conflito a Mecánica Cuántica e o
Principio de Indeterminación de Heisenberg coa teoría da Relatividade Xeral de Einstein. Para resolver estes problemas inténtase
construír unha Gravidade Cuántica; mais as diferentes propostas,
incluída a teoría de cordas, ata agora non son capaces de facer predicións verificables incontestables, aínda que algunhas sexan moi
atractivas e que en determinados limites poidan predicir fenómenos comprobables. En calquera caso, aínda non están canonizadas
cientificamente.
A creación non se refire, en primeira instancia, a como empezaron as cousas, senón a por que existen. Deus é contemplado tanto
como o ordenador e sustentador do cosmos como o seu creador. A
creación é un proceso de despregue continuo, no que Deus actúa
tanto a través do resultado de procesos naturais como de calquera
outra forma. Deus non creou un mundo terminado ou predeterminado, senón que creou un Mundo que permitiu ás criaturas facerse a si mesmas, xa que dita potencialidade xorde por medio dun
proceso evolutivo cósmico e terreo6.
Deus non é un tirano cósmico que move os fíos dunha creación
coma se fose un teatro de monicreques. Deus é Amor, e o regalo do
Amor debe garantir sempre algún tipo de independencia ao obxecto dese Amor. A creación é un acto de autolimitación de Deus,
6 J. Polkinghorne, Science and Creation, New Science Library, 1998, e tamén en A. Udias,
Ciencia y Religion, Sal Terrae, 2010.
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porque permite ás súas criaturas seren e facérense a elas mesmas.
Isto implica que, aínda que permitido por Deus, non todo sucede
de acordo coa vontade divina7.
Este feito, no que as criaturas se fanse a si mesmas, pode axudar
a comprender a dor e o mal no mundo. Por exemplo: o motor da
historia da vida na Terra é a mutación xenética. Isto quere dicir que
algunhas células somáticas serán capaces de mutar e converterse
en malignas. É a ineludible cara escura da evolución. Igualmente,
hai procesos físicos naturais na evolución cósmica e terrestre que
implican a liberación de cantidades enormes de enerxía, co considerable risco e ás veces sufrimento para os seres humanos8.
A acción da creación consiste en sustentar e capacitar a criatura
para que esta actúe por si mesma, polas leis da natureza ou polas
motivacións abertas da liberdade.
Como di Torres Queiruga9, este concepto da creación está baseado na tradición e aparece magnificamente expresado por San
Ignacio de Loiola na “Contemplación para alcanzar amor” dos seus
Exercicios Espirituais: “Mirar como Deus habita nas criaturas, nos
elementos dando ser, nas plantas vexetando, nos animais sensando, nos homes dando a entender; e así en min dándome o ser,
animando, sensando e facéndome entender”.
É nesta concepción na que se debe entender a revelación de
Deus. Non ten sentido unha revelación que fose un ditado divino
dunha serie de verdades, como caídas do ceo a través da inspiración operada na mente dalgún profeta. Trátase dunha revelación
imposta dende fóra, sen relación coas nosas preguntas. Baixo a
aparencia de humildade e submisión, a aceptación desa revelación
causa indiferenza. Tanto ten o que se revela. Moi diferente é unha
revelación na que o que descobre o profeta non é unha realidade
7 A. Torres Queiruga, Creo en Deus Pai, Ed SEPT, 1986, e do mesmo autor o artigo en
Iglesia Viva 43-66 (2010).
8 A. Torres Queiruga, A revelación de Deus na realización do home, Galaxia, 1985.
9 A. Torres Queiruga, El diálogo ciencia-fe en la actualidad, Iglesia Viva 242 (2010) 43-66
(Condensado SelTeol 199/50 (2011) 227-240.
50
538

Encrucillada 180, novembro-decembro 2012

Cosmoloxía e cristianismo

superposta, senón a realidade humana e do Mundo, e o específico
non é engadirlle un suplemento sobrenatural, senón vela na súa
integridade e fondura ao descubrila fundada en Deus10.
Tampouco é compatible coa Ciencia a concepción dun Deus tapaburatos, atento ao Mundo, mais pasivo e actuando só con intervencións puntuais, de carácter máis ou menos milagrosas, movido
polas peticións dos seus fieis.
Doutra banda, a Ciencia non pode demostrar a existencia de
Deus ou a súa inexistencia. Dende a Relixión, moitas veces ao longo da Historia pretendeuse demostrar a súa existencia, ás veces
utilizando a lóxica, ás veces, máis recentemente, utilizando o principio antrópico. Igualmente científicos de diversos campos, como
Dawking en Bioloxía, ou Weinberg dende a Física, argumentan que
a Ciencia exclúe a existencia de Deus, engadindo na súa argumentación apreciacións subxectivas, supoñendo posicións relixiosas arcaicas ou aplicando un reducionismo científico que, se se aplicase
a outras partes da Ciencia, negaría a súa existencia. No fondo non
admiten que o coñecemento científico non é o único coñecemento.
O coñecemento científico obxectivo non fala do lado subxectivo da
natureza, en especial da nosa propia experiencia interior. A crenza
nun Deus persoal e a crenza na intervención de Deus no Universo non supón que sexan suspendidas as leis físicas ou biolóxicas.
A sabedoría, o amor e a receptividade persoal de Deus de ningún
modo rivalizan coas causas físicas. A experiencia de Deus debe ser
consonte coas perspectivas científicas do mundo natural11.
Dende posicións cristiás debería pensarse que a Ciencia non
pode demostrar a existencia de Deus, porque, se así fose, sería
innecesaria a revelación. En efecto, se cientificamente quedase
probada a existencia de Deus, serían simplemente ignorantes os
que non cresen. Sen embargo, a Deus só se chega pola revelación,
non pola Ciencia.
10 A. Torres Queiruga, A revelación de Deus na realización do home, Galaxia, 1985.
11 J. Haught, Dios y el nuevo ateísmo, Sal Terrae, 2012; I. Barbour, El encuentro entre
Ciencia y Religión, Sal Terrae, 2004; J. Polkinghorne, “El debate entre Ciencia y Religion”
en Ciencia y fe en diálogo. Vol I, Documentos Faraday, Ediciones Friedner, Madrid, 2012.
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Bendito sexas, meu Pai, Señor do ceo e máis da terra, porque lles
escondiches estas cousas aos sabios e aos prudentes e llas revelaches á xente humilde. Si, meu Pai, bendito sexas por che agradar
iso así. Meu Pai ensinoume todas as cousas e ninguén coñece o
Fillo agás o Pai, nin coñece o Pai agás o Fillo e aquel a quen o Fillo
llo queira revelar. (Mt 11, 25-27).

Neste pasaxe aparece a quen é revelada a fe. Doutra banda esa
mesma idea impregna todos os evanxeos, en particular o núcleo
central, as benaventuranzas:
Ditosos os que teñen espírito de pobres, porque deles é o Reino
dos Ceos. Ditosos os que choran, porque eles serán consolados.
Ditosos os non violentos, porque eles herdarán a terra. Ditosos os
famentos e sedentos de xustiza, porque eles ficarán fartos. Ditosos
os misericordiosos, porque eles acadarán a misericordia. Ditosos
os de corazón limpo, porque eles verán a Deus. Ditosos os que
traballan pola paz porque eles serán chamados fillos de Deus. Ditosos os perseguidos por causa da xustiza, porque deles é o Reino
dos Ceos. (Mt 5, 3-10).

Así que aos científicos e aos non científicos háselles revelar o
coñecemento de Deus se son humildes, con espírito de pobres,
limpos de corazón, pacíficos e buscadores da xustiza.
Os científicos que son así, poden ver de máis preto, na Ciencia,
o misterio da natureza, a súa unicidade, simplicidade, beleza e verdade e ser unha fonte máis de louvanza a Deus.
Newton, un dos máis grandes científicos de todos os tempos
se non o máis grande, a pesar de que ao longo da súa vida tivo
comportamentos nada exemplares, dicía no seu último ano: “Non
sei a impresión que producirei diante do Mundo, máis a min seméllame a dun neno que xoga na praia e de cando en vez atopa
unha pedra máis redonda ou unha cuncha máis fermosa que de
ordinario, mentres o grande océano da verdade permanece sen
desvelar aos seus ollos”. O gran Newton, ás veces prepotente, sen
embargo tivo clarividencia para ver humildemente o que fixera. A
pesar de que o que fixera foi impresionante, verdadeiramente era
un grao de area.
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Finalmente quero acabar cunhas palabras do físico Richard Feynmann, un dos grandes físicos do século XX, premio Nobel e persoeiro relevante de grande atractivo humano:
A civilización occidental baséase en dúas herdanzas. Unha é o espírito científico de aventura no descoñecido, e a actitude de que
todo é incerto, é dicir, a humildade do intelecto. A outra é a ética
cristián, o amor, a fraternidade de todos os homes, a dignidade de
cada persoa, é dicir, a humildade do espírito. Son dúas herdanzas
consistentes, mais a lóxica non o é todo. Para seguir unha idea
é necesario o corazón. Como acadar a inspiración para que eses
alicerces da civilización occidental se manteñan xuntos, con pleno
vigor e sen temores mutuos?

Carlos Pajares Vales
Catedrático de Física Teórica
U. Santiago de Compostela
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O novo ateísmo
Camino Cañón Loyes

1. O escenario e os actores
O escenario do chamado Novo Ateísmo, veu configurado pola
actividade editorial e de divulgación en conferencias, páxinas web,
vídeos, etc. levada a cabo polos autores máis significativos da corrente. Algúns dos libros foron auténticos best-seller nas súas primeiras edicións. Poden recoñecerse, no fondo, batallas libradas na
sociedade norteamericana sobre a lexitimidade de ensinar en centros públicos a teoría da evolución, e máis preto a batalla teórica
sobre o deseño intelixente (IDE). E están moi presentes a destrución das Torres Xemelgas, o 11 de setembro do 2001, e a conflitividade bélica que seguiu a aqueles acontecementos.
As iconas deste novo ateísmo pertencen ao ámbito anglosaxón,
dous ingleses e dous norteamericanos, profesionais en distintos
ámbitos: investigación científica, periodismo, filosofía. As súas
bases filosóficas hai que buscalas no empirismo, e en particular,
para os que son máis explícitos neste terreo, en David Hume. En
relación ao pragmatismo norteamericano, sobresae a influencia do
naturalismo nas expresións de autores como Quine e Sellars.
Quizais, dos catro autores, o máis coñecido entre nós sexa o xenetista de Oxford, Richard Dawkins, entre outras cousas polo seu
patrocinio da campaña dos autobuses en grandes cidades, no noso
caso, Barcelona. Neles podía lerse: “Probablemente Deus non existe”, unha expresión con significado tecnicamente preciso, como
veremos. Dawkins escribiu varios libros; entre os máis coñecidos
atópanse en O xene egoísta. Bases biolóxicas da nosa conduta1, e
máis cerca O Espellismo de Deus2. Un texto seu, moi difundido na
web, é unha carta á súa filla Juliet, de 10 anos, co título Carta á
1 Richard Dawkins, O xen egoísta. Bases biolóxicas da nosa conduta. Barcelona, Salvat
Eds. 1976.
2
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Richard Dawkins, O espellismo de Deus. Madrid, Espasa 2007. (Orixinal inglés 2006).
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miña filla: boas e malas razóns para crer3. E entre os debates últimos
máis significativos, está o sostido entre este autor e o arcebispo de
Canterbury, na Universidade de Oxford, o 22 de febreiro de 2011.
Outro dos autores é o tamén británico, formado en Oxford,
Christopher Hitchens, falecido en decembro do 2011. Durante
máis de 20 anos traballou como xornalista no semanario estadounidense The Nation. O seu grande coñecemento dos conflitos
internacionais, –foi activista en moitos deles–, reflícteo no seu
best-seller, Deus non é bo: alegación contra a relixión4 repleto de
anécdotas e descricións de situacións de guerra, de represión, de
racismo e de violencia, sempre elixidas para mostrar que a causa
próxima ou remota destas, foron as crenzas relixiosas.
Un terceiro nome é o de Daniel Dennett, Licenciado en Harvard
e doutorado en Oxford. Se para Dawkins a relixión é un espellismo, para Dennett trátase de algo así como dun feitizo, que tan só a
razón e a análise rigorosa dos feitos poden chegar a romper. O seu
libro, Romper o feitizo, foi recoñecido como un dos integrantes
desta literatura fundadora do Novo Ateísmo5.
Por último, o máis novo dos integrantes do grupo é Sam Harris,
estadounidense, graduado en Filosofía pola Universidade de Stanford. No seu doutorado estuda as bases neurolóxicas da crenza, a
incredulidade e a incerteza. A publicación do seu libro O fin da fe.
Relixión, terror, e o futuro da razón, en 20046 tivo grandes ecos, e o
autor en resposta a algúns deles escribiu o seu segundo best-seller,
Carta a unha nación cristiá, un ensaio co que se propón “demoler
as pretensións intelectuais e morais da Cristiandade nas súas versións máis comprometidas”7.
3 O texto foi publicado tamén por Igrexa viva, nº 246 de abril-xuño 2011, pp. 92-96. Vai seguido dun contrapunto consistente nunha carta do profesor Miguel García Baró á súa filla Gloria.
4 Christopher Hitchens, Deus non é bo. Alegación contra a relixión. Barcelona, Debolsillo,
2008 (terceira edición 2010). Orixinal inglés 2007.
5 Publicado en Estados Unidos en 2007, a versión española fíxose pola editorial Katz en
Arxentina, en 2008. O seu autor é un dos líderes máis representativos do movemento The
Brights, moi activo na web na difusión do ateísmo.
6

Edición española en Paradigma, Barcelona, 2007.

7 O libro foi publicado en setembro de 2006 e en outubro entrou a formar parte da lista
de bestsellers do New York Estafes no posto número sete.
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Ata aquí a presentación dos actores que actúan neste escenario
cultural cun obxectivo compartido: o de ser militantes activos dun
ateísmo que proclama a incompatibilidade entre a razón e a fe
relixiosa, e que declara a guerra incruenta á segunda8. Pasamos
agora a preguntarnos polos contidos das súas argumentacións.

2. A que razón apelan?
A resposta, en principio, é moi sinxela: apelan á razón científica. Pero isto non fai máis que trasladar a cuestión á formulación
dunha nova pregunta: E cal é a concepción da ciencia que emerxe
dos seus escritos? Non é difícil comprobar que corresponde a unha
visión neopositivista desta, teoricamente superada, aínda que presente en determinados sectores da práctica científica e da mentalidade cientificista. É dicir, apelan a unha ciencia eticamente neutra, libre de crenzas, que pode coñecer todo o que é cognoscible.
Coa elección desta posición, elixen tamén unha razón científica que é incompatible coa fe relixiosa. Na Carta á miña filla,
Dawkins explicita con nitidez esta incompatibilidade. Contrapón a
evidencia, a autoridade, e a tradición tal como son entendidas no
quefacer científico, coas realidades nomeadas polas mesmas palabras no contexto das crenzas relixiosas, ridiculizando o significado
destas segundas. Ao final do escrito exhorta á súa filla: “A próxima
vez que alguén che diga algo que pareza importante, pensa para os
teus adentros”. É esta unha desas cousas que a xente adoita crer
baseándose en evidencias? Ou é unha desas cousas que a xente cre
pola tradición, a autoridade ou a revelación? E a próxima vez que
alguén che diga que unha cousa é verdade, proba a preguntarlle
“que probas existen diso”. E se non poden darche unha resposta,
espero que o penses moi ben antes de crer unha soa palabra do
que che digan”9.
8 A presentación en sociedade, poderiamos dicir, deste grupo de catro con unidade de
obxectivo, vén simbolizada por unha longa conversa de máis de tres horas, sostida para tal
fin, e que pode seguirse nunha ducia de vídeos colgados na web.
9
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As relixións significan para estes autores o mantemento dunha
mentalidade na que, como xa dicía Hume, non é posible que alguén
crea sen que se produza un milagre, que subvertendo todos os principios da súa razón, lle dea a determinación para crer o máis oposto
ao costume e á experiencia10. Unha mentalidade contraria ao espírito científico, pois en opinión destes autores, non permite discusión
algunha, xa que calquera expresión do disenso é doadamente considerada como unha agresión. A baza do sentimento e o reclamo da
tolerancia cara ás propias crenzas, con independencia do contido
de verdade que estas poidan expresar, fanas inexpugnables.
Estes autores pretenden adecuar as súas crenzas a un tipo de
evidencia que comparten cos neopositivistas ao recoñecer como
únicas linguaxes vehiculares de coñecemento as linguaxes formais
das matemáticas: “Cando aos físicos lles falas de intuición eles
dinche, dáme matemáticas”11, e a linguaxe das teorías da ciencia
empírica que permite contrastar directa ou indirectamente as afirmacións e as teorías coa evidencia empírica12.
A carencia de visión para a complexidade da linguaxe humana evidencia unha concepción antropolóxica extraordinariamente
simple onde a experiencia se reduce ao experimento. Isto implica a
radical supresión do simbólico no horizonte humano e unha visión
antropolóxica na que o ser humano se reduce ao primate evolucionado, aspiracións das que, sentimentos, paixóns e preguntas,
só da ciencia pode dicir unha palabra con sentido. Unha visión
radicalmente naturalizada do humano, como veremos axiña. E tamén unha visión en exceso optimista respecto da ciencia, que chama fortemente a atención, dende dous ángulos: porque descoñece
10 Ver o final do capítulo sobre os milagres de David Hume, en Investigación sobre o
entendemento humano. Sección 10 (1748), Madrid, Edic. Istmo 2004. Edición de Vicente
Sanfélix Vidarte.
11

Da conversa dos “Catro Xinetes do Ateísmo”. YouTube.

12 A crítica ao positivismo foi iniciada por Popper e o racionalismo crítico. Thomas Kuhn
abriu novas perspectivas, e en particular o concepto de feito foi definitivamente criticado por
Hanson: os feitos son construcións cargadas de teoría, e esta encerra termos non sempre susceptibles de ser reducibles a termos empiricamente contrastables. Cfr. Norwood Russell Hanson Patrones de descubrimento. Observación e explicación. Alianza 1977 (orixinal inglés 1958).
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non só os límites externos da ciencia, senón tamén os seus límites
intrínsecos13, e tamén, porque a estas alturas da historia, as visións
que prevalecen da ciencia apuntan a outro lugar, que fan de moitos
dos resultados da tecnociencia algo a valorar eticamente, pola súa
incidencia non só en alentar a vida senón en destruíla14.
Os nosos autores non parecen participar destas preocupacións
propias da mirada sobre a tecnociencia desta modernidade reflexiva. Os perigos da ciencia só os terán en conta para dicir que as
grandes posibilidades desa tecnociencia en mans de crentes relixiosos encerra unha potencialidade de destrución que hai que
combater. Pero o combate non se refire, por suposto, a modular as
posibilidades da tecnocientífica, senón a facer desaparecer da terra
esa especie perigosa que son os crentes de calquera relixión.
A todo o anterior, hai que engadir o mencionado anteriormente,
e é que estes autores mantéñense dentro do naturalismo como paradigma epistemolóxico na súa tese forte: Todo o que hai, é susceptible de ser coñecido polo método científico. Atopan nesta visión
naturalista a clave para dar razón de todos os fenómenos do universo, en particular da vida, da cultura e da propia espiritualidade.
Este naturalismo na súa versión máis contemporánea entronca
cunha coñecida tese do filósofo estadounidense Quine, A naturalización da epistemoloxía, que ten o seu correlato ontolóxico noutra
tese do mesmo autor, na que afirma: “Ser é ser o valor dunha variable acoutada”15. É dicir, só se lle recoñece existencia a aquilo
13 Cfr. Fernando Sols, “Heisemberg, Gödel e a cuestión da finalidade na ciencia”, en
Relixión e ciencia no século XXI. Recuperar o diálogo, Emilio Chiuveco e Denis Alexander
(Coord). Madrid, fundación Areces, 2012, pp. 167-195.
14 Cando emerxen os libros destes autores, en Europa estabamos baixo o impacto dos
autores da postmodernidade por unha parte, e por outra, da conciencia colectiva do que
o sociólogo U. Beck chamou modernidade reflexiva, por contraposición ao que el mesmo
chama modernidade simple ou o tempo en que as conviccións da modernidade respecto da
ciencia como portadora de progreso, eran garantía ética abonda para lexitimar os seus usos
pola tecnoloxía.
15 Pode verse o meu artigo: “Quine e a epistemoloxía naturalizada”, en A. Blanch (Edt.),
El pensamento alternativo: nueva visión sobre o home e a natureza, Madrid, UPCO, 2002,
págs. 189-204.
58
546

Encrucillada 180, novembro-decembro 2012

O novo ateísmo

Encrucillada 180, novembro-decembro 2012

59
547

Camino Cañón Loyes

que é susceptible de ser coñecido a través da cuantificación matemática. Ou dito doutro modo, só se recoñece existencia a aquilo
que é susceptible de ser estudado por unha ciencia que emprega
modelos matemáticos para poder explicar e predicir os fenómenos.
Volveremos a este punto ao falar da existencia de Deus.
Con este marco naturalista forte para a súa concepción da ciencia, dámos paso ao que considero que son as teses fundamentais
que sosteñen.

3. As armas usadas no ataque
Neste combate argumentativo que levan a cabo coa finalidade
de facer desaparecer as relixións da face da terra, hai un núcleo
central que permite situar o discurso de todos eles, e que podería
ser expresado como a forza e a debilidade da crenza. Para presentalo criticamente, usarei como esquema a diferenciación, na linguaxe das crenzas, dos niveis sintáctico, semántico e pragmático.
3.1. A dimensión sintáctica da crenza
Dende a perspectiva do nivel sintáctico, observamos que o rexeitamento ás crenzas relixiosas focalízase na crítica da falta de significado da súa linguaxe. Ao seu parecer, as expresións que formulan
as crenzas non satisfán as mínimas regras de construción dunha
linguaxe portadora de significado: Xesucristo é o fillo de Deus… A
aproximación a esta cuestión da linguaxe, por estes autores, é a propia dos neopositivistas que len literalmente o Tractatus: “E sempre
que alguén quixese dicir algo de carácter metafísico, demostrarlle
que non deu significado a certos signos nas súas proposicións”16.
Porque, “aquilo que se pode dicir, as proposicións da ciencia natural, non teñen nada que ver co sentido da vida”17. E precisamente,
o que está en xogo na linguaxe relixiosa, se con algo ten que ver, é
co sentido da vida.
16

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logicus Philosophicus, 6.53.

17

Ibidem 6.53.
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Unha aproximación á linguaxe que recoñece só as súas dimensións formais ou referenciais, propio das ciencias formais ou empíricas, pero que ignora a validez dos xogos de linguaxe construídos
con expresións simbólicas; os que fan posible a comunicación naquelas dimensións humanas, que en palabras do mesmo Tractatus,
están “máis alá do mundo”, “que se mostran”18.
A desautorización das crenzas dende esta perspectiva sintáctica compleméntase cos outros dous niveis semántico e pragmático
que alcanzan un peso realmente forte na argumentación destes
autores. A forza da crenza como poder destrutor está situada no
nivel da pragmática, mentres que a debilidade que pretende mostrar está no nivel da semántica. Pero como a forza é forza para o
mal, o mellor é destruílas. E como a debilidade do contido das
crenzas, deixa, ao seu xuízo, máis claro o espazo da ciencia, convén evidenciar esta debilidade e suprimir canto antes as crenzas,
porque mantelas só conduce a impedir o brillo do poder da razón
e a construír unha sociedade de débiles que necesitan a relixión
como refuxio.
3.2. A dimensión semántica da crenza
Dous son os aspectos relevantes dende esta perspectiva: por unha
parte, a consistencia entre o contido das crenzas e os resultados da
ciencia e, por outra, o referente básico da crenza, é dicir, Deus.
A primeira, é a aproximación máis habitual ás relacións entre
ciencia e relixión e presupón que as crenzas teñen un contido que
é coñecemento respecto do universo e do home mesmo, polo cal ha
ser consistente cos resultados das ciencias. O “caso Galileo” é un
exemplo paradigmático do que significa esta cuestión. Os desenvolvementos da física e da bioloxía formularon numerosas cuestións
sobre como facer consistentes os contidos das crenzas cristiás por
exemplo, o pecado orixinal ou a afirmación do Credo: “Creo en Deus
todopoderoso creador do ceo e da terra”, con achados da ciencia.
18 Ibidem: 6.522. “Hai, certamente, o inexpresable, o que se mostra a si mesmo; isto é o
místico.
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Ademais das reflexións teolóxicas sobre estas cuestións, na literatura ofrecéronse modos diversos de responder á pregunta de se
cabe ou non falar de inconsistencia entre os achados da ciencia e as
crenzas relixiosas, neste caso cristiás. Ou, expresado doutro modo,
estaría a cuestión de se hai ou non un solapamento entre os ámbitos da ciencia e da relixión e en caso de que o haxa, se o afirmado
en ambos os dous campos pode ser simultaneamente verdadeiro.
A xa clásica tipoloxía de Ian Barbour conflito, independencia,
diálogo e integración19 respecto dos modelos científicos e relixiosos
de interpretación do mundo e a toma de postura recentes dalgúns
autores como Stefen J. Gould, proporcionaron un marco para a reflexión sobre esta cuestión. Gould, nun libro de 1999, Ciencia versus relixión, un falso conflito20, presenta unha solución convencional que caracteriza como “maxisterios non solapados” (NOMA)21.
O maxisterio da ciencia cobre a esfera do empírico, os feitos e as
teorías: de que está formado o universo e por que funciona de determinado xeito, mentres que o maxisterio da relixión se estende
sobre preguntas acerca do sentido último e asuntos morais.
Pola súa banda, recentemente o Prof. Javier Leach, no seu libro
Matemáticas e Relixión (2011)22, sostén que debe máis ben falarse
de maxisterios non simétricos (NOSYMA): o maxisterio teolóxico da relixión non é independente da ciencia, mentres que este
segundo si o é o primeiro, no sentido de que aquel debe tomar
en consideración os avances da ciencia para a elaboración do seu
propio discurso, mentres que o maxisterio da ciencia non precisa
considerar as linguaxes relixiosas das crenzas ou da teoloxía para o
seu desenvolvemento.
Os autores do novo ateísmo, en concreto Richard Dawkins critica a división de Gould e acode ao exemplo do recoñecemento dos
19 Ian Barbour, O encontro entre ciencia e relixión: rivales descoñecidas ou compañeiras de
viaxe? Santander, Sal terrae, 2004.
20

Stefen J. Gould, Ciencia versus relixión, un falso conflito, Barcelona, Crítica, 2007.

21 Na obra citada, define o termo “maxisterio” como “un dominio no que unha forma de
ensino mantén as ferramentas adecuadas para elaborar un discurso significativo e chegar
a unha solución”.
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Javier Leach, Matemáticas e Relixión. Madrid-Santander, UPCO-Sal Terrae, 2011.
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milagres por parte de moitas relixións; e o contido dos milagres
incide no maxisterio científico23 .Por outra banda, consideran que
a ciencia gaña terreo á crenza constantemente, porque os seus
significados son moi débiles fronte á ciencia ao non poder sostela
fronte aos resultados desta. Neste sentido a proposta do profesor
Leach daría resposta a esta obxección.
Pasamos agora ao segundo aspecto desta dimensión temática,
que é a cuestión do referente básico das crenzas, é dicir, Deus.
Na conversa sostida entre os catro a autores, todos coinciden
en que un científico non pode aceptar que a afirmación da existencia de Deus se asuma como misterio encerrado nunha crenza
que se transmite de xeración en xeración, sen ningún contraste
empírico. Pregúntanse tamén pola afirmación de Víctor Stenger:
“É posible refutar cientificamente a existencia de Deus”. A isto
Christopher Hitchens toma posición dicindo que só podemos vivir
con incerteza, afirmación que corrobora Sam Harris. As posicións
de Richard Dawkins e Dennett podemos atopalas nos seus textos
e son máis elaboradas.
A cuestión da existencia de Deus é tratada extensamente por
Dawkins en O espellismo de Deus. Presenta a hipótese de Deus
coa afirmación “Existe unha intelixencia sobrenatural e sobrehumana que, deliberadamente, deseñou este universo e todo o que
contén, incluíndonos a nós”24. A súa crítica presupón como marco
do discurso a teoría da evolución e a inclusión de Deus como parte do seu proceso: “Calquera intelixencia creativa, con suficiente
complexidade, para deseñar algo, só existe como produto final dun
prolongado proceso de evolución gradual”25. E conclúe con estas
palabras: “As intelixencias creativas, tal como evolucionaron, chegan necesariamente tarde ao universo, e polo tanto non poden ser
as responsables do seu deseño. Deus no sentido xa definido, é un
espellismo e un espellismo pernicioso”26.
23

Dawkins (2007) o.c. p. 68 ss.

24

R. Dawkins (2007) o.c. p. 40.

25

Ibidem.

26

Ibidem.
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Así, para o noso autor: “A existencia ou inexistencia de Deus
é un feito científico sobre o universo, descritible por principio
cando non por práctica... Mesmo aínda que a existencia de Deus
nunca se logre probar ou refutar con certeza, a evidencia dispoñible e o razoamento poden levarnos a unha probabilidade considerada moi afastada do 50%”27. O cal fai que a carga da proba
recaia nos crentes, non nos incrédulos. Só cabe dicir cousas como
“probablemente Deus non existe”28, expresión que exhibiron os
autobuses de Barcelona hai uns anos, e que agora recoñecemos
con significado preciso.
Estas son as dúas cuestións, ao meu entender, máis significativas da formulación de Dawkins: A carga da proba recae nos crentes
e a existencia de Deus é unha cuestión científica. A primeira, é
unha cuestión que xa recoñecemos como moeda corrente no noso
contexto cultural. A segunda, implica que Deus, de existir, é un
obxecto cognoscible pola ciencia, e que algún día a ciencia talvez
diga con qué probabilidade existe. Este modo de formular as cousas, está en continuidade coa tese ontolóxica de Quine, como xa
dixemos.
O outro autor, que presenta a cuestión da existencia de Deus
de xeito elaborado, é o filósofo Dennett cando di, que á crenza en
Deus, sucedeuna a crenza de que a crenza en Deus é verdadeira.
Algunhas persoas considéranse crentes cando en realidade non
cren en Deus, só cren no concepto de Deus. Deus é un obxecto
intencional, é dicir, unha cousa acerca da cal alguén pode pensar.
Así as persoas que cren no concepto de Deus, non cren en Deus
no sentido forte, de maneira que “é enteiramente posible ser ateo
e crer na crenza de Deus”29.
Dennett analiza finamente en que consisten os obxectos intencionais. Hai cousas como as bruxas, don Quijote, en Serlock
Holmes… acerca das cales alguén pode pensar,… e, por que non,
27 Ibidem p. 59.
28 Ibidem p. 57.
29 D. Dennett (2007) o.c. p. 252ss.
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tamén podemos pensar así en Deus. Deus como un obxecto intencional. Este modo de falar da existencia de Deus, que ten ecos nos
ateísmos de Marx, Nietzsche ou Freud, pode atoparse con novos
trazos nalgúns filósofos e teólogos naturalistas30. E pódese atopar
tamén no chamado “Ateísmo.3” ou “novo Novo Ateísmo”, xurdido
como reacción ao novo ateísmo que estamos a presentar que se
caracteriza como “un ateísmo suave,... que ensina unha actitude
máis perdoadora cara á fe”31.
3.3. A dimensión pragmática da crenza
Tamén aquí, valería parafrasear a Austin e afirmar que “as crenzas fan cousas”: “A crenza, dirá Harris, é unha panca que unha vez
accionada, move case todo o que conforma a vida dunha persoa”32.
É dicir, a crenza está presentada por este autor –e asumida esta
presentación polos demais–, por relación á acción: “cada crenza é
unha fonte de acción in potentia”33.
As crenzas relixiosas, principalmente as islamistas, aparecen
fortemente vinculadas ao potencial de violencia que xerou nestes
últimos tempos tantas traxedias e guerras: “A conexión entre crenza e conduta eleva considerablemente os riscos. Hai propostas tan
perigosas que crelas ata podería facer ético matar a outra persoa.
Esta afirmación podería parecer extraordinaria, pero limítase a denunciar un feito corrente no mundo actual”34.
Esta vinculación de crenzas relixiosas e violencia, en palabras
de Dennett é especialmente perigosa nun mundo no que os logros
30 Son varios os autores, que sosteñen que a crenza-en implica un compromiso moral, pero
non ten por que implicar un compromiso ontolóxico. “O Noso Deus”, é, por dicilo así, o noso
lado ideal e motivador e favorece o noso compromiso moral. Véxase Julián Baggini/Jeremy
Stangroom, O que pensan os filósofos. Paidós. Contextos. Barcelona 2011, pp. 104-111.
31

Ver “ateísmo.3” na web.

32

Sam Harris (2007), o.c. p. 12.

33

Ibidem p. 44.

34 Ibidem p. 53. Referíndose ao Islam, Sam Harris afirma: “Calquera que lea pasaxes
como as citadas (do Corán) e non vexa nelas, unha conexión entre a fe musulmá e a violencia musulmá debería consultar a un neurólogo”. (Ibidem p. 122).
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cientificotécnicos son extraordinarios: “Agora que creamos as tecnoloxías para causar catástrofes globais, o perigo en que estamos
multiplicouse ao máximo; unha manía relixiosa tóxica podería poñer fin á civilización humana nunha noite”35.
E se ben os nosos autores recoñecen que o potencial de violencia non é igual en todas as relixións, nin en todas as manifestacións delas, atopan nas crenzas cristiás aspectos susceptibles de
denuncia: “Ata a forma máis dócil de cristianismo presenta infranqueables obstáculos para a prevención da SIDA, a planificación
familiar nos países en vías de desenvolvemento, a investigación
médica e a creación da política racional para as drogas, e todas
estas contribucións á supresión do sufrimento humano constitúen
algúns dos fracasos da razón hoxe como en calquera era”36.
Estas denuncias son para os autores do novo ateísmo razón
abonda para sentirse lexitimado na súa loita para destruír a relixión, pois ao facelo cren contribuír á desaparición dunha grande
ameaza para o desenvolvemento humano e da civilización. Todos
eles denuncian tamén como privilexio das relixións, a tolerancia
cara a elas que as fai ás veces intocables, a pesar deste potencial
violento que encerran e impide obxectivar o potencial destrutivo
que posúen. Aínda que ás veces podería esperar unha palabra de
recoñecemento para o potencial do cristianismo ten, e despregou,
para o desenvolvemento da vida humana, das sociedades e da razón
mesma, ningún deles “cae na tentación” de facelo. Un só exemplo:
cabería esperar que ao falar do apartheid de Sudáfrica ademais de
denunciar a implicación e a xustificación da violencia por parte
dalgunhas igrexas cristiás, se engadise que son tamén cristiás as
igrexas que lideraron o cambio naquel país.
Para completar esta parte expositiva, retomamos o punto da naturalización da espiritualidade, mencionado anteriormente ao falar
do naturalismo.

35 D. Dennett (2008), o.c. p. 99.
36 Sam Harris (2007), o.c. p.149.
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4. A naturalización do numinoso
Segundo Mircea Eliade, numinoso é un estado mental no que se
pon a fe en algo sobrenatural, sagrado ou divino. Pois ben na conversa dos Catro Xinetes, Sam Harris pregúntase moitas veces como
dar conta destes estados logrados polo home, apelando unicamente á razón e ao proceso evolutivo. Esta cuestión foi cualificada por
un profesor do MIT, Owen J. Flanagan como O problema realmente duro37. Este título fai referencia ao ámbito das investigacións
acerca de como dar conta mediante teorías físicas dos fenómenos
de conciencia. Roger Penrose, autor do best-seller A mente do emperador38, estableceu unha distinción entre os problemas doados
e o problema duro. Polos primeiros entende os problemas relativos a dar conta das funcións cognitivas, como pode ser focalizar a
atención ou discriminar, mentres que o problema duro consiste en
explicar por que todos estes fenómenos han de ir acompañados de
fenómenos de conciencia39. Así, O problema realmente duro consiste en atopar unha explicación científica que dea conta dunha
espiritualidade sen Deus.
Sam Harris, no seu libro, A fin da fe, formula esta mesma cuestión. Recoñece que o universo está cheo de misterio pero que non
necesitamos adorar a ningún deus para vivir extasiados pola beleza
e a inmensidade da creación, “os días das nosas entidades relixiosas están claramente contados”40.
No centro de toda relixión faise unha innegable reivindicación
da condición humana: é posible ter unha experiencia radicalmente
diferente do mundo. E precisamente o reto é empezar a falar sobre
esta posibilidade en termos racionais. Porque a espiritualidade, á
que mira como “o cultivo directo da felicidade a través de precisos
refinamentos da atención”41, é un logro do primate evolucionado
37 Owen J. Flánagan, The Really hard Problem: Meaning in a material World, Cambridge 2007.
38

Roger Penrose, A nova mente do emperador, Mondadori 1991.

39 A revista científica Journal of Consciousness Studies reserva un apartado ao cal se invita
aos autores a referirse a el como o “problema duro”.
40

Ibidem p. 227.

41

Ibidem p. 192.
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que incrementa as súas posibilidades de felicidade. A meditación,
como técnica de introspección, pode axudar a lograr ese estado.
As nosas crenzas actuais sobre Deus son, en opinión deste autor,
o maior obstáculo para un verdadeiro enfoque empírico sobre a experiencia espiritual. E por iso explorar este terreo, que incrementa
a felicidade aos seres humanos, vai depender de como proceda o
noso discurso sobre a relixión. Harris está convencido de que debe
ser posible reunir razón, espiritualidade e ética na nosa forma de
pensar sobre o mundo. E isto que sería, ao seu xuízo, o principio
dun achegamento racional ás nosas máis profundas preocupacións
persoais, sería tamén o fin da fe42. Así remata o seu libro.

5. Para concluír
Despois deste achegamento aos contidos do Novo Ateísmo e
dos modos de expresalo os seus autores máis significativos, xorden
moitas cuestións e quero polo menos mencionar algunhas delas,
facéndome eco tamén de certas críticas xa presentes na literatura.
Xa falamos criticamente da visión da ciencia que estes autores
teñen, así como da concepción da linguaxe restritiva que deixa fóra
as linguaxes simbólicas e conseguintemente as dimensións antropolóxicas non expresables mediante linguaxes formais ou linguaxes
representacionais propias da ciencia empírica.
Hai outras cuestións que quero formular. En primeiro lugar xorde a pregunta que a revista Concilium propoñía no número dedicado a este tema: Ateos, de que Deus?43 Porque é altamente improbable que crentes cristiáns nos recoñezamos crentes do Deus do
cal os autores do Novo Ateísmo se confesan ateos44. Pero quizais
poderiamos preguntarnos: teñen algo que ver as nosas imaxes do
Deus cristián co Deus do cal se confesan ateos? A cuestión de
Deus é un tema central no noso momento cultural e estes autores
recórdannos que a carga da proba recae do lado dos crentes.
42 Cfr. Ibidem 225.
43 Concilium, nº 337, 2010.
44 Véxase a crítica de John F. Haught, Deus e o novo ateísmo, Santander-Madrid, Sal
Terrare-UPCO, 2012.
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O novo ateísmo formula o seu combate en termos de gañar para
a razón o campo da relixión. Os procesos culturais de naturalización da espiritualidade estendéronse profusamente nos últimos
anos ao abeiro dos avances das neurociencias. O desafío que o
desenvolvemento da ciencia e a tecnoloxía actuais presentan á teoloxía, foi cualificado por Xoán Paulo II, hai xa máis de dúas décadas, como “moito máis profundo que o que constituíu a introdución de Aristóteles na Europa occidental do século XIII”45. O nexo
entre espiritualidade e relixión é un dos seus desafíos.
Quizais conveña tamén preguntar se no fondo do que din emerxe algo que estea a contribuír, de feito, na nosa cultura ao rexeitamento da relixión e ao cuestionamento da fe. Porque a forte carga
atribuída á dimensión pragmática das crenzas, está argumentada
con realidades que pertencen á violencia de todos os días nos contextos islamistas. No caso cristián, hai que dicir que a apelación
ao sufrimento está feita cunha lóxica utilitarista que contempla o
valor da felicidade sobre o da vida humana.
Quizais poidamos escoitar un convite a purificar os modos de
presenza das relixións no espazo público e a recoñecer que non
todas estamos a vivir o mesmo tempo histórico. Emerxe a necesidade dunha reflexión afinada sobre a cuestión que liga e diferenza,
á vez, relixión e cultura.
Por outra banda, a forte crítica que fan estes autores ao papel
que a fe relixiosa xoga en detrimento da razón, é unha cuestión
que merece atención por si mesma. Un filósofo, poderiamos dicir
pouco sospeitoso de apoloxeta, como é o Prof. Gustavo Bo, argumentou extensamente para mostrar como o Deus dos cristiáns
contribuíu a salvar a razón dos extravíos da superstición e dos extravíos propios da acción do que chama “delirio gnóstico”. En particular, fala do Deus católico e o seu papel salvífico dos extravíos
da razón cando percorre os camiños do nihilismo e dos extravíos da
acción propia dos fundamentalismos e dogmatismos46.
45

Ibidem nº 27.

46

Cfr. Gustavo Bo “Prólogo” en Deus salve a razón, Madrid, Edicións Encontro, 2008.
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O dito ata aquí, pode levar a preguntarnos se non chegou o momento de contribuír a facer emerxer na nosa cultura elementos de
memoria das tradicións relixiosas que poden dar conta de como
estes foron espazos fértiles para o desenvolvemento da razón e da
ciencia, espazos cálidos onde a pobreza, a ignorancia e o sufrimento
humano activaron as mellores enerxías de personalidades relixiosas
de primeira orde, que se comprometeron na súa transformación.
Un dos autores do número mencionado da revista Concilium,
remata o seu artigo con estas palabras: “Talvez, unha das leccións
máis importantes que debemos aprender do “novo ateísmo” é a importancia de que os científicos que están comprometidos relixiosamente poidan e queiran defender e, sobre todo, explicar a súa fe
aos seus propios colegas”47 o.c. p. 18. Fago miña esta conclusión,
entendendo que a mellor defensa vén dada por dar razón da fe con
argumentos plausibles, e por mostrar os seus froitos humanizadores, en particular, mostrar na propia vida que a ciencia e a fe irmandan ben. O primeiro sería unha resposta ao convite feito por
Xoán Paulo II a tomar parte nun tipo de servizo que el denominou
ministros ponte: científicos con formación teolóxica e teólogos con
formación científica, que coa súa reflexión máis alá da ciencia que
practican, facilitan as vías de comprensión do expresado nas formulacións de fe coas claves da cultura propia de cada tempo histórico
e cada sociedade48. Porque non podemos enganarnos. Aínda que a
comunidade intelectual estea disposta a tolerar as apelacións dos
crentes a experiencia subxectiva para dar garantías ao que dicimos
sobre Deus, está menos disposta, non obstante, a admitir que esas
apelacións sexan indicadoras de verdade ou que deban ser adoptadas como algo normativo para os demais, admitindo a súa relevancia pública e esixindo tolerancia cara á expresión das crenzas.
Quizais como o poeta, criamos o noso fogar apagado, e ao revolver a cinza queimamos a man49.
Camino Cañón Loyes
Traduciu: Chema Felpeto
47 Alister E. McGrath, “Os ateísmos de supervendas. O novo cientificismo” en Concilium.
48 Juan Pablo II (1988) Carta a George V. Coney, nº 26.
49 Cfr. Antonio Machado Proverbios e cantares. Segunda parte LVIII.
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Dúas desautorizacións á
política lingüística da Xunta
Xesús Portas Ferro

Recentemente a política lingüística do goberno da Xunta de Galicia mereceu dúas desautorizacións ben soadas.

1. O informe do Consello de Europa
A primeira delas provén do 3º Informe do Comité de Expertos
do Consello de Europa sobre a aplicación da Carta Europea das
Linguas, un tratado internacional a prol da supervivencia das linguas europeas minoritarias asinado no seu día por España, sinatura esta pola que o Estado se comprometeu a aplicala e cumprila.
Este terceiro informe deuse a coñecer no pasado mes de outubro.
Refírese a unha chea de situacións das linguas europeas minoritarias, oficiais ou non nos seus países. Tamén analiza a situación,
por exemplo, do galego de Asturias, do Bierzo e A Seabra, e de
Estremadura. A nós agora interésanos considerar a súa análise e
recomendacións sobre o cumprimento da Carta no referente á lingua galega en canto depende da Xunta de Galicia.
No tocante á política lingüística da Xunta, o devandito informe
deixa ver con toda claridade que, desde o acceso do PP de Feijoo
e os seus ao goberno, a situación e perspectivas de recuperación
da lingua galega empeoraron gravemente en moitos e moi decisivos eidos.
No tocante ao ensino, por exemplo, o informe descualifica o
Decreto 79/2010 do 20 de maio sobre o plurilingüismo, porque del
derivou unha importante redución do uso do galego en todos os
niveis educativos e, sobre todo, unha diminución das súas estruturas de apoio. De por parte, os expertos europeos comproban o
incumprimento do teórico 50% de ensino en galego que prevé o
devandito Decreto, reducido por veces a só impartir dúas materias
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curriculares nesta lingua. Por iso, o Consello de Europa pídelle
á Xunta de Galicia un número suficiente de escolas que ofrezan
educación enteiramente ou esencialmente en lingua galega a fin
de garantir o dereito dos pais que desexen para os seus fillos a educación en galego en Infantil, Primaria, Secundaria e Educación
Técnica. Neste senso, o informe remarca como unha volta atrás a
supresión das galescolas e das liñas de ensino en lingua galega anteriormente existentes e lémbralle ao goberno xunteiro que a Carta
Europea das Linguas obriga a que exista un modelo de ensino en
galego, mandato que agora se está incumprindo.
No tocante á administración en xeral, e particularmente á administración de xustiza, o informe observa que se recuou na implantación da lingua galega. Sinala importantes deficiencias desatendidas polas autoridades, claros retrocesos en formación de persoal,
programas informáticos que non permiten o uso do galego, retrocesos na rotulación e nos formularios, e moitos outros atrancos
que impiden ou fan empresa difícil o uso da lingua galega. Por iso,
o Consello de Europa insta as autoridades a promoveren unha eficaz protección do galego na administración e na xustiza.
Verbo da presenza da lingua galega na vida pública, o informe
sinala que o seu uso se reduciu nas institucións galegas e que nestas, de por parte, tamén se afrouxou a esixencia do coñecemento
da lingua para acceder á función pública, cunha grave consecuencia: a de moitos administrados xa logo non poderen ser atendidos
na súa primeira lingua.
Tamén se refire o informe á escasa presenza do galego nos medios de comunicación e denuncia non se estaren a cumprir os
obxectivos asinados, pois as emisoras e xornais privados apenas
chegan a emitir ou publicar o 10% en galego. De por parte, vense
como feitos moi negativos ocorridos ultimamente os pechamentos
de numerosos medios monolingües en galego e doutros que eran
bilingües, así como a desaparición de axudas oficiais para eles, ao
revés do que acontece cos medios monolingües en castelán.
Sinálase finalmente existiren na práctica grandes dificultades
para facermos vida normal en galego no mundo laboral, na sani72
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dade e no eido asistencial, onde os usuarios habituais da lingua
galega somos de cote disuadidos de empregarmos a nosa lingua.

2. A sentenza do TSXG sobre o Decreto
No transcurso da segunda quincena de novembro o Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza emitía sentenza sobre o recurso que
a Mesa pola Normalización Lingüística, a plataforma Queremos
Galego e mais a CIG presentaran contra o Decreto de plurilingüismo. Por tal sentenza estímase moi parcialmente dito recurso.
En realidade anúlanse por contrarios á legalidade vixente só dous
puntos: o artigo 5.2. relativo á consulta ou enquisa aos pais para
establecer a lingua vehicular predominante no ensino, e mais o
12.3., que permitía ao alumnado usar na aula a lingua da súa preferencia, con independencia da vehicular establecida para a área
ou materia curricular impartida.
Verbo do primeiro artigo anulado, o TSXG sostén que a administración non pode abdicar da súa responsabilidade e deixar á elección dos pais a lingua do ensino, pois “non cabe dúbida –razoa– de
que a dita abdicación da potestade de ordenación xeral do ensino
ten lugar cando se establece que o profesorado usará na aula a lingua materna predominante entre o alumnado, reputando decisivo
para determinala o resultado dunha pregunta que se lles efectuará
aos pais, nais, titores/as ou representantes legais dos alumnos antes do comezo do curso escolar”.
O artigo 12.3 é declarado ilegal, por lle permitir “ao alumnado a
utilización do castelán malia que sexa o galego a lingua en que se
imparte a área, materia ou módulo”. Recoñece o TSXG que o 12.3
se opón ao artigo 13.2 da Lei de Normalización, xa que este esixe
o fomento do uso progresivo do galego. O teor do artigo anulado,
razoa a sentenza, “non facilita a adquisición da destreza esixida ao
alumno na lingua propia desta Comunidade Autónoma desde o
momento en que se lle permite que non fale ou escriba na lingua
galega cando é esta a propia da área, materia ou módulo”.
O TSXG desestima o recurso no resto dos artigos cuestionados
do Decreto e, aínda recoñecendo que o galego debería ter “un traEncrucillada 180, novembro-decembro 2012
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to diferenciado sobre o castelán nunha proporción razoable” para
garantir a igualdade entre os dous idiomas oficiais, déixalle ao goberno da Xunta un campo de moita largura para que decida o que
vexa conveniente en canto á aplicación da Lei de Normalización.
Cando esta nota estaba redactada, a toda présa por certo para
que a revista puidese entrar xa no prelo, o TSXG fixo pública a
sentenza relativa ao recurso interposto pola Real Academia Galega
contra o mesmo Decreto. O teor dela pouco difire das resolucións
recaídas sobre os recursos da CIG, Queremos Galego e a Mesa
pola Normalización Lingüística.
Está claro que o TSXG nos vén dicindo que el non é a instancia
á que cómpre acudir para buscar solución ao grande problema ou
conflito que temos en Galicia no referente á lingua. Tal solución
virá máis ben de instancias con capacidade para apreciar en toda
a súa agudeza dúas evidencias, non tanto xurídicas canto de sentido común e realismo. A primeira refírese á falacia sobre a que
asenta o Decreto, a do suposto equilibrio entre galego e castelán
na educación e na sociedade, tanto no tocante á situación de partida como ao tratamento dado a unha e outra lingua e aos seus
usuarios. En canto á segunda evidencia, que é a de maior vulto,
poida que os xuíces estean pouco preparados para a percibiren e
avaliaren en toda a súa gravidade –terían que saber moito de pedagoxía e de psicolingüística e sociolingüística. Os case trinta anos
de proceso de normalización da lingua galega, e con máis forza
a volta atrás destes últimos catro, deixan ver con toda claridade
que nin cos anteriores decretos se logrou, nin moito menos se vai
lograr co actual, o meirande obxectivo que sinala para o ensino a
Lei de Normalización: que ao final dos seus estudos obrigatorios
os alumnos e alumnas acaden oralmente e por escrito igual e plena
competencia nas dúas linguas oficiais. Sempre foi por diante, moi
por diante, a referida ao castelán, mesmo nos galegofalantes de
orixe. E co rumbo que levamos, será así cada vez máis.
Xesús Portas Ferro
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Anna María Hoch,
24 xuño 1915 - †13 outubro 2012
Andrés Torres Queiruga

“Viaxar por Galicia é pasear por un inmenso xardín”. Son palabras dunha muller alemá, de corazón grande e tenro, namorada de
Galicia, falecida aos 97 anos. Máis dunha vez me dixo que lle gustaría ser enterrada no Perico, na Punta de Couso, en Aguiño: para
ela, o sitio máis bonito do mundo. E na súa tumba, en Sauerlach
preto de Munich, tiña disposto que houbese un pouco da terra de
nós, que, xunto cun pequeno pelouro mariño que lle dera miña nai,
gardaba con cariñoso coidado. Amaba a Rosalía e dela recitaba, de
cor e na nosa lingua, algunhas das poesías máis queridas. Xa moi
enferma, exercitaba con elas a memoria nos desvelos nocturnos e
uns meses atrás, por medo a perder algún verso, pediume que lle
mandase –en letra grande por mor dos ollos– o texto completo de
Adiós, ríos; adiós, fontes.
O Noso Pai saboreábao decote en galego; e, hai aínda pouco,
contábame emocionada que a dous mozos, el e ela, amigos dos
idiomas, que facían visitas como voluntarios na residencia onde estaba, recitóullelo con tal emoción, que acabaron os tres rezándoo
axeonllados. Nos seus recordos máis íntimos permanecía, moitas
veces rememorada, unha posta de sol en Fisterra, contemplada
desde o monte como unha epifanía gloriosa. Fora durante unha
eucaristía celebrada por amigos, entre eles Paco de Aguiño e Vilasó do Castiñeiriño. Talvez reviviu aquel recordo nos últimos momentos: iluminada polo solpor que chegaba ao seu leito, as súas
palabras derradeiras foron: “Estou no Paraíso: por que non soa o
órgano?”. Morreu no serán, cos raios do sol a entrar pola fiestra,
desde a que, case imposibilitada de saír fóra pola enfermidade,
amaba contemplar a paisaxe, sobre todo cando os longos verdes
do campo e os mainos xogos da luz –que máis dunha vez gocei
ao seu carón– a transcendían de emoción. Na homilía do funeral
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o párroco soubo subliñar que ela pronunciou esas palabras “en
plena conciencia e con voz firme”. Porque esta era, como aquí lle
chamabamos todos, a “Mutti”: sensible á beleza e profundamente
relixiosa, tenra e firme, contemplativa e valente.
Noviña, quixo abrirse ao mundo. Traballou au pair en Berlín,
onde, en 1936, puido asistir á Olimpíada. Estudou idiomas e foi a
Italia, deixando alí, coa súa invencible cordialidade, unha familia
que aínda hoxe a consideran súa. Casou durante a guerra, pero
recén casados, o marido tivo que saír para combater nela. Terminada esta, el, sen saber que esperaban unha filla, e preso cos americanos, recibiu a noticia falsa de que a súa casa fora destruída e a
esposa morta. Xa non volveu e quedou traballando nuns estaleiros.
Pero ela non se rendeu: informada de que existía un home alto, fumador de puros, que se parecía ao seu home, emprendeu a busca.
Non a pararon nin controis militares nin atrancos burocráticos... e
encontrouno. Esa era a Mutti.
Eu coñecéraa en Roma, xunto co grupo dos “Irmandiños”, entre eles Xoán Trillo, que, xunto con Manolo Santos en Tübingen,
continuaron ata hoxe o contacto. Convidado por Wilhelm, o seu
marido, para nas vacación exercer de capelán nun hospital do que
el era administrador, iniciouse unha amizade filial, e unha xa ininterrompida comuñón; dalgún modo fun acollido na ampla familia,
hoxe fecunda en netos e bisnetos, distribuídos entre Alemaña e
Italia, onde moran casadas as súas fillas Heide e Marlis.
Vivían en Hechingen, a 20 Km de Tübingen. Alí empezou a
convivencia e foron medrando o cariño e o coñecemento. Puiden
admirar a súa dedicación e a súa entrega aos emigrantes –os Gastarbeiter–, entón non tan atendidos nin respectados como agora.
Primeiro, os italianos cuxo idioma dominaba; despois, tamén os españois e, cada vez máis, os galegos. “Ela é diferente, non se parece
ás demais”, era sempre a primeira e precisa definición que todos
daban cando falaban dela. Na súa casa podíase entrar e ninguén se
sentía alleo ou distinto. Non había necesidade que ela non tratase
de atender con cariño incansable, fose burocrática (nos tribunais,
como intérprete, sabían da súa enerxía apaixonada en defensa dos
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inmigrantes), material (cantos mobles buscou e regalou!) ou simplemente o feito de tantas persoas se sentiren acollidas, orientadas
e aconselladas.
Da súa man ía eu coñecendo necesidades e tratando persoas.
Podía ver a confianza de tantas que se sentían, non sen certo orgullo, ser súas amigas: amigas da “señora alemá”, mesmo amigas
da “Mutti” para unhas poucas. Algunhas, xa voltas, lograron levala máis tarde ás súas terras. Logrouno Rosetta en Sicilia; non lle
foi posible a Dolores, moi querida e moi fiel amiga ourensá, que,
malia que teimou, non a puido levar a Australia… aínda que os
teléfonos continuaron a funcionar sempre.
Morto o marido, trasladouse a Sauerlach, ao carón da súa filla.
Acompañada, pero sempre independente, converteuse axiña en
figura coñecida e querida no novo espazo, ubicua coa súa bicicleta, en paseos e conversas que sempre iniciaba con irresistible
simpatía. Ao final, tivo que ser a residencia: unha ruptura do diafragma que lle oprimía os pulmóns minguoulle as forzas en dura
progresión: só uns minutos podía aguantar o simple feito de soster
un libro. E aínda así. A vellez, coma o bo viño, acaba revelando as
máis fondas calidades da persoa.
A falla das forzas físicas, non minguou, senón que purificou a
incrible enerxía vital. As limitacións aumentaron, pero cada gramo
de forza era utilizada para vivir: nadar mentres puido, facer ata os
derradeiros días os seus quilómetros de bicicleta estática ante a
fiestra, fronte á paisaxe querida. Sen unha queixa, agradecida ao
que tiña, saboreando e agradecendo a vida e falando con tranquilidade da morte, sen a temer nin a desexar, nunha esperanza serena
e confiada. E sobre todo, fixo reagromar a milagrosa capacidade de
empatía que sempre mostrara. Nunca centrada nos seus achaques,
seguía atenta ás soidades, ás penas e aos sufrimentos que a circundaban na residencia, disposta a usar na axuda as mínimas forzas
que lle quedaban. E, sempre, aquela atenta disposición á escoita
e á comprensión sen límite nin prexuízo, que a convertían en confidente, consoladora ou conselleira. Foino dun xeito moi especial
de empregadas e empregados, moitas veces inmigrantes que nela
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encontraban a calor humana e mesmo o rostro familiar que máis
dunha vez se convertía en refuxio fronte á desorientación vital ou
o desamparo social.
Foise a Mutti. Finou como quería: cunha vida non sempre fácil,
pois atravesara duramente as consecuencias da guerra, pero chea
de tenrura, servizo e esperanza, rodeada dos seus e sabéndose acollida en Deus. Deixou tras si un río de cariños e un recordo que é
exemplo vivo de como vivir de verdade e de morrer en paz. Falabamos por teléfono todos os domingos, case sen excepción. En máis
dunha ocasión, visitándoa, escoitándoa e véndoa, pensei que me
gustaría vivir e morrer coma ela.
Andrés Torres Queiruga
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No cerne do furacán
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. Despois das eleccións
do 21 de Outubro.
A miña crónica anterior xa
levaba por título “Adiantar eleccións para que nada cambie”. E
esta escrita de agora non precisa máis que constatar que “dito
e feito”, xa que os votantes que
acudiron ás urnas autonómicas
do 21 de outubro de 2012 non
fixeron outra cousa que confirmar unha destas dúas hipóteses: ou que están encantados
con Alberte Núñez Feijoo, e que
por iso lle incrementan a maioría absoluta dende os 39 escanos que xa tiña ata os 41 dos
que dispón agora; ou que, no
estraño suposto de que non esteamos encantados, tampouco
temos nada mellor a quen votar. Sexa como sexa, o acontecemento máis salientable desta
crónica de 2012 –annus horribilis, como veremos, da política
galega e española–, é que os galegos reforzan as estruturas de
poder que xa tiñan, e encoméndanlle ao Partido Popular de

Mariano Rajoy e Alberte Núñez
a saída do marasmo terrible no
que estamos mergullados.
Este continuísmo ten unha
versión amable, que premia
dun xeito contundente a labor
da Xunta nos últimos tres anos
e medio –vale máis o malo coñecido que o bo por coñecer–,
e ten outra versión amarga, que
manca sen misericordia aos partidos da anterior oposición bipartita (PSdG-PSOE e BNG), e
que deixa aos nacionalistas e socialistas abocados a unha fonda
reestruturación ou refundación
das súas bases organizativas e
ideolóxicas, e a un anovamento
de cadros cunha dificultade e
un alcance dificilmente previsibles. E por iso cabe pensar que
teremos unha oposición case
invisible durante polo menos a
metade da lexislatura, cun status de partido dominante para
o PP que nunca é desexable en
democracia. Cómpre subliñar
igualmente que a potencia da
vitoria de Núñez Feijoo vén tan
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determinada polo reforzamento da maioría absoluta, da que
xa dispoñía, como polo devecer
dunha oposición que agora aparece máis fragmentada e desautorizada, como se fose ela a
responsable directa das angustias derivadas dos recortes de
bens e servizos e do descenso
continuado dos presupostos autonómicos. E iso é tanto como
dicir que o discurso que serviu
de base para opoñerse a Rajoy e
a Núñez –a traizón aos programas electorais, o rexeitamento
dos recortes e axustes, e a idea
de que o electorado se sente enganado en todos os ámbitos de
decisión que ostenta o partido
Popular– vai quedar arrombado
por catro longuísimos anos.
A excepción a estas eleccións,
ou a confirmación lampedusiana de que as eleccións foron
unha estratexia estritamente
continuísta de Núñez Feijoo
–trocar algo para que todo siga
igual– é Xosé Manuel Beiras,
que liderando unha difícil coalición electoral entre Esquerda Unida e Anova, irrompe no
escenario parlamentario como
terceira forza política, con nove
escanos que ninguén prognosticara e cunha enorme capacidade para facerse ver –o contrario
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do que lles sucede ao BNG e
ao PSOE– nos vindeiros catro
anos. O curioso é que, malia a
existencia formal desa coalición
Anova-EU, improvisada en apenas tres semanas, Beiras obtén
un éxito persoal sen precedentes, que ao tempo de darlle a el
un peche moi satisfactorio para
a súa longa traxectoria de loita
e pensamento por Galicia –estamos a piques de celebrar o 40
aniversario da primeira edición
de O atraso económico de Galicia– sitúanos hoxe ante a incógnita de como vai evolucionar
esta coalición de urxencias no
medio da longa monotonía parlamentaria, e de ata que punto
é posible que esta aposta persoal de Beiras consolide –ben
sexa como a coalición AGE que
agora existe, ou como Anova–
como unha verdadeira alternativa –ou parte esencial dunha
alternativa– fronte ao PP.
Dende unha posición favorable a un pluralismo afectivo
que puidera xerar diferentes alternativas de goberno para Galicia, é evidente que a vitoria de
Beiras é coma unha espada de
dobre fío, xa que, se ben é certo que mobiliza a estrutura de
partidos de Galicia, e mingua
en boa medida os ecos catastró-
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ficos da derrota da esquerda, tamén aumenta a fragmentación
da esquerda que loita contra a
indeclinable unidade da dereita, e introduce roces e intereses
moi próximos e contraditorios
–cuñas da mesma madeira–
cara unha hipotética coalición
de esquerdas entre socialistas e
nacionalistas. Xa que logo, o día
un de decembro, cando Núñez
Feijoo tome posesión da presidencia da Xunta por segunda
vez, terase iniciado tamén un
reto de oposición que esperta
moi poucas ilusións entre os
seus diminuídos votantes.
As primeiras impresións posteriores ás eleccións son, no entanto, positivas, xa que se Beiras, por unha banda, conseguiu
manter a unidade da coalición
AGE no Parlamento, e organizar o seu grupo con liderados
transversais compartidos por el
mesmo e por Iolanda Díaz, Pérez Touriño, que acaba de presentar o seu libro O futuro é posible, tamén acaba de dicir algo
–que a coalición entre nacionalistas e socialistas debe ter carácter sistémico e estar organizada alén das incidencias electorais e da volubilidade extrema
dos liderados da esquerda– que
estabamos esperando dende

que a Xunta tripartita, a que
gobernou entre 1987 e 1989,
se estrelara –con tres propostas electorais temerariamente
fragmentadas– contra a unidade estratéxica deseñada por
Fraga. Pero tanto as lembranzas do inmediato pasado como
a visión do que está sucedendo
no interior dos partidos, especialmente do PSOE e do BNG,
abócannos á desesperanza, e a
prognosticar que, máis alá das
evidentes esperanzas suscitadas
por AGE, a presente lexislatura
galega ten visos de conformarse
como unha auténtica pax albertina asentada sobre unha visión
terriblemente plana e conformista do país. Porque o Parlamento está moi desequilibrado
en termos cuantitativos e cualitativos, e a capacidade de control será só teórica. Porque os
galegos, ao que se ve, estamos
encantados de ternos coñecido.

2. Galicia tamén foi á
folga xeral do 14-N.
Coincidindo coa xornada de
protesta convocada en toda a
UE para o día 14 de novembro
de 2012, os principais sindicatos españois, nomeadamente UXT e CCOO, chamaron a
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toda España á Folga Xeral. Era
a segunda vez que brandiamos
esta espada contra o Goberno
Rajoy, pero xa era a décima vez
que os españois volvíamos a experimentar o desazo que esperta esta forma de protesta que,
convertida nun mero contexto
das grandes manifestacións que
se adoitan levar a cabo, e circunscrita cada vez máis á media
xornada da mañá, trata de contabilizar como patrimonio dos
sindicatos un consenso e un
potencial de mobilización que
en realidade non existen.
Non é de recibo que nun
marco de crise tan xeneralizado
e grave como o que estamos vivindo, a folga se perciba como
un resultado pactado de antemán, mediante unha fácil articulación dos chamados servizos
mínimos, entre os sindicatos e o
Goberno, cuxo resultado adoita
ser unha efectiva paralización
de gran parte da vida laboral do
país, ou unha desculpa brindada a todos aqueles que queiran
alegar imposibilidade de moverse para asistir con normalidade
ao traballo. Porque deste xeito
a folga xa queda definida e garantida cinco ou seis días antes
de iniciarse. Tampouco debe
considerarse normal o depri82
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mente espectáculo que brindan
os piquetes que cerran os establecementos comerciais e da
hostalería, ou aqueles que van
pechando ao paso das manifestacións –como cando pasan os
enterros en Forcarei– para ir
abrindo con todo descaro cando
pasan os derradeiros manifestantes. E tampouco se entende
o abuso dun instrumento que,
ao ser xeral, e non ir en contra de nada específico que non
sexan as políticas públicas do
Goberno e os seus presupostos,
convértense de feito nun pulso
improcedente entre o Goberno,
avaliado por eleccións de carácter xeral e con procedementos
de desenvolvemento e cómputo de resultados perfectamente
regulados e taxados, e uns sindicatos que, dando a sensación
de estar cada vez máis illados da
sociedade, e de estar mantidos
por burocracias que defenden
con máis ardor a súa lea de poder que o ben da sociedade en
xeral, converten estas forzadas
alteracións do marco laboral
nun referendo masivo a unha
política alternativa.
Só deste xeito se explica a
crecente funcionarización das
manifestacións e folgas xerais,
que en boa parte se nutren de
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traballadores das Administracións públicas ou de enormes
masas de indignados, diversas
na súa configuración e obxectivos, que se funden sen problemas nestas abstractas e nada
elaboradas protestas. E só así se
explica que esa utopía sindical
do crecemento –que non repara
na necesidade de cambios estruturais para logralo, nin na necesidade de recursos masivos para
poñelo en práctica– se compare
con políticas definidas en sede
parlamentaria, por gobernos votados mediante sufraxio universal, e coas análises económicas
que, con moi lixeiras variables,
e obrigando a rectificar a todos
os Hollandes que gañan as súas
eleccións prometendo fáciles
saídas da crise, tratan de axustar
fiscalmente o tremendo disparate no que entraron –mediante burbullas e ineficiencias sen
conto– boa parte das economías
europeas do Sur.
Para quen entende de verdade a realidade da democracia,
e para quen repara no modelo
de lexitimación das súas políticas e autoridades que se gastan
os sindicatos, resulta ofensivo
este pulso constante entre goberno e sindicatos, que en nada
responde á finalidade constitu-

cional dun sindicalismo sostido
economicamente cos impostos
de todos, e que está xerando
unha enorme confusión na interpretación dos movementos
sociais, que as folgas xerais capitalizan periodicamente a favor
dun sindicalismo cada vez máis
burocrático e máis pendente
da manxadoira estatal. Esta é
a razón pola que os verdadeiros pulsos sindicais se estean
desprazando cada vez máis das
folgas de empresa ou de sector, nas que é precisa a activa participación e o consenso
dos traballadores, e nas que se
arriscan valores que se poñen
en contradición, cara as folgas
xerais, que en só unhas poucas
horas de contabilidades aberrantes, nutridas en boa medida
por parados ou por xuventude
que aínda non se incorporou ao
mundo laboral, e convocadas e
xestionadas dende os medios de
comunicación, permiten que os
dirixentes sindicalistas presuman dunha adhesión e un poder que a sociedade non lles vén
outorgando, sen reparar en que
estas exhibicións se fan a costa
de ofrecer unha imaxe do país
e da súa sociedade que en nada
ou moi pouco se compadece coa
actitude real dos traballadores e
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autónomos que se xogan o soldo
e o emprego nos complicados
mercados deste tempo.
Xa que logo, e falando en
concreto de Galicia, deberiamos meditar no contrasentido
que se pon de manifesto entre o
éxito popular do 20 de outubro,
no que arrasan politicamente os
recortadores e os impulsores do
axuste fiscal, e o “éxito” do 14 de
novembro, que obteñen os que
contradín radicalmente todo o
votado 23 días antes. Porque, se
non aceptamos a existencia de
xogos malabares na política galega, non é posible que ambos
os dous acontecementos estean
protagonizados polo mesmo
pobo, salvo que se teña instalado na conciencia colectiva un
alto nivel de esquizofrenia.

3. A pírrica vitoria xudicial
do idioma Galego.
Algo de razón teñen os partidos da oposición e as diversas
asociacións e colectivos de defensa do idioma galego ao dicir
que as tres sentenzas ditadas
polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o Decreto
79/2010 do 20 de maio, para o
establecemento do plurilingüismo no ensino non universitario
84
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de Galicia, supoñen unha evidente desautorización da acelerada reforma do modelo educativo que se fixo en 2010, en
cumprimento dunha arroutada
electoral, ao servizo e por demanda das asociacións cívicas
máis reaccionarias e antigalegas do noso país. Pero algo de
razón ten tamén o conselleiro
de Cultura e Educación, Xesús
Vázquez, ao dicir que a esencia
do decreto non queda substancialmente alterada polo TSXG,
e que, cando pasen os vendavais
que levantaron as sentenzas,
todo isto seguirá sendo administrado comme il faut, ou as it
should be, polo Partido Popular.
E digo isto por dúas razóns. A
primeira, porque a base esencial
das sentenzas é a Lei 3/1983, de
15 de xuño, de normalización
lingüística, que dende agora
mesmo pasa a ser obxectivo número un nas arelas reformistas
do PP, antes incluso que a mutilación xa prometida do Parlamento. Se a única barreira que
nos defende é aquela bendita
Lei, consensuada por tódolos
partidos –mellor sería dicir polos portavoces dos partidos que
nos demos cita naquel acontecemento–, bastará un pequeno
retoque ao seu Artigo 12,2, ou
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una nova redacción completa
dos artigos 12 e 13, que ninguén podería impedir se o PP
a patrocina, para converter en
auga de borrallas a tan hipervalorada sentenza do TSXG. E
a segunda das aludidas razóns
é que todas as vitorias políticas
que se obteñen por vía xudicial
son pírricas, e non só porque os
criterios xudiciais san tan mutables como a lúa –oh fortuna,
velut luna–, senón porque cando o pobo abandona con tanta
facilidade a defensa dos seus
dereitos –porque iso foi o que
sucedeu en 2010– e se adapta
con tanta facilidade a normas
que se ditan en flagrante contradición cunha tradición e un
xeito de facer que xa parecían
integrados na nosa cultura política, parece evidente que as
minorías máis belixerantes –
Galicia Bilingüe xa anunciou
que será teimuda neste asunto–
teñen aberto o camiño cara os
seus lamentables obxectivos.
Mentres os galegos non teñamos asumido que a principal
relación que nos liga ao galego
é a obriga de conservalo e transmitilo, e que esa obriga só se
cumpre aprendendo a falalo e a
escribilo correctamente e usalo
despois con toda normalidade,

a nosa lingua estará en perigo,
se non de desaparecer, si de
converterse nunha reliquia. E
nisto, lamento dicilo, non imos
cara diante, senón cara atrás.

4. A cuestión catalá
vista dende Galicia.
Escribo estas letras cando faltan poucas horas para a apertura das urnas en Cataluña, e ignorando, por tanto o resultado.
Pero prefiro pechar a crónica,
e non pedir vinte e catro horas
de prórroga, para dar a entender que os problemas de fondo
que suscita Cataluña non van
ser resoltos nin agravados en
termos substantivos por un ou
outro resultado electoral. Para
min é evidente que a repentina
e pouco meditada proposta de
Artur Mas, de progresar aceleradamente cara unha independencia unilateral de Cataluña
implica unha radical contradición lóxica, política e cultural
co proxecto da UE, e que por
iso carece de senso mover o país
cara o século XIX en vez de reformular o país con criterios e
conceptos do século XXI.
A pesar de todo, e sen deixar
de condenar o que me parece
unha profunda deslealdade de
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CiU instrumentada a través
dun pobrísimo e reaccionario
discurso, tamén asumo que o
principal fallo desta operación
estivo na parte do Estado –políticos, intelectuais, académicos,
líderes de opinión e pronunciamentos institucionais– por
non terlle prestado atención a
este asunto, e por deixar que,
libres dun verdadeiro discurso
europeísta, e da reformulación
que nese contexto merece o
concepto político e cultural de
España, se deixase a CiU e a
ERC coas mans totalmente libres para montar –coa aparencia de sisudas reflexións– dúas
inmensa falacias: que Cataluña non tivo nada que ver con
España ata 1715, e que é por
tanto un país anexionado, e
que toda a economía dun país
se reduce ás balanzas fiscais,
nas que Cataluña –sempre por
tramos e coa debida manipulación metodolóxica– pode resultar desfavorecida.
Tamén lamento moito que
algunhas formacións nacionalistas galegas, illadas nos seus
castelos e inmunes a todo rubor político, teñan aproveitado
este lamentable episodio para
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facer un paralelo entre as arelas de independencia de Cataluña e as de Galicia, como se
non tivesen ollos na cara para
ver que carecemos de materia
de qua –ou de capital cívico suficiente–, nin para decatarse de
que o que en Cataluña pode ser
unha temeridade sen sentido é
entre nós un absoluto ridículo
nacido dunha impotencia febril
e entolecida.
A miña aposta pasa por tratar o tema da España plural con
sentido moderno e con ánimo
de profundar no autogoberno,
pero que en modo algún se deben tolerar ataques ao sentido
solidario do Estado e dos territorios europeos, nin, menos
aínda, a posta en práctica dun
proceso de desmembracións
unilaterais que, no suposto
de saír gratis, daría ao traste
con tan traballado e necesario proxecto europeo. Bromas
as xustas, poderiamos dicir, e
os experimentos, se son necesarios, con auga sen gas. Pero
deixámolo xa aquí, para abrir
neste mesmo punto, se Deus
quer, a crónica seguinte.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Rolda da cultura

O príncipe dos Albións no monte Gaiás
Xoán Bernárdez Vilar

1. Gallaecia Petrea
Nicer Clutosi, Cariaca, principis
Albionum, annorum LXXV,
hic situs est.
Nicer, fillo de Clutoso, do Castro
Cariaca, príncipe dos Albións,
de 75 anos, xace aquí.
(Inscrición do século I atopada
nas beiras do Eo)

O Museo de Galicia do monte Gaiás, en Compostela, sede
tamén da Cidade da Cultura,
inaugurou o 15 de xuño pasado, a exposición Gallaecia
Petrea, concibida para ser visitada e entendida de xeito preferentemente visual, para o que
conta co apoio de fotografías,
gráficos, vídeos, recreacións,
talleres, etc. As numerosas pezas que nela se ofrecen á admiración dos visitantes gardan,
ademais, unha orde cronolóxica, posto que principian a finais
do Período Mesozoico, hai uns
douscentos millóns de anos,
cando o noso era aínda un chan
baleiro de seres humanos, para
pasar despois pola Prehistoria,

a Cultura Castrexa, a época romana, representacións paleocristiáns e altomedievais, e épocas románica e gótica, seguidas
por un admirable número de
obras representativas das eras
Moderna e Contemporánea. Os
obxectos alí expostos proceden
do espazo situado entre os lindeiros iniciais do territorio, os
ríos Douro e Navia.
Como non é posible ocuparnos, nun espazo tan breve como
o que aquí dispomos, desta
magna exposición, remitimos
aos interesados na mesma ao
excelente catálogo por ela editado, que conta con case que
setecentas páxinas, profusamente ilustrado, e acompañado
polas oportunas explicacións de
man dos principais expertos e
investigadores cos que conta o
país, o que nos exime do intento. Non resistimos, no entanto, a tentación de comentar a
presenza nela da estela atopada en 1933, ou un ano antes,
segundo algúns autores, por un
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veciño de Piantón, cuxo nome
parece tristemente ter ficado
no esquecemento, no lugar de
A Corredoira, ou La Pereira, en
Vegadeo. Trátase dunha lápida
de 117 cms. de longo por 32
de ancho, na actualidade propiedade do Museo Arqueológico
de Asturias. Dela procede a inscrición coa que encabezamos
este comentario. Pois ben, antes que nada informámosvos de
que o Museo en cuestión tivo o
xesto de cedela para esta exposición. Os expertos que a estudaron, ademais de puntualizar
que o material co que fora elaborada non era pizarra, como
se pensou durante moito tempo, senón cuarcita, datárona no
século I d. C.
En 1942 o historiador e arqueólogo Antonio García y
Bellido (1903-1973) analizou
a súa inscrición, publicando
pouco despois unha reprodución manuscrita da mesma.
Mais a auténtica transcendencia da lápida atópase no feito
de ser a única testemuña do indicado Nicer, fillo de Clutoso,
príncipe dos Albións, enterrado
ás beiras do río Eo. Coma complemento a este dato engadimos que, arredor do ano 75 d.
C., ou sexa nunha data próxima
88
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á do falecemento do príncipe,
Plinio o Vello (23-79), o gran
compilador e investigador romano, procurator ao mesmo
tempo na Provincia Hispania
Citerior, do que se sospeita que
puido ter desempeñado tamén
algún cargo na Asturia e a Gallaecia, fíxonos sabedores de
que no Conventus Lucensis,
que daquela comezaba, ou chegaba, segundo dende onde se
mire, ata o río Navia, existía un
populus chamado dos Albións.
Para completar a reconstrución
prosopográfica que nos permita
situar canto acerca deste Nicer se pode enxergar, preto de
cen anos máis tarde o xeógrafo
alexandrino Claudio Ptomoleo
recolleu así mesmo datos sobre
os Albións das proximidades do
río Navia, ou Nabia. Non se saben, no entanto, con seguridade as lindes occidentais destes
Albións. Os datos que nos ofrecen tanto Plinio coma Ptolomeo, inclinan a situalas no Eo,
ou nas súas inmediacións, aínda que moi ben puideron telo
superado, en maior ou menor
profundidade, segundo parece
tirarse do contido dos versos
90 a 112 da Ora Maritima, de
Rufio Festo Avieno. O que si resulta seguro é que, nos momen-
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tos de escribir este comentario,
e por mor da exposición á que
nos estamos a referir, a lauda
de Nicer Clutosi, atópase, aínda que nada máis que de xeito
provisorio, na actual capital da
Gallaecia, no tempo no que el
viviu recentemente sometida
polo Imperio Romano, sen ter
sequera saído do seu Conventus
Lucensis. Porque esta división
xurídica tiña daquela o seu límite oriental no río Navia, e
o meridional, na liña marcada
polo norte da Ría de Vigo e os
ríos Verdugo, Miño, e Sil.

2. Audiovisual
O 9 de novembro foron fallados os premios de Fotografía
Profesional e Industrial, na súa
vixésima edición. O primeiro
premio foi para o marinense
Chou Pesqueira, que xa obtivera
outros dous galardóns semellantes con anterioridade. Así mesmo resultou finalista o compostelán Alberto Enríquez, que o
ano pasado xa gañara o Premio
Lux de Ouro por unha reportaxe
sobre a Rapa das Bestas.
O 18 do mesmo mes, no Auditorio de Galicia de Santiago
de Compostela, tiveron lugar

as finais do VI Certame galego
de Bandas de Música. Nos seus
tres apartados producíronse os
seguintes resultados: Na sección primeira (máis de 70 membros) os premios foron para
a Banda Artística de Merza,
Banda Municipal de Valga e a
Agrupación Musical de Vincios.
Na sección segunda (de 50 a 70
membros) resultaron gañadoras
a Unión Musical Ponte Ledesma, a Banda Musical xuvenil
de Xinzo e a Banda da Escola
Musical de Rianxo. Na sección
terceira (menos de 50 membros) a nómina de gañadores
foi Unión Musical de Cabral,
Banda Musical de Santiago de
Arteixo e Banda de Música A
Lira de Ribadavia.

3. Banda deseñada
Xa é sabido que a primeira
aparición do mítico Tarzán na
Banda Deseñada aconteceu o
7 de xaneiro de 1929, da man
do non menos mítico debuxante Harold Foster (1892-1982).
Hoxe, no entanto, ímonos ocupar del por algo un tanto diferente. Porque no mes de outubro pasado cumpríronse cen
anos da aparición da novela
Tarzan of de Apes, a primeira
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das corenta e tres que lle dedicou o seu creador, Edgar Rice
Burroughs (1875-1950). Este
prolífico e, ao mesmo tempo
aventureiro, Burroughs, que
chegou a se enfrontar cos indios formando parte do mítico
sétimo de Cabalería, especializouse en relatos fantásticos ou
de ciencia ficción, así coma en
novelas do oeste. O seu personaxe Tarzán, cuxo centenario
conmemoramos agora, chegaría ao cine xa en 1918.
Alfonso Zapico (Blimea, Asturias, 1981), ilustrador especialmente comprometido con
editoriais franco-belgas, foi o
gañador do Premio Nacional
2012 de Cómic do Ministerio
de Educación. A obra pola que
o acadou foi a súa novela gráfica
Dublinés, na que recrea a vida
de James Joyce (1882-1941),
entre cuxas obras se atopa unha
titulada precisamente Dublineses. Coma obrigada louvanza
do autor irlandés tomámonos
a liberdade de lembrar agora o
moito que gozamos cando, hai
uns trinta anos e levando na
man outra das súas novelas,
Ulises, percorreramos co máximo vagar Dublín, a súa cidade
natal, á procura dos currunchos
que coñeceron as andanzas do
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protagonista da mesma, Stephen Dedalus, para comprobar
con satisfacción como a maioría deles atopábanse, afortunadamente aínda, tal coma Joyce
os describira, case que setenta
anos atrás.
O V Premio Internacional
Compostela de Albumes Ilustrados, foi fallado o 8 de novembro a favor da obra Bandada, presentada baixo o lema
Parvadas. Os autores da mesma
resultaron ser David Daniel
Álvarez Hernández (México,
1984), Licenciado na Escola de
Deseño da mesma cidade e con
premios xa no seu haber tanto
en Palermo coma en México,
e Julia Díaz Garrido (México,
1986), licenciada tamén na
mesma Escola de Deseño.

4. Cine e Teatro
A XVII edición do Festival
de Cine de Ourense, clausurada o pasado 10 de novembro foi gañada pola fita polaca
Roza, da que é autor Wojciech
Smarzowski. O segundo lugar
foi para o filme Ali, ópera prima do sevillano Paco R. Baños
que, ademais obtivo o premio
do público, o premio Carlos
Velo ao mellor director, e unha
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mención para a actriz madrileña Nadia de Santiago. Houbo
tamén un premio especial do
xurado para a coprodución entre Brasil, Francia e Arxentina,
Historias que só existem qamdo
lembradas, así como un galardón ao mellor guión para The
Enemy, de Dejan Zecevic, coproducida por Croacia, Hungría e Serbia.
A película de animación estereoscópica O Apóstolo, dirixida
por Fernando Cortizo Rodríguez (Compostela, 1973), obtivo o 19 de novembro o premio
Mellor Filme do Festival Horizontes de Marsella, en Francia. Anteriormente O Apóstolo
participara xa nos festivais de
Moscova, Málaga, Sitges, e no
Expotoons de Bos Aires. Neste último foi considerada tamén a mellor obra do certame.
O filme, no que se utilizaron
técnicas de auténtica vangarda, desenvólvese no Camiño
de Santiago, con néboa, Santa
Compaña incluída, e no medio
dun maleficio que cae sobre
unha aldea na que viven nada
máis que maiores. Nel hai a
presenza dun malvado que, ao
final, resultou non o ser tanto. A Banda sonora é de Philip
Glass. En canto ao seu director,

Fernando Cortizo, xa dirixira
outros filmes, obtendo no 2010
o Premio Mestre Mateo.
Esta vez na Coruña, á hora
de fechar esta crónica, anúnciase a celebración dun novo
festival de Cine Euro-árabe,
que será acollido polas instalacións do Museo de Arte
Contemporánea Gas Natural
Fenosa. Nel serán proxectados
varios filmes diarios entre as
datas do 28 de novembro e o 1
de decembro.

5. As Letras
Valentín Paz Andrade (Lérez,
1898 - Vigo, 1987), o autor ao
que foi dedicado este ano o Día
das Letras Galegas, vén de agasallarnos agora cun importante
aporte póstumo. A principios
de outubro foron publicados
e presentados no Consello da
Cultura Galega, en Compostela, nun volume de 750 páxinas,
nove poemarios seus recentemente achados. Editor do mesmo foi Gregorio Ferreiro Fente,
coa colaboración do profesor
Xesús Alonso Montero e Rosario Álvarez.
Baixo o título de O futuro da
Librería a Asociación Galega
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de Editores celebrou en Vigo, a
comezos do mes de novembro,
o simposio O Libro e a lectura.
O Obxectivo era o de deseñar
estratexias para defender o sector, dado que este ano sufriu un
descenso do 20 por cento no
seu volume de ventas, non todo
el imputable á crise económica,
ou á aparición do Libro Electrónico, senón tamén a distintas tomas de decisión por parte
da Administración e de determinados organismos. Entre as
grandes ideas que se barallaron
estivo a da creación dunha plataforma especializada de editores galegos con capacidade para
facerlle fronte ao oligopolio de
Amazón e Google que poida
vender a nosa cultura.

6. Decesos
O día cinco do pasado mes
de outubro deixounos Mª
Blanca Jiménez Alonso (Ribadeo, 1926 - Vigo, 2012), viúva
de Fermín Penzol Labandeira
(1901-1981). Os seus funerais
celebráronse na data seguinte no tanatorio de Boisaca, en
Compostela. Dª Blanca era naquel momento Presidenta de
Honra da Fundación que leva
o nome do seu esposo, ade92
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mais de Conselleira da Editorial Galaxia, dúas das entidades
sobranceiras da nosa cultura.
Alfonso Zulueta de Haz, actual
Presidente da mesma, declarou
que a consideraba como unha
muller dotada dunha especial
distinción intelectual, o que a
levou a colaborar coa Fundación e cos valores que esta defendía ata última hora.

7. Novas en xeral
De xeito semellante ao da
exposición Gallaecia Petrea, entre o 27 de setembro e o 6 de
xaneiro próximo, a Cidade da
Cultura do monte Gaiás exhibe tamén as principais xoias
bibliográficas das nosas cinco
catedrais. Trátase de: o Codex
Calixtinus (século XII), que ven
de adquirir maior sona da que
xa tiña, despois do seu roubo e
posterior recuperación, o Tombo A de Compostela (Sec. XII),
a Legenda Maior, do Seminario
de Mondoñedo, (copia do séc.
XIV), o Pontifical de Tui (Sec.
XIV), os Pergameos Reais da Catedral de Lugo, (Sec. X-XV), o
Libro de Bulas Papais, tamén de
Lugo (Secs. XII-XV), o Pasionario Tudense (Sec. XIII), o Tombo
Pechado da Catedral de Mondo-
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ñedo (Secs. XIV-XV), o Breviario de Miranda, da Catedral de
Compostela (Sec. XV), o Breviario Auriense (sec.XV), o Misal
Auriense (de 1494, primeiro libro impreso en Galicia), e a Historia Compostelana, da Catedral
de Santiago (copia do sec. XVI).
Algunhas destas obras foron
restauradas para esta ocasión
por técnicos do Arquivo do Reino de Galicia. As comentadas
son, pois, mostras autenticamente sobranceiras que paga a
pena visitar e admirar.
A Biblioteca Ánxel Casal, en
Compostela, ben de recoller
numerosas actividades culturais, case que todas no mes de
novembro, con algunha alongada ata Decembro: Mostra
Bibliográfica sobre O Prestige,
Obradoiro de Banda Deseñada,
Contos de medo, para non durmir, 50 anos de James Bond,
Cineuropa, Mes da Astronomía, Contos para a Infancia e
o fogar.
O Museo Arqueolóxico de
Ourense vén de realizar unha
exposición na que presentou a
súa nova peza Micrólitos.
Entre o 10 e o 17 de novembro, celebrouse en Lugo o seu
XII Festival de Jazz.

Do mesmo xeito, o 8 dese
mes a Biblioteca Miguel González Garcés, de A Coruña,
ofreceu un obradoiro sobre a
Creación dun Libro.

8. Premios
Jaime Terceiro Lomba (Pontevedra, 1946) foi galardoado o
25 de setembro pasado co Premio Rey Juan Carlos de Economía, na súa XIV edición, logo
de ter sido amplamente valorada toda a súa traxectoria polos
membros do xurado. Terceiro,
que a finais dos anos 60 formou parte da Selección galega
de Balonmán, é na actualidade
Doutor Enxeñeiro Aeronáutico,
Catedrático de Economía e de
Análises Económicas da Universidade Complutense, dende
1880, membro da Real Academia de Ciencias Morales e Políticas, e experto en Revisión
Dixital. Foi Presidente da Fundación Focus-Abengoa, Vicepresidente executivo de Abengoa e
tamén Director do Banco Hipotecario, así coma Presidente
da Caja de Ahorros de Madrid.
Residente nesta cidade dende
hai tempo defendeu sempre a
necesidade de definir os dereitos de propiedade e clarificar
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a súa fórmula xurídica, de xeito especial no que se refería ás
Caixas de Aforros, cunha visión
que, de ter sido tida en conta,
teríanos aforrado o trauma polo
que veñen de pasar agora as nosas entidades financeiras. A súa
principal obra foi Economía del
cambio climático.
Un mes máis tarde o Consello Xeral de Colexios de Químicos concedeu a María Tarsy
Carballas Fernández (Taboada,
Lugo, 1934) o Premio á Excelencia Química 2012. A galardoada, que reside en Compostela, é Doutora en Farmacia,
Licenciada en Química, Bioquímica do Solo, profesora e
investigadora, e, entre outras
moitas actividades, traballou
no Instituto de Investigacións
Agrobiolóxicas de Galicia, tendo colaborado tamén co CSIC,
a Universidade de Compostela,
e o Centre de Pédologie Biologique de Nancy (Francia).
O 11 de outubro a funcionaria de Xuventude Ángela Fernández Rey (Ourense, 1969),
resultou gañadora do Premio
Pura e Dora Vázquez de literatura infantil e xuvenil. A obra
coa que o acadou titúlase Porque está triste o Miañas?
94
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Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947), autor bastante
habitual nestas páxinas a causa da cantidade de premios que
vén acadando, foi seleccionado
o 12 de novembro polo departamento de Filoloxía Galega
e Latina da Universidade de
Vigo, en base á súa “inmensa
traxectoria”, para ser investido
coma novo honoris causa desta
Universidade.
Na mesma data Isabel Gómez Rivas, xornalista e historiadora, resultou gañadora da
XXV edición do Premio Ánxel
Fole de Ensaio, dedicado nesta
convocatoria á figura de Xosé
Almoína Mateos no cincuenta
aniversario do seu falecemento. A gañadora utilizou unha
exhaustiva biografía sobre Almoína, un lucense exiliado na
República Dominicana, analizando a través dela todas as etapas da súa vida.
Catro días despois, Ernesto
Pérez Zúñiga (Madrid, 1971),
profesor, editor, poeta, con
tres novelas publicadas, e numerosos relatos curtos, resultou gañador da XXIV Edición
do Premio Torrente Ballester
da Deputación Provincial de A
Coruña, coa súa obra El Ter-
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cer sonido, un relato sobre un
espadachín italiano que acaba
por se converter nun virtuoso
do violín.
Agora unha repetición: ao día
seguinte, Jaime Terceiro Lomba,
do que vimos de falar unhas liñas máis arriba, pasou a ocupar
o sillón “f” da Real Academia
Española co discurso Entorno
Institucional Económico. Jaime Terceiro publicara tamén,
entre outras obras, o primeiro Diccionario de Economía
(1970), e Socied@d Digit@l. Del
Homo Sapiens al Homo Digitalis
(1996). Fora, ademais Director
del Libro y Bibliotecas (19771979), e Vicepresidente de Estudios Constitucionais (1980-81),
amén dalgúns cargos políticos.
E vai de repeticións, porque o
mesmo Agustín Fernández Paz,
antes mencionado, recibiu o 17
de novembro, en Vigo, no transcurso dunha cea á que asistiron
unhas 400 persoas para conmemorar a XXXV edición dos
Premios da Crítica, o relacionado coa Creación Literaria pola
súa obra Fantasmas de luz. Os
restantes galardonados foron:
Patricia Fra López (Investigación), a Asociación Galega de
Compositores (Música), a Aso-

ciación O Sorriso de Daniel
(Iniciativas Culturais), Carmen
Nogueira (Artes Plásticas e Visuais), e Xosé Manuel Oliveira
“Pico” (Artes Escénicas).
Nesa mesma data, a viguesa
Concepción Álvarez Lebredo,
recibíu o V Premio de poesía
Victoriano Taibo, organizado
polo Instituto de Estudos Miñoranos, e a Entidade Menor
de Morgadáns (Gondomar). A
obra vencedora foi Distancias e
Simetrías. No acto vendéronse
xa os primeiros exemplares da
mesma, e foi amenizado polo
grupo de gaitas Balcón do Miñor, así coma por unha representación do conto de Taibo,
Polos de Rianxo, a cargo do
grupo de teatro Bertorella, así
coma por un concerto de Soño
de Calíope no que se repetiron
poemas tamén de Taibo.
Os Premios Nacionais da
Cultura do presente ano, patrocinados pola Consellería de
Cultura e Educación, foron
dados a coñecer o día 19. Son
os seguintes: Salvador GarcíaBodaño Zunzunegui, Vigo, 1935
(Letras); Miguel Quintana Martelo, Santiago, 1949 (Artes Plásticas), Grupo Airiños de Rianxo
(Artes Escénicas), Fundación
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Eduardo Pondal (Iniciativas a
prol do Patrimonio Cultural),
Manuel Rodeiro, Miño, 1965
(Música), Miguel Anxo Fernández, O Carballiño, 1955 (Creación Audiovisual), e a Asociación Internacional de Estudos
Galegos (Promoción Cultural).

9. Universidade
Nun anterior comentario
fixerámonos eco do feito de
que, segundo a habitual clasificación que se ben efectuando en Shangai, unha das nosas Universidades, a de Vigo,
atopábase entre as cincocentas
mellores do mundo. Hoxe, no
entanto, puidemos afinar mellor a auténtica clasificación da
mesma, porque a revista The
Thimes, colocábaa, a principios
de outubro, xa nada menos que
entre as catrocentas primeiras,
acompañada por outras seis de
todo o Estado.

10. Varia
O Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre de Cotorredondo, situado entre os Concellos de Vilaboa e Marín, leva
dende hai aproximadamente
sesenta anos, a recoller, e aten96
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der, co obxecto de os rehabilitar
e devolver despois ao seu contorno, calquera clase de animal, ferido ou en mal estado. A
maior parte destes animais son
aves, mais existen tamén algúns
mamíferos e serpes. E, se ben
que o que se procuraba era
atender as especies autóctonas,
a realidade é que tamén se atoparon algunhas exóticas como
uns monos verdes, un mapache e unha pitón. Así mesmo, o
Centro conta dende 1987 cunha aula de educación e divulgación ambiental destinada tanto
a escolares como a calquera
sorte de visitantes.
O venres 9 de novembro foille rendido no Instituto Santa
Irene, do que fora profesor de
matemáticas ao longo da maior
parte da súa vida, unha sentida
homenaxe a Rufo Pérez González (Vigo, 1915-2011), cofundador ademais da Editorial Galaxia, do que hai un ano que xa
nos ocuparamos amplamente
na sección de Decesos. No acto
falaron o Presidente da Real
Academia, e antigo compañeiro do homenaxeado, profesor
Méndez Ferrín, o autor Víctor
Freixanes, Camilo Nogueira e
Uxío Breogán, ex alumnos seus,
así coma o poeta Villar Villa-
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verde. Todos eles demandaron
unha Rúa na cidade olívica
para “don Rufo”.
Non se amosan optimistas as
perspectivas para a nosa Real
Academia a causa dos recortes
presupostarios que, tanto o Goberno do Estado como a propia
Xunta tratan de manter. Evidentemente a esperanza é sempre o
último que se debe de perder,
mais a realidade parece ser a de
que non se albiscan perspectivas en exceso satisfactorias.

Os herdeiros do pintor de Silleda, Manuel Colmeiro (19011999), depositaron no Museo
de Pontevedra, a mediados de
novembro, catro cadros da súa
autoría. Trátase dos coñecidos
como Maternidade, Panadeiras,
Feiras, e Tres Gracias. Con eles
complétase neste Museo a colección de lenzos de Colmeiro,
algúns deles claramente costumistas.
Xoán Bernárdez Vilar
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Rolda de igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1. Co Espírito en folga xeral
Comezo a escribirvos esta
carta cando xa se apagan as
luces do 14 de novembro, día
da Folga Xeral. Non sei se me
deixar levar polo apunte positivo de milleiros de homes e
mulleres andando as rúas, protestando, demandando dignidade para as súas vidas e as vidas
dos seus concidadáns, ou se me
deixar roer polo amarguexo de
pensar, como pensan moitos,
que as folgas, aínda que sexan
xerais, non resolven nada, e que
no amencer de mañá persistirán
as horas nefastas para millóns
de cidadáns galegos, españois,
que se erguerán para pasar os
luns ao sol, feridos un día máis
no corpo e na alma. Adhírome
ao sentimento positivo; todo o
que sexa xuntarse para erguer
a voz, entrelazar as mans e sacudir o mastodóntico imperio
das finanzas, e os seus dóciles
e sabidos representantes entre
nós; todo o que sexa soñar e actuar en clave de solidariedade
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non pode ser malo, non pode
acabar mal. Estou seguro de
que o Espírito de Xesús de Nazaret, o Espírito que ten na man
capacidades revolucionarias e
creativas, ata o punto de xerar
persoas e relacións sociais novas, estaría alí, máis ou menos
disimulado, alentando voces,
quentando corazóns e abrindo
horizontes sorprendentes.
No día seguinte á folga xeral
e ás manifestacións, puidemos
ler con pracer un breve Comunicado da CONFER (Confederación Española de Relixiosos/
as), reunida en Asemblea xeral,
adheríndose a esas manifestacións populares: “Unímonos,
pois, a todas as voces, angustiadas ou indignadas, que claman,
no día de hoxe e cada día, por
unha sociedade distinta, onde
sexan posibles a xustiza e a misericordia”. O escrito, parco e
sentido, feito desde unha invitación á revisión propia como
grupo, abre unha serie de preguntas que, polo oportunas e
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urxentes, gustamos de reproducir aquí: “Temos que preguntar
con liberdade evanxélica aos representantes dos asuntos públicos, como é posible que, aínda
dispoñendo de tantos medios
económicos e técnicos, non teñan sido capaces de ordenar a
vida común dun xeito verdadeiramente xusto e humano; preguntar se se están repartindo
con equidade as cargas da crise,
e se de verdade se esforzan por
atopar todos os recursos posibles e necesarios para remediar
o que xa son necesidades primarias como a comida, a saúde, a
vivenda, a educación, a cooperación ao desenvolvemento dos
países empobrecidos, etc. Non
podemos crer que a expresión
‘non hai alternativas’ sexa a última palabra do noso momento
presente como se fose xa a fin
da historia”. Seguramente que
na mente de moitas persoas estas preguntas están tendo unhas clarísimas respostas, pero,
á vista do que acontece cada
día, non está de máis seguilas
formulando.
Con esa aberta, pois, de lentura e de esperanza empezo
a compartir convosco algo do
moito que a vida da Igrexa, no
grande e no pequeno, nos ofer-

ta día a día; a seguridade de que
moitos, moitas, de vós seredes
coñecedores do máis significativo do que entre nós vai acontecendo, permíteme invitarvos
a reparar soamente nalgunhas
cousas que, por sabe Deus que
razóns, me parecen merecentes
da nosa consideración.

2. Nunca choveu que
non escampe
Iso debía ter eu en conta,
cando na anterior Rolda se me
ocorreu queixarme das estreituras do tempo, que daquela
era abondo quente e soleado, e
agora, velaí, chúfase de friento
e máis de auguento. Tamén daquela me queixaba ante vós do
silencio da Conferencia Episcopal Española sobre do que
os seus concidadáns están a sufrir por mor da crise e de quen
a xestiona como a xestiona. E
tamén para esas augas houbo
escampadela, porque, xa antes
de que a Rolda chegase ás vosas
mans a finais de outubro, o 3
dese mesmo mes decidíase, por
fin, a CEE a sacar un comunicado titulado “Ante a crise, solidariedade”. Ben polos señores
bispos, aínda que a min me collesen co pé trucado.
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Non sei por que, pero teño
a sensación de que, unha vez
máis, a notificación pasou sen
pena nin gloria, quizabes porque, aínda sendo un escrito
sinxelo e proveitoso, movíase dentro dun ton previsible,
pouco profético, en cousas
aliñándose co que poderíamos
considerar un pensamento moderado, prudente, que acepta
os problemas e as solucións
propostas como irremediables
(“...víronse na obriga de adoptar decisións que esixen sacrificios á maioría dos cidadáns...”)
–como insiste teimudamente
o mesmo Goberno–, que só se
molla un pouco no asunto dos
desafiuzamentos e dos inmigrantes, que non ousa sinalar
cara ás estruturas socioeconómicas causantes de crise, e que
insiste na falta de fe relixiosa
como factor primordial que
desencadea a crise que padecemos.
De todas as maneiras seguimos pensando que este escrito de tres folios é un escrito
sinxelo e proveitoso, que nunha
primeira parte nos ofrece a preocupación da CEE polo que ve
que está a pasar entre nós, para
ofrecer nunha segunda parte a
fe, o amor e a esperanza como
100
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marco de afrontamento que
permita soñar nunha solución
dentro da que “a crise pode ser
tamén unha ocasión para a tarefa apaixonante de mellorar os
nosos costumes e de ir adoptando un estilo de vida máis
responsable do ben da familia,
dos veciños e da comunidade
política” (n. 13).
Pensamos, con moitísima
máis xente, que entrar ao trapo da liorta nacionalista por
mor das posturas catalás ben
coñecidas, remitindo incluso a
un documento xa publicado e
incorporándoo á Notificación
–aquí si que se mollaron os señores Bispos–, foi un enorme
erro, que desvalorizou a notificación e que lles deu aos medios de comunicación a escusa
suficiente para desentenderse
duns contidos que algo podían
supoñer. Pero non aprenderán?
–oio dicir a moitos–. Claro, ao
día seguinte as abstencións que
a Notificación recibira convertéronse nunha Comunicación
dos Bispos cataláns avalando a
lexitimidade ética absoluta da
opción nacionalista por parte
do pobo catalán, se así maioritariamente o desexa.
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3. Miña casiña, meu lar!
Na notificación dos Bispos
da CEE presentábase, á súa
maneira, o tema dos desafiuzamentos coma unha verdadeira
inxustiza: “Non é xusto que,
nunha situación como a presente, resulte tan gravemente comprometido o exercicio do dereito básico dunha familia a dispoñer dunha vivenda” (n.14). Xa
coñecemos hoxe a resposta que
desde o Goberno se lle deu a
este problema, unha resposta
de entrada positiva, pero que
todo o mundo acusa de insuficiente, porque non suspende a
inxustiza de raíz que provoca a
situación. Sempre que non leve
a que esta inxustiza básica adormeza nas nosas conciencias,
parecéronnos xestos dignos de
ter en conta, por exemplo, o
do Foro dos Curas de Biscaia,
que lle propoñen ao seu Bispo,
Mario Iceta, que, coa debida
orde, se ofrezan as moitas casas
reitorais baleiras, sobre todo
no mundo rural, para albergue
de familias que se están vendo
desamparadas no dereito básico
de poder ter casa onde vivir.
E, nesta mesma orde de cousas, pareceunos tamén interesante a decisión do bispo de

Granada, Xabier Martínez, de
poñer terras que son propiedade
da diocese nas mans de persoas
que, non tendo medios básicos de vida, queiran traballalas
para, cando menos, ter algo que
levar á boca. Ao tempo, invita
tamén a outras persoas físicas
e Institucións a facer outro tanto, ofrecendo terras cultivables
para que poidan ser traballadas
por quen o desexe. Chamoume
a atención o título que lle deu
a esta iniciativa: “Terras vivas”,
que nos trae ao recordo, pola
inversa, aqueloutra expresión
“desamortización” (quitar propiedades de mans mortas), que
no seu momento pretendía algo
similar, aínda que os resultados
fosen ben outros. Un xesto profético que, sen inxenuidades,
sen que sirva para calar a protesta contra unha lexislación
sobre os desafiuzamentos totalmente pasada de tempo, podería converterse nunha alternativa máis das moitas que haberá
que conxugar para que as cousas non cheguen aos extremos a
que están chegando. Desde esta
Rolda invitamos ás dioceses de
Galicia a algo similar, confiando
en que pode ser un empurrón
que faga máis lixeiras as voltas
da roda da solidariedade.
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4. A Nova Evanxelización
Hai xa moito tempo que
se nos vén falando da Nova
Evanxelización. Noutras ocasións tamén desde estas páxinas
nos temos feito eco de iniciativas pastorais que pretendían
ir nesa dirección. Pero por fin
chegou o momento especial do
lanzamento desa Nova Evanxelización na XIII Asemblea xeral
ordinaria do Sínodo dos Bispos,
que tivo lugar no Vaticano entre
o 7 e o 28 do pasado outubro.
No Sínodo, que ten un carácter unicamente consultivo,
os participantes no mesmo tiveron oportunidade de dar a súa
opinión sobre o tema e de facer achegas que permitan unha
boa análise da situación e tamén unha oportuna maneira de
lle buscar saída aos problemas
propostos. As conclusións entréganselle ao Papa en forma de
proposicións –58 foron nesta
ocasión–, e este, nun prazo de
tempo prudente, sempre varios,
demasiados, meses máis tarde,
ofrecerá nunha exhortación
apostólica postsinodal, unha
especie de conclusións doutrinais e prácticas que permitirán
orientar de forma adecuada o
traballo pastoral subseguinte.
102
590

Encrucillada 180, novembro-decembro 2012

De momento contamos coa
mensaxe final que os 262 participantes no Sínodo ofreceron
ao conxunto da Igrexa coma
unha especie de resume dos
seus propios sentimentos e pareceres ao respecto, e tamén
coma un apunte de por onde
poderán ir as cousas. A mensaxe, desenvolvida en 14 puntos
que probablemente adianten os
campos da futura exhortación
papal, pareceunos sinxela, cálida, esperanzada, mesmo nalgúns momentos, por exemplo
no n. 6, recordounos tons e
sensibilidades do Vaticano II
(Gaudim et Spes). Pero tamén
ofrece os tics repetidos deste
tipo de documentos eclesiais,
coma cando se refire no n.7 ás
parellas que conviven antes do
matrimonio ou aos divorciados
que viven cunha nova parella.
Hai queixas serias referidas á
metodoloxía do Sínodo que, segundo afirma o Prepósito Xeral
dos xesuítas, Adolfo Nicolás, fai
moi difícil que a voz e as preocupacións do pobo cristián
cheguen a resoar realmente
neses altos ámbitos eclesiais.
Ao tempo que tamén se preguntaba: “Imos movernos na
acostumada dirección de ‘máis
do mesmo’, ou estamos dispos-
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tos a mirar cara a adiante con
valentía y creatividade?”. Parece que as reviravoltas curiais
do Vaticano acostuman a non
deixar que o máis profético,
creativo e audaz das propostas
vaia para adiante. De algo así
se queixaron algúns sinodais,
cando escoitaban a lectura das
conclusións entregadas ao Papa
no nome de todo o Sínodo, vendo que alí faltaban cousas importantes.
Pero, en fin, estaredes de
acordo comigo quen isto ledes en que, coma os mesmos
membros do Sínodo afirman
repetidamente na súa mensaxe
final, o Espírito, que é o verdadeiro garante do que poida saír
de profético, creativo e audaz,
é máis forte ca todas esas argucias humanas, coas que con
frecuencia todos tendemos a
cortarlle as ás. Esa esperanza
mantennos en pé. De momento
a Nova Evanxelización está en
marcha, o Ano da Fe tamén está
en marcha desde o 11 do pasado mes de outubro, e ben que
se nota xa nos mesmos estantes
das librerías relixiosas, abundantes en materiais de todo tipo
ao redor do asunto. Palabras –
igual moitas de máis– que hai
que esperar que se concreten

en accións humildes e serias,
sostidas no ánimo e no tempo,
e que nos leven cara a mellorías
substanciais, das que estamos
tan necesitados.

5. Cousas que dan que penar
Son ben coñecidas as frecuentes declaracións do cardeal Cañizares, que adoitan dar
que falar e que debater. Son
significativas, por outra banda, porque indican por onde
se queren levar moitas cousas
nalgúns medios. Comentamos
dúas, feitas o pasado 25 de
outubro. Na primeira, referida
aos divorciados casados con
outra parella, non facía senón
recalcar a postura oficial, que
lemos tamén na mensaxe final
do último Sínodo. Se na dita
mensaxe se dicía: “querémoslles dicir a todos eles que o
amor de Deus non abandona a
ninguén, que a Igrexa os quere e é unha casa acolledora con
todos, que seguen a ser membros da Igrexa, aínda que non
poden recibir a absolución sacramental e a Eucaristía” (n.7),
o cardeal Cañizares invitaba
ademais ás persoas divorciadas
a que, non podendo comungar
materialmente que o fixesen
Encrucillada 180, novembro-decembro 2012
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espiritualmente. Por máis que
o intentamos, non damos entendido a falla de cintura pastoral para entender a situación
de persoas que fracasaron nun
primeiro intento matrimonial
–e ás veces con que paus sobre
do espírito e mesmo sobre do
corpo: un don de Deus que se
chegase a ruptura dos vínculos
matrimoniais polo camiño que
fose!–; como non damos entendido que se invite a esas persoas
a unha comuñón espiritual con
Deus, pero non consintan nunha comuñón material, real, nas
celebracións. Porque iso quere dicir tanto coma que Deus
é máis condescendente que a
Igrexa –que o é, por suposto–,
que non ten problemas para establecer vínculos fondos e reais
de amizade, de intimidade, pero
que a Igrexa é algo moito máis
serio ca todo iso. Teño xente
coñecida e divorciada que non
dá entendido estes distingos, e
que, cando pode e como pode,
comunga, porque sabe que
Deus non lle pon pega ningunha. Eu manifesteille o meu
acordo. Supoño que faría ben.
Na segunda declaración puidemos ler cousas que me pareceron graves, cando, falando de
como anda de perdido o mundo
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e do papel da Igrexa no mesmo,
equiparaba o comunismo e o
nazismo co seu correspondente actual que sería a revolución
de xénero “unha ideoloxía máis
radical e negadora da realidade
de Deus”. En Roldas anteriores falei xa disto que me parece
unha verdadeira obsesión, algo
así coma un quiste ideolóxico,
que non hai doutor nin doutora (a ver se o Espírito!) que dea
extirpado da mente de moitos
eclesiásticos. Con estas ideas
pénsase desenvolver nunha
Nova Evanxelización? Ai a muller, a muller! Que tristura, canta tristura!

6. Gardando dos risos
para os choros
Andaba eu nesas, co ánimo
máis gacho do que eu quixera, cando puiden ler unha entrevista feita polo periodista
Valerio Gigante a un para min
descoñecido Mons. G. Casale,
arcebispo emérito de Foggia
(Italia). O tal arcebispo ousara escribir unha carta aberta
ao Sínodo dos Bispos –do que
falamos máis arriba–, co título Desgraciado de min se non
anuncio o Evanxeo, carta dirixida sobre todo ao Pobo de Deus,
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“para espertar entre os crentes
a necesidade e a conciencia
dunha participación coral na
vida da Igrexa, por medio de representantes das comunidades
eclesiais locais, comunidades
nas que diariamente se viven
os problemas que afectan aos
fieis”. (Non puidemos acceder
á carta en si, e referirémonos
aos comentarios sobre a mesma
feita na entrevista).
O tal arcebispo é crítico cos
sínodos, porque “son debates
que ao final quedan recollidos,
de xeito desartellado, no resume feito pola Curia, o que fai
aínda máis ineficaces os intentos de sintetizar o formulado na
asemblea”. E, por iso, “aínda
que ten habido tantos Sínodos,
xerais e continentais, nunca se
viron resultados apreciables”.
G. Casale sinala unha serie de
puntos aos que a Igrexa debería
dar resposta dunha maneira urxente: o tema da Igrexa pobre, a
colexialidade efectiva con maior
implicación das igrexas locais, a
busca da verdade (“que a Igrexa
ten que pensar con perspectiva
histórica e non con aquela na
que, frecuentemente, fala, que
é abstracta e metafísica”), unha
ordenación diferente das parroquias como pequenas igrexas

de “condominio”, a reapertura
do diálogo coas comunidades
eclesiais de base, a ordenación
de “viri probati”, é dicir, a ordenación como sacerdotes de
varóns casados, porque “as comunidades necesitan un guía
que non sexa un cura de paso,
un ‘viaxeiro abonado’ ao reparto
dos sacramentos, tan ocupado
na atención a un montón de parroquias e almas que só chega
para consagrar ou confesar, para
celebrar funerais ou vodas”.
Non é un amargado G. Casale. É un “home confiado: creo
que o Espírito irromperá nesta nosa Igrexa e ensinaranos
unha realidade diferente. Por
suposto, fai falla tempo. E ter
paciencia”. Para el as decisións
máis incumpridas do Concilio
Vaticano II son as referidas á
pobreza. “Hoxe, máis ca unha
Igrexa pobre entre os pobres,
vemos diariamente unha Igrexa
que necesita vestirse en Armani para celebrar pomposamente
a liturxia”. E non me resisto a
copiar estas liñas finais: “Estamos volvendo atrás, máis que a
redescubrir a sinxeleza evanxélica! (...) Nós, os bispos, frecuentemente denunciamos os
asaltos que proceden de fóra
da Igrexa, do laicismo e da seEncrucillada 180, novembro-decembro 2012
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cularización. No entanto, os
auténticos perigos proceden do
interior, dunha Igrexa que segue perdendo a luminosidade
e a autenticidade da mensaxe
evanxélica”.
As súas palabras, que disque
conmocionaron o comezo do
Sínodo, son palabras que, aínda
que nos poñen por diante retos
ben importantes, me confortaron. Porque, ao meu ver, non
nos despistan con valoracións
nesgadas do real e orientan na
dirección oportuna. Realmente
o Espírito de Deus anda vivo e
solto! Ou non?

7. A graza e a desgraza
dos Coptos
E, postos a compartir momentos de esperanza, a proclamación do bispo Tawadros
como Papa copto co nome de
Teodoro II, que o 4 do mesmo
mes fora elixido pola man inocente dun neno de entre 5 e
8 anos entre un trío de nomes
proposto en voto segredo por
2.500 persoas, clero e laicado.
O bispo Tawadros ten 66 anos,
e os outros compoñentes do
trío, o bispo Rafael e o monxe
Rafael Ava Mina, tiñan 50 e 70
respectivamente. Subliño con
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gozo, por razóns obvias, os anos
dos elixibles, lonxe desas idades
normalmente vetustas dos nosos Papas cando son elixidos tales, e gusto de reparar tamén no
sistema electoral, ben democrático por unha parte e, por outra,
bastante máis inocente do que
os nosos enredos curiais dos
que falan os entendidos. Nestas
cousas podiamos aprender.
Que teñan éxito no seu traballo, que gocen co amparo de
Deus para termar das súas comunidades no medio de contextos de convivencia ben difíciles,
que, como sabemos, teñen levado repetidas veces a asaltos e a
mortes cruentas. Tal como está
pasando en Nixeria. Supóñovos
coñecedores das tristemente
famosas fotos de 500 cristiáns
queimados vivos pola violencia
dalgún grupo musulmán; fotos
publicadas por Lluis Foix en
Facebook, e polas que o autor
recibiu unha sanción de Facebook-España por seren fotos integradas no grupo de pornográficas, violentas ou inadecuadas.
É abraiante o silencio da comunidade internacional ante feitos
que constitúen un verdadeiro
xenocidio! Como xenocidio e
inanición real, máis alá do bulebule diplomático inevitable, é o
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que se está dando co pobo palestino. Son horas de inevitable
profetismo, pero onde están,
onde estamos, os profetas?

8. Parabéns múltiples
E quero rematar esta Rolda
cunha presa de parabéns. Primeiramente para as persoas
organizadoras e asistentes ao I
Congreso de Leigos da diocese
de Mondoñedo-Ferrol que tivo
lugar en Mondoñedo entre os
días 26-28 de outubro. 200,
300, 350 persoas, segundo días
e horas, participaron nun primeiro intento de ir convertendo
ao laicado no que podería, no
que debería ser: corresponsables da vida e da xestión eclesial. Estiveron asistidos pola
presenza e a palabra de Francesc Torralba, profesor da universidade Ramón Lluc de Barcelona, de Ángel Galindo, reitor
da universidade pontificia de
Salamanca, e do propio bispo,
Manuel Sánchez Monge. Os resultados dos grupos de traballo
que ao longo do ano estiveran
traballando, as conclusións dos
grupos no mesmo Congreso,
as achegas do Plenario, todo
se convertera nunha batería de
propostas fundamentais para o

deseño do Plan Pastoral para a
diocese. Non é doado pasar dun
laicado de colaboración a un
laicado de corresponsabilidade,
por carencias do mesmo laicado e por carencias da mesma
xerarquía. Tamén observamos
que é frecuente que os plans
pastorais se vaian pisando uns
aos outros, nunha fuxida cara a
adiante, que mata as súas potencialidades. Tristemente o
galego parece que vai perdendo
progresivamente presenza nestes encontros e nos materiais
que orixina. Pero de todo isto
serán conscientes toda esa xente que pretende reverdecer algo
as esperanzas dunha Igrexa que
se resiste a esmorecer. As nosas
grazas e os nosos alentos!
Os nosos parabéns para dous
cregos ben maiores, Xaquín
Gómez Barros, párroco en Cornazo (Vilagarcía), e Uxío García Amor, membro da unidade
pastoral de Vilalba, que foron
homenaxeados respectivamente o 19 de outubro e o 17 de
novembro. En ambos os casos,
amigos e simpatizantes recoñeceron a valía humana, espiritual, eclesial, destes dous cregos, que acompañaron durante
moitos anos os soños e as tarefas dunha Igrexa viva en GaEncrucillada 180, novembro-decembro 2012
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licia, e que aínda hoxe seguen
sendo referencia humana e espiritual para quen queira manterse fiel ao Evanxeo de Xesús
entre nós. Úneos unha mesma
sinxeleza e namoramento polas
cousas limpas de Deus na nosa
Terra, por suposto ditas e feitas
en galego; compleméntaos o
don especial da humildade no
caso de Uxío –ser non sendo–,
e o contaxioso sentido do humor no caso de Xaquín. Unha
verdadeira bendición de Deus
para a Igrexa de Galicia! Grazas! Unha aperta!
Os nosos parabéns tamén
para o crego secular San Xoán
de Ávila (1500-1569), declarado doutor da Igrexa o 7 de
outubro, e para a monxa bieita Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179), declarada
doutora da Igrexa na mesma
cerimonia. Parabéns para eles
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e parabéns para todos nós, que
podemos gozar e alentarnos
coa súa aposta por unha revitalización eclesial, distinta en
épocas e acentos, pero idéntica
en paixón e entrega xenerosa,
total, que nos animará a facer
no noso tempo o que el e ela
fixeron no seu con decisión. Parabéns en especial para as mulleres crentes que poden atopar
en Hildegarda unha referencia
sostible para ir atopando na
Igrexa o lugar que merecen e
que lles corresponde.
E, como esta Rolda vos chegará coa revista cando esteamos
celebrando xa o Nadal, mándovos con ela o desexo fervente de
que gocedes e vos renovedes coa
compaña de Deus e coa compaña da xente que estes tempos facilitan. Bo e cristián Nadal.
Manuel Regal Ledo

Recensións

Os Salmos hoxe. Versión oracional
á luz do Evanxeo
Manuel Regal Ledo. Prólogo de Andrés Torres Queiruga. As Edicións do
Adro, Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos (SEPT), 2012.
Quen non experimentou certa incomodidade ao rezar algúns
salmos ou, polo menos, algunhas pasaxes deles? Sentímonos
capaces de orgullecernos pola
nosa pertenza ao selecto grupo
dos escollidos? Somos quen de
clamar con insistente súplica
pola axuda dun ser supremo que
parecería xordo ou dormente?
Atrevémonos a demandar, para
o noso quefacer humano, as intervencións puntuais dun deus
tapaburatos? Confiamos en satisfacer coa axuda do Señor dos
Exércitos os nosos desexos de
desquite sobre os que nos fan
dano?
Unha persoa que tome en
serio aquilo que Xesús nos revelou –que nos axudou a verdificilmente– fará unha lectura
orante deses textos no seu puro
sentido literal. Tampouco quen
asuma unha visión do ser humano e do mundo á altura do
saber e da sensibilidade destes
comezos do século XXI. Pénsese, sen ir máis lonxe, no sal-

mo 137 (“A beira dos ríos de
Babel…”), en que uns versos
de saudoso e delicado lirismo
desembocan nun arrebato de
requintada vinganza. De aí que
nos vexamos obrigados a facer
unha serie de acrobacias mentais que ao final resultan fatigosas e, ás veces, deixan un mal
sabor de boca, unha impresión
de inautenticidade. Ou –unha
mágoa– que abandonemos estas fermosísimas oracións que
foron rezadas ao longo dos séculos e en lugares sen conta por
innumerables persoas, entre
elas o mesmo Xesús.
Esta versión dos Salmos, que
agora presentamos, parte da experiencia que acabamos de describir e proponse axudarnos a
superala. En efecto, o libro recolle as 150 pezas que compón
o salterio e atende todos os seus
versículos, sen fuxir daquelas
pasaxes que resultan máis incómodas. E xustamente nestas
lévase a cabo un traballo de relectura e reescritura, de reforEncrucillada 180, novembro-decembro 2012
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mulación e adaptación, a partir
do texto da Biblia Galega, na
excelente versión de Anxo González Núñez. A intervención
sobre ese texto –para axustalo
ao espírito evanxélico– consiste, segundo os casos, na simple
transcrición ou nuns “lixeiros
retoques” nos casos máis sinxelos, ata chegar a unha “transposición radical” do sentido, nas
pasaxes máis afastadas do modo
de ver de Xesús.
Manuel Regal, na súa presentación, enumera, explica e
xustifica os campos en que se
levou a cabo o dito traballo de
adaptación. Un de tales ámbitos é a eliminación de certas
ideas e imaxes míticas ou antropomórficas de Deus: o deus
afastado que precisa vir desde o
alto na nosa axuda, o deus que
favorece a xente boa e se desentende das persoas malvadas,
o deus ás veces violento, o deus
que intervén na historia premiando o bo comportamento do
seu pobo e castigando o malo, o
deus que –pola súa parcialidade a favor de Israel– parecería
limitar a súa vontade de revelarse e salvar a toda a humanidade. Noutros casos a adaptación
consiste en substituír a copiosa
oración de petición por outras
110
598

Encrucillada 180, novembro-decembro 2012

formas de pregaria que atendan
á verdade profunda daquela;
ou, en transformar en benevolencia a linguaxe e as actitudes
violentas cara aos outros. Así
mesmo, co emprego dunha linguaxe inclusiva –e aínda pondo
a pregaria en labios femininos–
procúrase superar a clamorosa
invisibilidade da muller nos textos orixinais.
Non é ousado poñer a man
enriba do Texto Sagrado, retocar ou corrixir as verbas deste
cumio poético e oracional que
é o Libro dos Salmos? No tocante a isto lémbrasenos que,
como ocorre no resto da Biblia,
os salmos reflicten o longo proceso de toma de conciencia dun
pobo que vai depurando a súa
relixiosidade a partir dunhas
posicións iniciais relativamente rudimentarias. O salterio, tal
como chegou ata nós, é unha
colección de pezas elaboradas,
rezadas e recompiladas ao longo de varios séculos e as imaxes
–os rostros– do divino que vehicula non sempre son compatibles entre si. E, desde logo,
algunhas delas pouco teñen
que ver co Deus de Xesús: un
Deus cuxo ser consiste en estar
amando, que fai chover sobre
os bos e os malos, que rexeita o
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mal pero non leva conta das nosas debilidades e acolle incondicionalmente; un Deus que
ben coñece o que necesitamos
–máis alá das nosas palabras– e
sempre está actuando no noso
favor; que non sabe de fronteiras nin exclusións e que, como
Pai-Nai, ama todas e todos por
igual, e se algunha preferencia
ten é por quen é máis débil e
ten máis necesidade de axuda.
Cómpre tamén evitar un posible malentendido. Os Salmos
–como froito da historia que os
fixo posibles– son o que son,
e din o que din. O seu texto,
en canto monumento relixioso
e literario, permanece e debe
permanecer inalterado, sen supresións nin aditamentos nin
correccións. Así veñen sendo –
ao longo dos séculos– obxecto
de análises e comentarios lingüísticos, filolóxicos, literarios,
esexéticos, teolóxicos. E, sobre
todo, seguen a ser traducidos
ás linguas máis diversas, en versións cada vez máis acaídas, ao
tempo fieis ao orixinal e doadamente lexibles por quen a eles
se achega hoxe. Así, no noso
ámbito contamos coas moi valiosas versións de Luís Alonso
Schöekel, Víctor Merla, Xulio
C. Trebelle e a –xa citada– de

Anxo González. Pero, un é o
nivel do estudo –imprescindible para un achegamento axeitado ao texto– e outro o nivel
da oración. E precisamente é aí
onde se sitúa o empeño deste
libro, que non despreza todo o
traballo anterior senón que, baseándose nel, dá un paso máis
cara o uso orante dos salmos.
Estamos, pois, ante unha adaptación que nos permite ler estes
textos á luz da mensaxe de Xesús e rezalos sen ningún tipo de
reserva mental, directa e literalmente, sen glosas nin acomodacións artificiosas. Neste senso o
título e o subtítulo acoutan moi
ben, desde a mesma portada, o
propósito e o alcance do libro.
Polo demais esta nova versión do salterio prolonga unha
dilatada historia de adaptacións que se remonta ao mesmo texto bíblico. En efecto,
antes de chegar á súa forma actual moitos salmos sufriron un
proceso de relectura e adaptación. De paso, non esquezamos
que –segundo Lucas– o mesmo
Xesús, na sinagoga de Nazaret,
fixo una lectura actualizada de
Isaías rompendo a imaxe vingativa de Deus. Por outra banda,
xa no mundo cristián, houbo ao
longo dos séculos moitas adapEncrucillada 180, novembro-decembro 2012
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tacións dos salmos ás mentalidades cambiantes das diversas
épocas; preferentemente ás
sensibilidades estéticas máis
que ás relixiosas, esa é a verdade. As mostras son innumerables: dende as versións poéticas
de Luís de León no século XVI
ata as recreacións de Ernesto
Cardenal no século XX; desde
a abundantísima floración da
poesía sálmica francesa dos
séculos XVI e XVII ata as numerosas libres reescrituras de
hoxe. Con todo e iso, o empeño que toma forma neste libro
parécenos novidoso, arriscado,
valente. A novidade radica en
que –ata onde sabemos– unha
empresa levada con tanta radicalidade coma esta, cunha
coherencia sen fisuras e cunha fidelidade tal aos seus presupostos, nunca foi tentada.
Pero a ousadía da adaptación
vén contrapesada polo exquisito respecto ao fondo sentido
da espiritualidade sálmica; a
liberdade da relectura equilíbrase coa fidelidade ao espírito
do Evanxeo; o arriscado do empeño compénsase coa modestia con que é presentado. De
feito, o autor ofrécenos a súa
obra como froito dun traballo,
en boa medida, colectivo, enumerando todas as persoas que
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formaron o grupo de colaboradores. Igualmente preséntase o
resultado deste traballo común
como aberto a todo xeito de
suxestións que poidan melloralo no futuro.
A obra conta, ademais, cuns
valiosos complementos. O prólogo de Andrés Torres Queiruga
(“Sentido e necesidade dunha
tradución cristiá dos Salmos”)
esboza os fundamentos teolóxicos desta versión. A xa citada
presentación de Manuel Regal
describe “Os fitos fundamentais da espiritualidade dos salmos”, explica “O por que dunha
versión adaptada” e mesmo fai
algunhas indicacións prácticas
para o uso do libro.
Ambos os dous textos preliminares –de imprescindible
lectura– aclaran eficazmente a
natureza e os límites desta versión. Suxerintes son tamén os
títulos que resumen a atmosfera de cada salmo así como
as cinguidas e substanciosas
introducións que, iluminando
o sentido de cada un deles, axudan a lelo desde a nova mirada
de Xesús. Para rematar, un “índice temático” facilita a busca
do salmo axeitado para as diferentes situacións vitais, e outro
máis recolle as pasaxes evanxé-

Os Salmos hoxe. Versión oracional á luz do Evanxeo

licas citadas a propósito dos diferentes salmos.
É ben sabido que os Salmos
son –de modo inseparable– poesía e oración. Por iso, un acaído
traballo sobre eles esixe de quen
o faga certa competencia nestes
dous ámbitos. O autor, Manuel
Regal Ledo –orante e mestre
de oración de longo percorrido, home de fina sensibilidade
e gran familiaridade coa Biblia–
tena demostrado dabondo nos
seus escritos anteriores e na súa
práctica como animador espiritual.
En fin, unha obra como esta
ben merecería un comentario
máis detido. Tempo haberá de

examinala polo miúdo ao fío do
noso uso dela. Mentres, basten
estas apresuradas liñas de hoxe
para dar a benvida a este fermoso libro, froito dun longo e
esmerado traballo. Animamos,
pois, á lectura e ao uso orante
destes salmos, que sen dúbida
se van converter nun utilísimo
instrumento para a apropiación
persoal e comunitaria –á altura
dos nosos tempos– de tan riquísimo legado. Ao rezalas agora
nesta versión, estas milenarias
oracións poden soar dun xeito diferente, facendo verdade
aquilo de “Cantádelle ao Señor
un cántico novo”.
Ramón Cao Martínez
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Recensións

Ciencia y fe en diálogo. Documentos
Faraday / Science and faith in dialogue.
Faraday Papers, vol. I - vol. II
P. de Felipe (coord./ed.), Fliedner Ediciones / Faraday Institute
for Science and Religion, Madrid / Cambridge, 2011-2012

No breve espazo desta recensión non podo aspirar a nada
máis que a presentar ao lector
interesado a magnífica iniciativa que a Fundación Federico
Fliedner –en colaboración co
Faraday Institute for Science
and Religion– está levando a
cabo coa publicación dos Documentos Faraday. Os Documentos Faraday teñen como obxectivo explorar diversas áreas de
interacción entre ciencia e fe
cristiá desde un enfoque de diálogo e respecto mutuo. Trátase
de documentos monográficos
que abordan temas da man de
recoñecidos expertos. Estes documentos foron recollidos polo
Faraday Institute for Science
and Religion (www.st-edmunds.
cam.ac.uk/faraday), institución
con base no Edmund’s College
da Universidade de Cambridge.
Fundado en 2006, o obxectivo
do Instituto Faraday é a investi114
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gación e a divulgación da ciencia e da relixión (p. 7-8).
Nunha excelente e coidada
edición o coordinador da publicación e editor da mesma,
Pablo de Felipe, achéganos dezaseis ensaios realizados por recoñecidos especialistas no eido
do coñecemento científico e da
relixión. Baste citar a John Polkinghorne ou a Alister McGrath
como exemplos significativos.
Unha salientable singularidade desta publicación é que
logra unir tres virtudes de gran
importancia en calquera publicación seria. En primeiro lugar
acerta plenamente na selección
dos temas a estudar. Todos os
artigos teñen un extraordinario
interese para calquera lector familiarizado con este ámbito de
coñecemento. En segundo lugar, os ensaios son o suficientemente concisos como para proporcionar datos relevantes ao

Ciencia y fe en el diálogo. Documentos Faraday

lector sen asolagalo cun aluvión
de información indixerible. En
terceiro lugar, o carácter sintético de cada un dos traballos
en nada lle resta competencia
e seriedade no tratamento das
cuestións.
É certo que non hai obra sen
límites e que, por veces o lector
interesado en se meter en profundidade nun tema en cuestión non pode quedar completamente saciado co que aquí se
lle ofrece. Con todo hai que ser
conscientes de que o contrario
sería imposible. E, ademais, de
que este primeiro achegamento
ás cuestións é o suficientemente serio e fundado como para
posibilitar de xeito acaído posteriores pescudas.
A mera enunciación dos temas estudados será un bo indicador do que digo: O debate
entre ciencia e relixión; precisa
a ciencia da relixión?; modelos
para relacionar ciencia e relixión; matou a ciencia a Deus?;

a interpretación do libro da Xénese no século XXI; creación e
evolución, non creación ou evolución; a xenómica humana e a
imaxe de Deus; o caso Galileo;
o principio antrópico e o debate entre ciencia e relixión; Por
que preocuparnos polo medio
ambiente?; reducionismo: axuda ou obstáculo en ciencia e relixión?; aspectos éticos da modificación xenética; a idade da
terra; foi deseñado o universo?;
ciencia e fe na vida de Michael
Faraday; nada máis que unha
morea de neuronas?
O libro que presentamos
componse de dous volumes.
Ambos son bilingües. O texto
castelán precede ao orixinal inglés. Resulta moi útil pola súa
actualizada información. Trátase dunha lectura amplamente
recomendable para quen estea
interesado en continuar estudando o tema do Foro deste ano
que xa remata.
Pedro Castelao
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Recensións

Dios y el nuevo ateísmo. Una respuesta
crítica a Dawkins, Harris y Hitchens
John Haught, Publicaciones de la U. P. Comillas,
Sal Terrae, Santander, 2012, 168 pp.
O autor foi profesor e logo
catedrático de Teoloxía na Universidade Georgetown (Washington) deica o ano 2005. Na
súa bibliografía figura un libro
importante cuxa temática está
próxima á deste que presentamos. Aquel titulouse What is
God? How to Think about the
Divine (1996) e del hai tradución ao castelán en: Y Dios ¿qué
es? Cómo pensar sobre lo divino
(Biblia y Fe, Madrid, 1998).
No que agora nos ocupa,
Haught ofrece, como o título
promete, unha resposta crítica
ao chamado “novo ateísmo”.
Con esta denominación refírese
a unha corrente de pensamento
que rexeita o teísmo, moi especialmente, o monoteísmo das
relixións abrahámicas (xudaísmo, cristianismo e islamismo),
en nome da ciencia e da moral.
Nela, en definitiva, acúsase ás
relixións monoteístas de seren
anticientíficas e inmorais.
Os escritores enumerados
no título e máis algúns outros,
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coma Daniel Dennet, son os
máis notorios voceiros do novo
ateísmo. Expoñen estes as súas
razóns en obras que, publicadas en Estados Unidos entre
os anos 2004 e 2007, obtiveron unha enorme recepción e
foron traducidas a moitas linguas –tamén ao castelán–, entre 2007 e 2010. As bases do
seu razoamento son dúas. En
primeiro lugar, o fisicalismo ou,
en palabras de Haught, o naturalismo científico, que afirma
non existir no universo máis
realidade do que a pura natureza, nin máis medio de acceso a
ela do que a pura ciencia. Todo
se explica pola física e pola bioloxía evolucionista; todo, isto
é, tamén o espírito, a moral,
a propia relixión. En segundo
lugar, o novo ateísmo basea o
seu rexeitamento do relixioso
nas consecuencias inhumanas
e inmorais do monoteísmo,
que o empezoña todo, segundo expresión titular do libro de
Hitchens, e directa ou indirec-
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tamente causa graves males,
entre eles o terrorismo; coma,
un supoñer, o dos atentados do
11S en Nova York.
A crítica de Haught a tales
posicionamentos, aínda que
rico e plural dentro da súa claridade, podería resumirse en
dúas ideas principais. A primeira, que os razoamentos do
novo ateísmo son moi superficiais, tanto que os estudantes
do primeiro curso de Teoloxía
da universidade católica onde
el ensinou, serían capaces de os
refutar sen ningunha dificultade. Tal superficialidade procede
de que eles mesmos limitaron o
seu opoñente aos crentes máis
literalistas das relixións monoteístas, como poderían ser os
creacionistas norteamericanos
e os fundamentalistas islámicos. Tanto estes coma os teóricos do novo ateísmo parten dun
mesmo suposto: que a Biblia,
cos demais libros sagrados e
conxunto de doutrinas das relixións referidas, deben entenderse literalmente en todo o referente á orixe do universo, do
home, da moral, da relixión.
A segunda idea forza da crítica de Haught sinala que, xa
desde antigo, nada impide ao
crente aceptar as verdades

científicas, mesmo as da bioloxía evolucionista no tocante á
orixe da moralidade e a relixión,
mentres estas non se erixan
como a única verdade, sen máis
profundidade nin transcendencia. Dito doutro xeito, a fe e a
teoloxía actuais asumiron desde hai tempo a autonomía do
universo, veñen sendo unha fe
e teoloxía ilustradas –poderiamos dicir–; porén, sen reducir
en nada o alcance de tales verdades, a fe e a teoloxía achéganlles aos crentes a seguridade de
que as nosas vidas, como tamén
a historia humana e o universo, forman parte dun proxecto
de liberación dotado de sentido
transcendental e obxecto dunha promesa de cumprimento
definitivo.
O tema dos novos ateísmos
será parte dun dos relatorios
do Foro Relixión e Cultura, que
teremos o próximo 27 de outubro. A lectura previa do libro de
Haught sería boa preparación
para o entendemento duns razoamentos de grande actualidade hoxe en día, principalmente
entre a xente moza de formación universitaria. Non é fácil
razoar sobre isto se antes non se
coñecen os seus fundamentos.
Xesús Portas Ferro
Encrucillada 180, novembro-decembro 2012
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As contas do Foro
O precipitado cambio de local, na última semana, fixo que os custos deste
foro se disparasen sobre a previsión inicial. O balance é o seguinte:
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Vai aló xa medio ano e aínda hai bastante subscritores/as que non
Venda libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 €
están ao día nos seu pagos.
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.162 €
Estivemos cobrando subscricións pendentes dende o ano 2008
e 2009. Nestes momentos hai unhas 50 persoas que deben 3 anos
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(2010, 2011
e 2012) e 70 que deben dous (2011 e 2012).
Aloxamento
e viaxes
. . . . así
. . .que
. . . o. .déficit
. . . . .por
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€
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anual é de
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Fotocopiasé edecarpetas
. . . . Por
. . . favor,
. . . . . vaian
. . . . polo
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relatores
. . . . . . . . . . . . . . . 600 €
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contas:
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1.223 €
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Total
. . Galicia:
. . . . . . 2080
. . . . .- .0500
. . . . -. 53
. . .- .3040043431
. . . 2.436 €
BBVA: 0182-5110-81-0201578208

DÉFICIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –274 €

ou domicilien os seus pagamentos enviándonos o seu número de
conta a encrucillada@encrucillada.es ou a Travesa de Vista Alegre,
Grazas a todas as persoas que tal fixestes posible.
21 - 1º C.
Se hai algún motivo polo que se lles faga imposible facer fronte
____________________________
aos pagos, por favor,
comuníqueno e vemos como arranxalo. Se en
realidade non desexan recibir a revista pero non nolo comunican,
Encrucillada perde cartos sen que se beneficie ninguén.
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