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Guieiro
En Mozambique din que o cabrito come onde está amarrado.
Bucólica imaxe para falar desa corrupción institucional que alí
chaman cabritismo. E moi gráfica, abofé. Contra a tendencia que
disolve na abstracción a realidade do engano e o enriquecemento
ilícito –sempre son os outros, sempre é unha clase, sempre é algo
alleo a quen o critica– o cabrito ten a virtude da concreción, da
singularidade, da tentación do pasto próximo e á man.
Imaxinémonos no caso: un alto dirixente da empresa para a que
traballamos explícanos que parte da nosa retribución ímola percibir dun xeito complementario á nómina. Ingresaremos X miles
de euros en concepto de soldo mensual e, á parte, teremos unha
tarxeta á nosa disposición para cargar nela os gastos que consideremos oportunos sen pasarnos dun límite mensual. Insisto: como
parte do noso soldo. Reitero: só hai que observar un límite mensual. Explícanos, ademais, que nin sequera temos que comunicar
os gastos, postos que eles mesmos recibirán os extractos bancarios rexistrados co uso da tarxeta. Engade que, obviamente, todo
é perfectamente legal porque todo se declara e, por suposto, conta
co beneplácito de todos os directivos e con todos os parabéns dos
servizos xurídicos da empresa. Como non podería ser doutro xeito.
Onde está, xa que logo, o problema? Que dúbidas podemos ter?
Que a empresa en cuestión ten problemas de liquidez e que recibiu
importantísimas sumas de cartos públicos para impedir a súa quebra? A fin de contas o receptor da tarxeta, de xeito individual, non
é o responsable de tal cousa e, ben mirado, non merece esa alta e
flexible retribución tendo en conta a súa alta e meritoria preparación, xunto coa súa alta e esixente responsabilidade laboral? Non
coñezo ninguén que crea que cobra demasiado. Todos cremos que
poderiamos cobrar máis, mesmo no improbable caso de que nos
consideremos ben pagados. Quen rexeita un aumento de soldo?
Pois aí está a cuestión: quen ten a lucidez, a integridade e a
afouteza non só de conformarse co que ten, senón de renunciar
explicitamente ao que con toda naturalidade se lle ofrece como
debido, normal e obvio posto que responde ao proceder habitual
do lugar onde está amarrado? Hai quen o fixo e cómpre gabar tal
Encrucillada 203, maio-xuño 2017
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acto de resistencia, pero cómpre igualmente ser realistas nos actos
de indignación e repulsa para non caermos no espellismo falaz
de crérmonos cabritos inmunes e vacinados contra todo tipo de
cabritismo.
Dous artigos e unha achega queren facer pensar ao lector acerca
da corrupción. O de Xoán C. Rodríguez Herranz desde a perspectiva bíblica do AT e o de Bernardo Pérez Andreo desde unha visión
máis actual. A estes dous traballos súmase a achega de Engracia Vidal que se pregunta pola adecuación eclesial entre discurso
e praxe. Lea tamén o benévolo lector desde esta perspectiva as
sempre interesantes roldas de política, cultura e de Igrexa. Poderá
atopar aí abundante información para tecer unha opinión propia
sobre asunto tan candente.
O número complétase con diversas recensións e, sobre todo, da
man de Almudena Otero, cun orixinal achegamento a Bernadette, figura infantil protagonista do fenómeno mariano acontecido
en Lourdes. Un fenómeno tan curioso no seu emerxer orixinario
como dado a posibles terxiversacións e corrupcións posteriores
que cómpre diferenciar dos seus inicios. Tamén publicamos un
bonito texto de Pepa Torres que introduce un discurso de Mercedes Navarro co gallo dun importante premio recibido. Noraboa á
prof. Navarro.
Nota bene: contan as malas linguas que o ex-presidente da Comunidade de Madrid preguntou a un funcionario de prisións, cando se dispuña a pasar a súa primeira noite en Soto del Real, se a
auga da súa cela era potable. O funcionario respondeulle que cría
que si, pero que non o sabía, que viña do Canal de Isabel II.
Pedro Castelao
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Estudos

As corrupcións no Antigo Testamento.
Escolma de urxencia
Xoán C. Rodríguez Herranz

1.- Posibilidade dun intento
Damos comezo á busca dun tema ou concepto na Biblia, a «Biblioteca Nacional de Israel» (Jean-Louis Ska dixit). E falamos de
corrupción. As definicións dos dicionarios falan de cambiar a natureza dunha cousa, degradándoa ou trocándoa en mala, perversa; de depravación persoal, operacións económicas fraudulentas,
quebrantamento da ética na administración pública ou funcionarial; de ofertar dádivas a un xuíz ou empregado público para que
non obre como é o seu debido. Neste aspecto a Biblia, que non é
allea ao tema, tampouco é en exceso prolixa.
Se quixésemos abordar o concepto con academicismo, habíanos
sorprender que a enquisa de vocabulario non dá coa idea abstracta
de ‘corrupción’. Todo ao máis poderiamos aludir a elementos dun
campo semántico que a abranguen ou lle son afíns. O máis próximo é o termo shohad, o regalo para congraciarse con alguén ou
para comprar un favor, para compensar por unha débeda ou culpa;
o don para subornar a alguén, especialmente a un xuíz. Ao seu carón, aínda que menos frecuentes, citariamos mattán, don, dádiva
en xeral, e mattanáh, regalo intencionado para comprar vontades.
En suma, teriamos que facer un estudo monográfico demorado,
libro por libro e contextualizando1.
Se sondamos na narrativa dos libros históricos do AT algúns prototipos desa deturpación moral, 2 Sam 11, 1-2, 15 pódenos amosar
1 En razón da peculiaridade do escrito prescindiremos das notas bibliográficas que
fundamentan as traducións e comentarios dos textos aducidos. Polo mesmo, as transcricións de palabras orixinais non van ser filolóxicas senón simplificadas.
Encrucillada 203, maio-xuño 2017

5
249

Xoán C. Rodríguez Herranz

un David tiránico e desaprehensivo que emprega o seu poder no
caso do asasinato premeditado de Urías o Hitita; 1 Re 21 faríanos
lembrar tamén, no episodio da Viña de Nabot, a eliminación dun
propietario lexítimo co obxecto de adquirir un campo. Ambos os
dous casos, delitos contra o dereito de propiedade. Mais penso
que esta vía episódica tampouco nos vai valer en demasía. Por iso,
coido que ha ser máis produtivo presentar unha escolma de textos
tirados da vea ética dos eidos lexislativo, sapiencial e profético que,
ben circunstanciados, nos sirvan de calas no tema e ilustren o talante do AT neste caso. Veremos se esa escolla é rendible.

2.- Aproximación aos textos
2.1. Os textos lexislativos
Non era de agardar que os dous Decálogos éticos (Ex 20; Dt 5),
o Decálogo cultual (Ex 34) e o Dodecálogo Siquemita (Dt 27, 1526), formulados en grupos de leis apodícticas prohibitivas («Non
matarás») ou imperativas («Honra o teu pai e a túa nai»), pola súa
brevidade e ausencia de motivación, aportasen algo ao tema. Outra
cousa poderíase esperar dos Códigos, recompilacións máis extensas, un tanto caóticas, de Torot casuísticas e determinacións para
casos moi concretos cuxa meta primaria era dar instrucións que
regulasen a vida colectiva. Falamos do Código da Alianza (Ex 20,
22-23, 19); nel conflúen decisións xurídicas (mishpatim) de dereito civil e criminal, elementos relixiosos, cultuais, éticos e sociais
(ius, ethos, cultus). Outro tanto se diga do Código Deuteronómico
(Dt 12-26) e a Lei de Santidade (Lev 17-26)2. Como mera curiosidade, e folleando por riba os Códigos máis serodios, Levítico e
Deuteronómico, que supoñen un avance ético humanístico superior ao da Alianza, poderiamos detectar algúns exemplos que nos
acheguen ao sentir das comunidades postexílicas de Israel e, de
esguello, aporten algo ao noso intento.
2 Canto á chamada Lei de Santidade, convén ter en conta que, aínda que centrada nos
mandatos que regulan sacrificios e ofrendas, consagracións sacerdotais e todo o relacionado coa pureza ritual, o seu interese combínase coa énfase na rectitude moral baixo o lema
«totalidade e perfección» (tom).
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Así, no Lev 19, 13.15 lemos: «Non oprimirás o teu próximo nin
o explotarás. O salario do xornaleiro non pasará a noite contigo
ata a mañá seguinte […]Sendo xuíz non fagas inxustiza ao pobre
nin por miramento cara ao grande; con xustiza has xulgar o teu
próximo». Sen tocar directamente o tema da corrupción, apúntase
xa a grande inxustiza cometida no eido das relacións laborais e xudiciais por facer discriminación de persoas. Lev 25, 35-37, tocante
aos empréstitos e rendas pecuniarias, menciona un motivo que,
mutatis mutandis, cadra co noso sentir verbo dos desafiuzamentos
e alugueiros desproporcionados: «Se un teu irmán empobrece e
lle treme a man nos seus contratos contigo, manteralo como a un
forasteiro e hóspede para que poida vivir ao teu carón. Non tomarás del interese nin recargo; antes ben, teme o teu Deus e déixao
vivir ao teu carón. Non lle has dar o teu diñeiro con interese nin
lle deixarás os teus víveres con recargo».
O código Deuteronómico (de redacción final postexílica da man
de estamentos laicos, os anciáns) provén da reforma xurídica levada a cabo no século VII a. C. polo rei Xosías en Xudá, integrando
achegas do reino do norte anteriores ao 721 a. C., e foi pensado probablemente para substituír o Código da Alianza do Éxodo,
amosando xa unha meirande sensibilidade no tocante ás relacións
sociais. No cap. 15, ao tratar do ano sabático, insiste no tema dos
préstamos aos irmáns (vv. 7-8) e é nese contexto no que lemos o
seguinte: «Coidado con abrigares no teu corazón estes perversos
pensamentos: «Xa axiña chega o ano sétimo, o ano da remisión de
débedas (a shemittáh)» e que por causa diso mires con malos ollos
ao teu irmán pobre e non lle deas nada; el clamaría a Iavé contra ti
e ti cargarías cun pecado».
Os lexisladores deuteronómicos, nunha sociedade depauperada, pugnaron por reducir as cargas tributarias que pesaban sobre
os máis pobres suprimindo o décimo do tributo real, limitando o
tempo do servizo militar e doutros traballos civís. E, como unha
das peores cargas dos explotados agrícolas era a vella práctica
crediticia cos seus elevados dereitos de fianza e incluso prisión e
escravitude por impagamento, restrinxiron os dereitos dos presEncrucillada 203, maio-xuño 2017
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tamistas e crearon a lei da remisión. Impuxeron, xa que logo, que
cada sete anos se proclamase publicamente que todo acredor debía
deixar de premer nos seus debedores polos dereitos dimanantes
do empréstito, e renunciar non só á devolución do prestado senón
tamén ao uso consuetudinario de se apropiar das súas mínimas
propiedades. Nese contexto, os vv. 7-8 amosan como, fraudulentamente, os prestamistas negábanse a ceder terras ou diñeiro cando
se aproximaba o ano da shemittáh, para non ter que renunciar á
devolución3.
Máis directamente toca tamén o tema a reconvención dos
xuíces que lemos en 16,18-20, na que xa agroma a sospeita da
utilización corrupta do poder xudicial: «Non torcerás o dereito,
non farás acepción de persoas, non aceptarás suborno, pois o
suborno pecha os ollos dos sabios e corrompe as palabras xustas.
Xustiza, unicamente xustiza, has pretender para que vivas e posúas a terra que Iavé o teu Deus che dá» (vv 19-20). A demanda
de rectitude destes sabios chega ata o control dos gastos do rei,
precisando os gastos en cabalos, o número de mulleres do harén,
o seu dispor en prata e ouro, ata a obriga de ter á man unha copia
da lei, que sempre ha levar con el, «dese xeito o seu corazón non
se fará fachendoso por riba dos seus irmáns» (cfr. toda a pasaxe
en Dt 17, 14-20).
Tanxencialmente poderíase tamén engadir o tema das falsas
testemuñas (19,16ss) e a maldición de 27, 25: «Maldito quen
acepte suborno (loqeh shohad) para privar da vida a un inocente». É interesante constatar que a escola deuteronómica parece ter
proxectado unha perpetua renovación da primitiva alianza durante
a festa do outono do ano da shemittáh (Dt 31, 9-13), aínda que
non se sabe se chegou a celebrarse. Polo demais, só indirectamente captamos quen son os responsables-culpables deses abusos. A
3 Igualmente enténdese entón que en 23,20 repitan a prohibición de prestar «diñeiro,
víveres ou calquera outra cousa que produza interese» e as normas restritivas nos caso de
detracción de prendas de vestir por causa de débedas (24,10-13). Estas normas facíanse
extensivas aos forasteiros e refuxiados pobres (24,14-15) «pois tamén ti fuches escravo no
país de Exipto» (v 22).
8
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súa detección e denuncia quedará reservada á voz e compromiso
dos profetas sociais, pero xa se intuíra que os que falsificaban a lei
eran «os que abrigan nos seus corazóns perversos pensamentos»
(Dt 15, 9), que cumpriría buscar entre os dignatarios da corte e as
clases dirixentes.
Ata aquí o parco balance que nos subministran os textos legais:
a constatación de que, para aqueles persoeiros de Israel, Iavé era
un Deus que regulaba a xustiza e, en particular, a xustiza social cos
necesitados.
2.2. A Sabedoría
Constatamos que o estamento laico dos anciáns que compuxeron e completaron o Deuteronomio, fixo xa presente a dimensión
sapiencial do seu humanismo de base transcendente. Ímonos deter
agora noutros textos fraguados no mundo dos sabios propiamente tales, desde a sabedoría de clan e escritorio de épocas antigas
(Proverbios) e os seus diádocos (Ben Sira, Libro da Sabedoría), ata
a posta en cuestión do dogma da retribución intramundana por
parte dos Sabios da sospeita (Xob e Qohelet).
2.2.1. Primeira aproximación: O libro dos Proverbios
No mundo de Israel o fenómeno proverbial acadou un feitío
e dignidade propios co gallo do seu emprego explícito para fins
didácticos. O mashal, refrán, proverbio, dito rimado, pasou a ser
o vehículo de transmisión do saber e da moralidade e o instrumento base do ensino tradicional. O libro dos Proverbios de Salomón
contén unha primeira escolma antolóxica de materiais deste xénero, que no seu núcleo máis antigo foron recompilados e publicados
por expertos da corte, tal como se nos informa en Pr 25, 1 verbo
dos «homes de Ezequías, rei de Xudá».
E que é o que atopamos neses escritos tocante á nosa busca?
Polo pronto, ímonos contentar só cunha pequena cala (Pr 10,
1-22,16) na que se considera (xunto coa colección dos homes de
Ezequías: 25, 1-29, 27) a primeira colección posta baixo o padroaEncrucillada 203, maio-xuño 2017
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do do rei Sabio. Esta colección concita o noso interese, máis que
pola súa vontade recapituladora e construtiva4, por dúas características: a) Por centrar dúas subseccións (10-15 e 16, 1-22, 16) en
dous binomios contrapostos, xusto-malvado na primeira e pobrerico na segunda; e b) porque, xunto con C. Westermann, R. B. Y.
Scott e Rainer Albertz, considérase que, na súa redacción final
presentan o mundo da división ético-relixiosa entre as familias
ricas e influentes, e os xornaleiros escravos, irmáns empobrecidos,
aos que se engana nos tribunais e se embargan furtivamente as
casas en plena crise social do século V a. C. tal como o reflicte
Neh 5. Fagamos, pois, unha curta paseata sen ánimo de totalidade
por algúns proverbios que poden suscitarnos sintonías:
11, 18-21: O malvado fai ganancias enganosas; quen sementa
xustiza ten paga segura. O que busca xustiza vivirá; quen persegue o mal morrerá. O Señor aborrece a mente tortuosa e gusta do
proceder honrado. Tarde ou cedo o malvado non fica impune; a
descendencia do xusto está a salvo. 12, 12: A cobiza é a rede dos
malvados; os xustos arraigan firmemente. 15, 27: O home cobizoso
arruína o seu casal; quen odia o suborno (mattamot: os ‘regaliños’)
vivirá. 16,19: Máis conta ten ser humilde cos pobres que repartir
botín cos soberbios5. 17, 23: O malvado acepta o suborno (shohad)
baixo corda para torcer o camiño da xustiza.

Estes poucos exemplos evocan a instrución «Invitación á cobiza» que o compilador proporía no prólogo do libro, no contexto
das tentacións dos pecadores (1, 10-14), onde trata explicitamente
o tema da tentación económica como trapela:
Filliño, se tentan enganarte os pecadores, non accedas. Se che
din: Ven connosco poñer insidias mortais, espreitar o inocente; enguliparémonolo vivo coma o abismo, enteiro coma os que
4 Reúne un total de 375 proverbios, que coincide co valor numérico das consonantes
hebreas que conforman o nome de Salomón (Shelomoh = 300 + 30 + 40 + 5) o que non é
nin moito menos casual.
5 Ben Sira, no 10, 6-18 glosará moi probablemente este verso facendo un pequeno tratado sobre a soberbia, onde son de salientar os versos 14 e 15: «O Señor derrubou do trono
os poderosos e no seu lugar fixo sentar os sinxelos. O Señor arrincou de raíz os soberbios e
no seu lugar plantou os humildes», claramente evocados no Magnificat (Lc 1, 52).
10
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baixan á foxa; obteremos magníficas riquezas, encheremos a nosa
casa de botín. Comparte a túa sorte connosco! Teremos todos
unha soa bulsa!

O modelo do capo-mafia, ou o de banqueiro fraudulento, xa tiña
precedentes polo visto.
2.2.2. Dous epígonos: Ben Sira e Sabedoría de Salomón
2.2.2.1. O «derradeiro en chegar a velar» aló polo 190 a. C.,
Xesús , fillo de Eleazar, fillo de Sira (o ‘Eclesiástico’), era home de
boa posición, viaxeiro e ben relacionado, nunha época de cousas
pequenas. Del o seu tradutor grego, neto seu, afirma que «despois
de se ter dedicado á lectura intensiva da Lei, dos Profetas e dos
outros escritos dos antepasados, e ter adquirido gran dominio sobre deles, propúxose escribir sobre cuestións de instrución e sabedoría». É xa un sabio de novo cuño tentando unha síntese entre a
Sabedoría experimental e a historia do seu pobo tirada dos libros
sagrados. Del imos recoller nada máis dous exemplos que reflicten
a súa peculiar elaboración:
Da suspicacia ante os poderosos fálanos en 8,1-2:
Non poñas preito a un poderoso, non vaias parar nas súas mans;
non relees con home rico: pesará o teu prezo e estarás perdido,
porque o ouro ten corrompido a moitos, ten corrompido ata o corazón dos reis.

En 13, 1.3-7 fai un cadro descritivo do oportunismo cínico e as
malas artes do rico amoral:
A quen toca a pez, lúxaselle a man; quen se xunta co cínico aprende
os seus costumes. O rico ofende e aínda por riba chúfase; o pobre
é ofendido e aínda por riba pide escusas. Se lle es útil, servirase de
ti, se te deslombas hate abandonar. Se tés bens, darache boas palabras, pero hate explotar sen miramentos. Se te necesita, afagarate
e entre sorrisos infundirache confianza; dirache falangueiro: «Que
precisas?»; mais despois hate avergoñar nos seus banquetes en tanto que se aproveita de ti; engánate dúas, tres veces, ameazante, e
máis adiante, ao verte, hate evitar e meneará a cabeza contra ti.
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A caste dos negociantes tamén sae mal parada en 26, 29-27, 2:
Dificilmente se libra da inxustiza o mercador; o comerciante non
ficará libre de pecado. Moitos pecaron por unha minucia, pois quen
pretende enriquecerse torna cego. Unha estaca chántase entre dúas
pedras axustadas; entre o comprador e o vendedor queda collido o
pecado. A súa conclusión queda formulada en 31, 5.8: O que cobiza o ouro non sairá impune, quen ama o diñeiro hase extraviar. Benia ao home que se mantén íntegro e non se perverte pola riqueza!

2.2.2.2. Lonxe do entorno palestino, pero no ronsel das relecturas sapienciais, elaborouse entre os xudeus emigrantes do norte de
Exipto, probablemente en Alexandría e entre os séculos I e II a. C.,
o Libro da Sabedoría de Salomón. Xurdiu como documento de apoloxética e afirmación colectiva da man dun autor pertencente ou
relacionado cunha Gerusía (concello de anciáns) penetrada polas
ideas, usos e costumes do mundo helenístico. O helenismo como
estilo de vida e a sona dos grandes filósofos gregos acaneaban os
alicerces ideolóxicos da comunidade. O que lle reinaba ao autor
era dar resposta ás concepcións da relixión e da vida presentes nesa
nova sociedade. A súa teima foi contrastar a sabedoría de Israel cos
desmandos e opresións presentes na civilización dos Tolomeos.
Imos restrinxir o seu testemuño a un único texto, Sab 2, 6-12,
un fragmento tirado da súa presentación de modelo de xusto/mártir que está a elaborar; nel demórase na descrición do antitipo pagán: o opresor amoral, o modelo do ateísmo práctico do seu tempo:
Veña logo! Gocemos dos bens presentes! Desfrutemos da realidade
con rebulir xuvenil! Enchámonos de viños de marca e de perfumes,
non deixemos fuxir ningunha flor da primavera! Coroémonos de
rosas antes de que murchen! Que ninguén de nós perda a nosa
esmorga; deixemos por todas partes sinais do noso reloucar! Tal é
a nosa parte, o noso sino. Asoballemos o xusto que é pobre, non
nos apiademos da viúva, nin teñamos respecto para as canas venerables do ancián! Que sexa a nosa forza6 a norma do dereito, pois
6 A palabra grega iskhýs, de seu ‘forza, enerxía’ , empregábase tamén naquel tempo no
senso de ‘violencia, forza bruta’. A frase formula nidiamente o talante dos persoeiros desta
ideoloxía amoral.
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o débil, como é obvio, é un ser prescindible! Espreitemos o xusto,
que se nos fai tan incómodo, e oponse aos nosos feitos, botándonos na cara as transgresións da lei, censurando as faltas contra a
educación que nos legaron!

2.2.3. Nova aproximación: Os Sabios da Sospeita
O que comezara percibindo constantes no universo abrollou no
postexilio no afán dos escribas teólogos por formular os presupostos do seu facer secular. Esa nova sabedoría, presente en Xob 28;
Pr 3, 19-20; 8, 22-31; Sir 1, 1-10; 24, 3-17 e Sab 7, 22b-8, 1,
servíase dun xénero propio dos discursos exipcios de autopresentación dunha divindade (Maat) xurdida da personificación dun atributo dun deus maior. Pero estes sabios sitúan a Sabedoría a carón
de Iavé, xa durante a creación e antes, como a Grande Conselleira,
o plano vivo do universo. O erro daquela escola sapiencial foi emporiso o se ir esclerosando en respostas de fácil teodicea; a Orde xa
non era algo a descubrir constantemente; xa se posuía, e con ela a
inflexible lei da retribución inmanente.
Que sucede cando un sabio honrado critica esta proposta? Que
orde ética resiste a proba palpable da inxustiza? Dúas voces solitarias érguense neste debate dentro do círculo sapiencial: Unha, a de
Xob, combatendo o deus monstruoso e acudindo coa súa demanda
ao deus inesperado, ao deus non feito a imaxe do home, que non
enche buratos de descoñecemento. E ese Deus confirma unha sabedoría paradoxal: que ningún ser humano coñece a Xustiza, que
Deus é semper maior, sempre outro, sempre libre; e tamén que Xob
ten falado ben, que as caricaturas de escola non son Deus. Outra
voz é a que fala desde o escepticismo da ancianidade, con versos
e ditos retortos, ensinanzas parciais e amoestacións desesperadas:
Qohelet (o Eclesiastés). Por desgraza non imos poder demorarnos
nos poucos e breves textos seus sobre do noso tema.
Tomamos, pois, Xob en procura dalgún pronunciamento sobre o
estado da época desnortada e convulsa que lle tocou vivir. Económica e socialmente o século V foi un tempo de crise: gastos exactivos para reconstrucións, protestas polo abuso dos «notables e con14
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selleiros», reforma tributaria dos gobernantes persas que esixen
o pago dos impostos en moeda. Todo iso levou, como di Albertz,
a unha división ético-relixiosa da clase alta. Os ricos e influentes
a cargo da administración da autonomía xudía ou ben ao servizo directo da administración dos persas, funxían de despiadados
prestamistas, astuta e cinicamente. Outro grupo, menor, defendía
a solidariedade cos pobres e cualificaba de sacrílegos e impíos a
caste insolidaria e oportunista. Xob era dese xorne e como tal situábase no bando dos perdedores; o prezo da solidariedade conlevaba o desprezo dos insolidarios e o perigo da perda de ganancias e
posición. Desa división fálannos pequenos retallos de texto como:
Meus irmáns traizóanme coma un torrente […] Seica vos pedín
que soltedes por min algún suborno do voso peto, que me liberedes
do meu adversario, que me rescatedes dun poder tiránico? (Xob 6,
15.22-23). Que xente tan importante sodes, con vós vai morrer a
sabedoría! Pero tamén eu teño intelixencia e non son menos ca vós!
Xa sei que son o choqueiro da vila, un que chama a Deus para que
lle responda, un pallaso sendo inocente e honrado […] e mentres
tanto hai paz nas tendas dos salteadores e viven tranquilos os que
desafían a Deus, os que teñen a Deus no seu puño (Xob 12, 2-6).

A tentación de se render ante os feitos e o problema de teodicea
e de imaxe de Iavé que iso conlevaba era patente. Do seu debate
interno dan fe textos coma o do escándalo perante o ritmo de vida
dos malvados no cap. 21:
Por que seguen vivos os malvados e ao avellentar fanse aínda máis
ricos? A súa prole fica segura na súa compaña […] as súas casas
en paz e sen temor […] cantan ao son de cítaras e pandeiros […]
consomen a súa vida docemente. Eles que dicían a Deus: Afástate
de nós, que non nos interesan os teus camiños! Quen é o Todopoderoso para que o sirvamos? Que proveito sacamos de rezarlle?

No cap. 24 pasa ao ataque cunha denuncia detallada:
Os malvados moven os marcos das terras, rouban rabaños, quítanlle o asno ao orfo, toman en prenda o boi da viúva, botan do camiño os pobres […] colleitan en campo alleo […] son rebeldes á luz.
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E o cap. 31 fará unha especie de confesión negativa, trasunto
da declaración ante o tribunal de Osiris exipcia, na que detalla en
positivo o que nos corruptos do seu tempo vía en negativo:
Que me pese Deus en balanza sen trampa e comprobará a miña
honradez: Se apartei os meus pasos do camiño seguindo os caprichos dos ollos e se me pegou algo ás mans […] Se deneguei o seu
dereito ao escravo ou á escrava cando preiteaban comigo […] Se
deneguei ao pobre o que desexaba ou deixei consumirse no seu
choro a viúva […] se comín o meu pan só sen repartilo co orfo, se
vin o vagabundo sen vestido e o pobre sen nada con que cubrirse e
non me deron grazas as súas carnes quentes coa lá das miñas ovellas, se alcei a man contra o inocente cando eu contaba co apoio do
tribunal […] Se a miña terra berrou contra de min, se comín a colleita sen pagala asfixiando os braceiros […] Eu non puxen no ouro
a miña confianza, nin chamei ao metal precioso miña seguridade
[…] Por temor do balbordo da xente, por medo ao desprezo dos do
meu clan, non me mantiven pechado e en silencio.

2.3. A Profecía
A nosa busca enderéitase agora cara ao mundo dos profetas. O
breve espazo impón facer unha escolla entre os maiores persoeiros
deste grupo. Ímolos procurar de entre o profetismo de formación
sapiencial: O primeiro, un profeta formado na sabedoría de clan,
Amós; o segundo, un formado na sabedoría dos escribas cortesáns,
o primeiro Isaías. Un, actuando no reino do norte, Israel; o segundo, no reino do sur, Xudá.
2.3.1. Amós
«Bit Humria» (Casa de Omrí) para os asirios, o Reino de Israel para eles, xa desde os séculos X e IX, estaba moi ocupado
poboacionalmente, tiña cidades fortificadas, emerxía como estado desenrolado coñecido no ámbito internacional. O tempo é
o da idade de ouro de Israel, o do grande imperio de Xeroboán
II (mediados do século VIII), un tempo de crecemento: explotacións agrícolas e gandeiras, incrementos territoriais, xurdir dun
alto funcionariado, difusión da escritura, establecemento dunha
16
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aristocracia militar e de sangue. Efecto: enorme riqueza das clases
dedicadas ao comercio e ao cultivo de grandes latifundios (pazos
de luxo en Samaría, mobles e obxectos nos que abunda o custoso
marfil, despilfarro e signos de opulencia nas damas nobres). Como
contrapunto, moreas de agricultores e traballadores manuais mal
pagados, forzados a prestacións militares e traballos públicos,
nunha situación de práctica escravitude. Ese tempo de bonanza
era asemade un tempo de descomposición social. Dábanse como
obvias tremendas inxustizas, medrar de prestamistas e exactores,
e o aval do apoio da relixión dos santuarios para os que a alianza
sinaítica era letra morta.
O texto que imos tratar sitúase no inicio do libro, no célebre
«Xuizo sobre as nacións» (Damasco, Gaza, Amón, Moab + Israel),
orixinariamente unha serie de 5 ditos numéricos escalonados, de
obvia estirpe sapiencial7. Das catro primeiras nacións o profeta
vai fustrigando as guerras colonialistas e depredadoras, os delitos
de lesa humanidade, os crimes de guerra contra mulleres embarazadas, as profanacións contra os dereitos humanos daquel tempo
(queimar os ósos dun rei inimigo para convertelos en cal). Pero,
chegando a Israel, cambia o tema e asemade o modelo de expresión. En contra do que a xente estaría a agardar (a loanza do propio
país, normal entre o profetismo profesional cortesán), a estratexia
de Amós é a de presentalos como os peores. A súa invectiva xa non
se limita ao tema dos dereitos internacionais, senón que se troca
nunha acusación contra a desorde social do país. A estrutura do
oráculo é diversa: despois dunha acusación (2, 6-8) contrapón os
beneficios que o pobo ten recibido de Iavé (2, 9) e ao final anuncia
un castigo moi pormenorizado (2, 13-16).
Nós ímonos concentrar unicamente no fragmento da acusación:
Así di Iavé: Por tres delitos de Israel e mais por un cuarto non me
hei conter. Por venderdes o honrado por diñeiro e o necesitado
pola débeda dun par de sandalias, por esmagardes contra o lixo a
7 Os engadidos de Tiro e Edom, son de orixe postexílica e compostos copiando os anteriores. O de Xudá, moi breve e de contido expresamente teolóxico, é tamén posterior.
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cabeza dos mendigos e torcerdes o camiño dos indixentes. Pai e
fillo frecuentan a mesma moza para profanar o meu santo nome.
Estran o leito con roupas deixadas en fianza, a carón dun altar calquera. Beben viño de impostos no templo do seu Deus.

Fagamos elenco dos crimes aducidos: 1) Venda de debedores
como escravos en compensación de débedas ridículas. Quen o fai?
De seu xuíces corruptos con tal de gañaren o kesep, diñeiro de suborno. 2) Opresión dos pobres «por un par de sandalias». Que valor
é? Pois o do símbolo de transacción legal pequena cando se trataba
dun rescate ou permuta no mercado8, unha insignificancia que,
non obstante, levábase ao xulgado. E iso é «pisar os pobres», «botar o pobre fóra do camiño», consideralo «prescindible». 3) Abuso
e opresión da máis débil, a doncela (escrava? prostituta sagrada?,
criada de servizo?), muller impotente naquela sociedade. Quen o
fai? Pai e fillo; e todo iso supón «profanar o meu santo nome»9. 4)
Explotación e uso corrupto de prendas deixadas en depósito ou
fianza nos templos, bens que non se podían utilizar (Ex 22, 25;
Dt 14, 12); e, por riba diso, os diñeiros ou propiedades dos pobres
gástanse en banquetes e simposios no mesmo recinto do templo
(bébese o froito das multas en comidas en honor da divindade).
Nesa mesma liña, atópanse as series de «Ais» fúnebres endereitados contra os delitos de determinados sectores da sociedade: O Ai
das inxustizas en 5, 7.10-134; o Ai da relixión falseada (5, 18-27); o
Ai da dilapidación irresponsable das riquezas (6, 1-7) e, aínda que
sen o Ai expreso, a denuncia dos comerciantes defraudadores (8,
4-7). Citaremos só o primeiro, unha amoestación rigorosa, seguida
de anuncio de castigo e da xustificación xurídica do mesmo:
Ai dos que trocan o dereito en amargura («asentes» ou «áloe», no
orixinal) e botan por terra a xustiza! Odian o fiscal acusador no
tribunal da porta e abominan o que dá testemuño cumprido. Por
iso: por terdes esmagado o pobre e requisado o tributo do trigo,
cando construades pazos de perpiaño, non os habitaredes; e se
8

Para cerrar un trato entre dous, un quitaba unha sandalia e dáballa ao outro (Rut 4, 7).

9 Cfr Prov 14, 31: «Quen asoballa o pobre, inxuria o seu creador, e faille honra quen
acorre a un mendigo.»
18
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plantades cepas farturentas, non encetaredes o seu viño. Ben sei
eu dos vosos innumerables delitos e dos vosos enormes pecados,
explotadores do honrado, aceptadores de suborno, que torcedes
o dereito do pobre no tribunal. Por iso o home sensato cala nesta
hora, pois este é un tempo malo.

Recapitulando: o catálogo de corrupcións denunciadas
abrangue sectores tan dispares como a crueldade na guerra, a escravitude, o desprezo e abuso dos humildes, o sistema de préstamos e impostor, a «inxustiza legalizada»; a insultante riqueza e o
luxo descarado, a mala administración da xustiza nos tribunais, as
argalladas arteiras dos comerciantes. As principais vítimas son o
ebyón (necesitado), o dal (persoa sen recursos), o anaw (humilde),
o ashuq (explotado). Opresores son os que representan o poder
económico, político e xudicial, xente venal e corrupta. E tamén
o é a institución cultual por fomentar unha imaxe de Deus que
respalda esas actitudes.
2.3.2. Isaías
Amós vía a corrupción desde abaixo pero, como a viu un profeta
formado na escola palacial, por tanto desde enriba? Para sabelo
temos que contactar con outro persoeiro e outro tempo, outro talante teolóxico e outra dicción máis precisa. En troques, desde o
punto de vista económico e político, os de Xudá eran os parentes
pobres. Só na segunda metade do século VIII os vestixios arqueolóxicos dan fe dun certo crecemento na cidade de Xerusalén e nos
seus arredores. O momento que imos destacar no texto corresponde ao primeiro período da actividade isaiana, e corre parello co
reinado de Iotán (740-734), unha paréntese de benandanza e certo desenvolvemento, sobre todo latifundista, anque ensombrecido
pola ameaza dos reis de Damasco e de Israel que había desembocar na guerra siro-efraimita.
A voz de Isaías érguese, cunha crítica demoledora, contra a corrupción relixiosa e a inxustiza social en Xudá, pero o seu ataque
xa no é xenérico; endereitase contra as clases dirixentes que el
coñecía ben por ter sido seguramente o seu ‘condiscípulo’. O seu
Encrucillada 203, maio-xuño 2017
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intento vaise plasmar no que se ven chamando ‘As sete maldicións
contra a inxustiza estrutural da sociedade’ na que el vive, refutando a vida disoluta, antisocial e hedonista que propiciara a breve
prosperidade. O artificioso número sete das maldicións, así como
o comezo de cada sección cun ‘Ai!’, que opera coma palabra-corchete, avogan pola reconstrución dun conxunto que abrangue Is
5, 8-13.17-21.23-24 + 10, 1-4a. Oiamos a súa voz diáfana, etiquetando unicamente pola nosa conta cada unha das súas seccións:
1) Especulación construtora: Ai dos que xuntades casa con casa

e campo con campo anexionades ata ocupar todo o terreo e quedarvos sos no medio do país! Así xurou aos meus oídos Iavé Sebaot: «Han quedar desertas moitas casas, grandes e fermosas pero
sen moradores»; porque dez xugadas de viña darán só para unha
medida e unha carga de semente dará para un canastro10. (5, 8-10)

2) A borracheira consumista: Ai dos que desde a mañá andan

tras o licor e dos que trasnoitan cegados polo viño! Todo son arpas
e cítaras; pandeiro e frauta e viño os seus simposios; e non teñen
en conta o operar de Iavé nin observan as accións das súas mans.
Por iso foi deportado o meu pobo sen se decatar, por iso morren
de fame os seus dirixentes e a súa xentiña abrasa coa sede. Han
pastar años nel como en pasteiro e entre as súas ruínas han triscar
cabuxos ben cebados. (5, 11-13.17)

3) O sarcasmo en contra do Santo: Ai dos que arrastran tras de
si a culpa con sogas de engano e o pecado con bridas de xuvenca!
Eses que din: «Veña, que apresure a súa acción de maneira que a
vexamos; que se aproxime e chegue o plan do Santo de Israel para
que o coñezamos!»11 (5, 18-19)

4) A manipulación da ética: Ai dos que chaman ao mal ben e ao
ben mal, que dan tebra por luz e luz por tebra, que teñen o amargo
por doce e o doce por amargo! (5, 20)

10 O afundimento dunha economía inxusta leva aparellada a carestía dos produtos do
campo.
11 Algúns manteñen a tradución «sogas de bois», paralelo ás «bridas de xuvenca».Significaría «carrexar a desgraza con toda forza». Hoxe pénsase que as «sogas de engano» fan máis
ben mención a prácticas e xestos máxicos (cousa que entraría en colisión coa fe iavista).
20
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5) O ensoberbecemento ideolóxico: Ai dos sabios aos seus propios ollos, e dos que para si mesmos son os perspicaces! (5, 21)
6) A corrupción xurídica: Ai dos que absolven o malo por su-

borno e privan o xusto da xustiza! Como devora as espigas a labarada do lume e o feo consúmese nas lapas, a súa raiceira podrecerá e a súa flor voará coma o coaño. Pois refugaron o ensino de
Iavé Sebaot e desprezaron o pronunciamento do Santo de Israel.
(5, 23-24)

7) Gobernantes e funcionarios inicuos: Ai dos que decretan

decretos inicuos e os escribas que escriben vexacións, excluíndo
do xuízo os febles, atropelando o dereito dos pobres do meu pobo,
facendo das viúvas o seu botín e roubando aos orfos! Que faredes o
día de render contas, cando a devastación chegue de lonxe? A quen
acudiredes pedindo socorro? Onde deixaredes a vosa gravidade?
Con tal de non axeonllarse entre os demais prisioneiros, entre os
mortos deixaríanse caer! (10, 1-4ª)12.

Vermeylen considera este conxunto de oráculos como unha das
primeiras agrupacións compiladas polos discípulos do profeta e refírese a ela como «Inxustiza social dos poderosos de Xerusalén».
Xorden nela termos dominantes coma o mishpat (veredicto xusto,
decreto de xuíces xustos) e a Dsedaqáh (xustiza, o que é recto, o
adecuado conforme á orde das cousas visto desde Deus). O primeiro como concreción da segunda.
Vítimas da opresión son, coma en Amós, o oprimido, o orfo, a
viúva. Pero a lista dos opresores vai ser máis detallada: xefes políticos e militares, xentes importantes, oficiais reais, recadadores de
impostos, as mulleres do harén, acredores e usureiros, anciáns do
senado. E o xermolo do mal que provocan localízase na divinización
do diñeiro, o degoro de amorear «ouro, prata e tesouros» (2, 7), a
asociación das autoridades con ladróns «amigos de subornos e que
van en procura de regalos» (1, 23), e a disposición de todos eles
de estar dispostos a roubar aos pobres (3, 14). Eses mesmos que
12 Desta mesma etapa deben ser tamén os oráculos sobre o gasto frívolo das requintadas
damas do pazo real (Is 3,16-17) que algún escriba completou cun listado dos elementos do
enxoval e alfaias da época.
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enchen o santuario con sacrificios e ofrendas, celebran liturxias e
multiplican pregarias (1, 10-15).
Nada mellor para rematar esta pescuda que escoitar ao profeta,
nesa elexía con verbas gravadas a cicel que entoa dirixíndose a
Xerusalén no 1, 21-26. Trátase dunha Qináh, un laio fúnebre dos
que cantaban as carpideiras no pasamento dunha persoa. Arrinca
no verso 21 cun ritmo de tres máis dous acentos que soan coma
badaladas tráxicas no orixinal hebreo: «´eykáh haytáh lezoná qiryáh
ne´emahá»:
Como se tornou en prostituta a cidade leal? Estaba chea de dereito, moraba nela a xustiza: agora, asasinos […] Os teus xefes
[…] aliados de bandidos: cadaquén ama o suborno e vai tras dos
regalos. Non fan xustiza ao orfo, non chega a eles o preito da viúva
[…] Vou volver a miña man contra ti […]Pero vou volver aos teus
xuíces coma eran ao comezo, e aos teus conselleiros coma antano.
E daquela haste chamar cidade xusta, cidade digna de confianza.

Chegamos, pois, ao remate desta exposición. E constatamos
que, se ben compón unha colleita magra, as calas efectuadas supoñen unha incursión significativa que sería bo completar con outras achegas tiradas do AT. Unha relectura cristiá ben podía basear
en textos de Lucas, que tanto sabía de contas e diñeiros, de ricos
e pobres, de talentos e administradores infieis. Tampouco estaría
mal unha visita á carta de Santiago e outra á Apocalipse, co seu
profeta da Besta, axitador propagandista ao servizo do seu amo, e
mais o pranto pola caída de Babilonia que tan deprimidos deixou a
comerciantes, mercadores e navegantes.
Xoán C. Rodríguez Herranz
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Socializar o ben común. Proposta
ante a socialización da corrupción
Bernardo Pérez Andreo

1.- Introdución
Corrupción é un termo que empeza a non ter un significado
preciso nestes tempos de posverdade. Asistimos a un proceso de
socialización da corrupción que, no caso de España, vén desde o
réxime anterior e establécese como norma social nos anos noventa. Neste proceso, o concepto foi variando o seu significado, tense
resignificado, de xeito que hoxe non se axusta á realidade sinalada
outrora polo termo.
O problema da corrupción é estrutural, non unha mera realidade individual, por iso é polo que as solucións deben ser igualmente
estruturais e non só persoais. Non chega con pretender ampliar a
lei ou dedicar máis recursos á loita contra a corrupción, trátase de
levar a cabo un cambio de estrutura social, política e económica
para que a corrupción desapareza da nosa sociedade. Por iso, é
imprescindible facer unha boa análise que nos diga que corrupción
é a que padece a sociedade española, para despois realizar un diagnóstico dos seus males e propoñer o remedio.
Se o mal é estrutural, os remedios deberán ser a grande escala,
mais implicando todos os chanzos sociais. Deberemos ter presente
o proceso que nos levou a esta situación, repasando brevemente
a historia da corrupción en España, polo menos os últimos vinte
anos. Isto permitiranos facer unha proposta de metanoia social
e individual que nos leve á reconfiguración da orde moral desde
cinco ámbitos: a educación, a familia, os medios de comunicación,
a política e a economía.
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2.- A corrupción en España, unha estrutura moral
2.1. Definindo a corrupción
O termo corrupción pode ser definido segundo a quen acudamos para a definición, aínda que teñen sentidos comúns. Segundo
a RAE, corrupción é a acción de corromper ou corromperse,
especialmente nos xestores públicos que usan os bens públicos
en beneficio propio ou doutros1. Transparencia Internacional
dános unha definición similar de corrupción: «o abuso de poder
outorgado para obter un beneficio privado». Como vemos, o
principal significado que temos de corrupción é a utilización do
común para beneficio privado en detrimento do ben común. Pois
ben, esta é a etimoloxía precisamente do termo corrupción. Do
latín corruptio-onis, que provén da unión do prefixo Con-, por asimilación Cor-, que provén de xunto, globalmente, común (en grego, Koiné), e a raíz rumpere, crebar, partir, facer estalar, romper.
Engádese o sufijo -tio, acción de ou efecto de, e temos o significado
orixinal de corrupción: acción de romper o común, ruptura do ben
común, quebranto nas cousas comúns en función de bens privados
ou particulares2.
É importante que teñamos unha correcta definición do
termo, pois pola contra poderémonos ver na tesitura de non
saber exactamente que dicimos cando a usamos. Un corrupto é
aquela persoa que rompe o ben común para usalo en beneficio
privado, sexa para ela ou para outros, sexan beneficios materiais,
económicos ou doutra índole, ou ben sexan beneficios sociais,
como o status ou a posición social. En todo caso, a corrupción
implica unha ruptura do que nos constitúe como sociedade, dos
vínculos que nos permiten ser persoas en relación con outros seres
humanos e até co resto de seres vivos. A corrupción afecta a todo
o que destrúa os bens comúns que nos permiten ser sociedades
1
«Nas organizacións, especialmente nas públicas, práctica consistente na utilización
das funcións e medios daquelas en proveito, económico ou doutra índole, dos seus xestores». Ver http://dle.rae.es/?ide=B0dY4l3.
2
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estables, tamén os bens naturais que son, por definición, comúns
a todos. O ben común, elemento fundamental e fundador de toda
sociedade, é o que se ve afectado pola acción corrupta. Todo acto,
por tanto, de apropiación privada de bens comúns, toda privatización do común, é un acto de corrupción, pois rompe o común e
convérteo en privativo dunha persoa ou dun grupo. Por iso é polo
que a corrupción afecta estruturalmente á sociedade e ten efectos
perniciosos sobre o conxunto social.
2.2. Unha historia breve da corrupción en España
Habemos facer agora un moi breve percorrido pola historia da
corrupción en España que explique como chegamos a esta situación. Non temos porque remontarnos máis aló do século XX. Antes
da existencia dos Estados, o ben común estaba garantido polas
comunidades. Durante moitos séculos houbo unha estrutura que
permitía que uns poucos se apropiasen dos recursos producidos
polas sociedades. Os nobres, e logo a burguesía, apropiáronse dos
bens comúns nun acto claro de corrupción estrutural. Chegada a
época das revolucións pretendeuse que os bens comúns estivesen a
disposición ecuánime de toda a sociedade. Este é un proceso que
levou de forma progresiva á constitución dos Estados de dereito,
que aseguran mediante a lei unha estrutura social máis ou menos xusta. Neses Estados, a corrupción aparece polo uso privativo
das estruturas estatais. En España isto sucedeu durante os corenta
anos da ditadura franquista. Os vencedores fanse co Estado para
beneficio dunha parte da sociedade, a parte vencedora. Pero, ademais, dentro desta parte da sociedade, uns cantos, os que xestionan
os bens públicos, actúan mediante a xestión de redes clientelares
que permean corruptamente a estrutura social. O Estado nacional
católico convértese así nun Estado corrupto. A corrupción é o seu
sinal de identidade.
O franquismo ten esta marca de corrupción do común, pois privatízao en función dun suposto dereito de vitoria. Este franquismo
enquístase na sociedade e socialízase, permitindo que a corrupción sexa vista como un elemento natural da orde social. Todos
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entenden que o alcalde, o concelleiro ou o ministro, poden e deben «colocar» aos seus achegados nas administracións, conceder
privilexios nas contratas públicas e obter un beneficio por iso, e
administrar como propio o que é común. Chegada a democracia,
o franquismo sociolóxico permite que a corrupción sobreviva. Os
novos políticos utilizarán os cargos como sempre se fixo, pois a
corrupción é unha forma natural de organizar a cousa pública. As
leis pretenden impedilo, mais hai un consentimento social que fai
moi difícil a súa erradicación. Nos anos oitenta e nos noventa, o
discurso neoliberal comeza a calar entre os españois, impulsado
polas políticas económicas e polos grupos de presión mediáticos e
culturais, incluso as universidades. Empézase a dicir que o privado
é mellor xestor que o público, pois non hai posibilidade de corrupción no privado. Con todo, a mesma privatización das empresas
públicas neses anos é un acto de corrupción, pois o común queda
ao servizo dunha pequena parte da sociedade.
A época das privatizacións afecta ás grandes empresas públicas
da enerxía, as comunicacións, a construción, a banca e as telecomunicacións. Ademais, iníciase o proceso de privatización da
educación e da sanidade, así como a xestión municipal de servizos.
Todo se fai aducindo que é mellor xestor o privado. Mais a realidade é que a xestión privada encarece os servizos e estende a corrupción, só que agora fóra do alcance da persecución legal. Xa non é
ilegal contratar sen publicidade, pedir ou pagar unha comisión ou
«colocar» aos próximos. Isto esténdese na conciencia social e cala
moi fondo, até que chegamos ao momento álxido da corrupción: a
burbulla inmobiliaria.
No ano 1997 cométese o maior latrocinio en España. A modificación da lei do chan rouba aos españois a decisión sobre a
construción e regálaa aos construtores. Doutra banda, a flexibilización da concesión de hipotecas permite endebedar até límites
imposibles aos españois para que adquiran vivenda. A estes dous
elementos unimos a entrada no euro e a inxección de centos de
miles de millóns por parte de entidades financeiras foráneas, e xa
temos o cóctel explosivo da burbulla. Durante case dez anos os
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españois créronse ricos e participaron, con gusto ou á forza, na orxía financeira que levou á maior corrupción da historia de España.
A corrupción está en que con bens comúns como o chan, a vivenda
ou o diñeiro produciuse un enriquecemento dunha pequena parte
da poboación e un empobrecemento colectivo que se viu de forma
evidente cando estalou a burbulla. Como guinda do pastel, as políticas aplicadas para saír da crise da burbulla especulativa foron
máis corruptas cá mesma corrupción que produciu a crise. Para
acabar co problema dedicáronse e dedícanse inxentes cantidades
de recursos públicos para cubrir perdas privadas. A socialización
das perdas e a privatización das ganancias é a corrupción estrutural por esencia.

3.- Feitos alternativos e corrupción
Tras o estalido da burbulla especulativa destapáronse os enormes casos de corrupción que afectan, como non podía ser doutro
xeito, a xestores políticos, investidores, construtores e banqueiros.
Non é casual que estean implicadas en casos de corrupción as
mesmas empresas que foron privatizadas e as entidades financeiras
privatizadas ou usadas de forma privativa por partidos políticos. É
unha rémora do franquismo e é o modo como España construíu a
súa democracia, unha democracia de baixa intensidade baseada no
uso privativo dos bens comúns, herdanza do franquismo, si, mais
uso e costume xa da democracia.
Para evitar que a corrupción pase factura aos responsables establecéronse medidas que limitan o alcance das investigacións xudiciais. Estas só poden acceder aos responsables de xestión, non aos
organizadores da trama corrupta que gobernou España no últimos
corenta anos. Distintas actuacións como a modificación dos prazos de instrución xudicial, a presión sobre os fiscais, a extensión
da culpabilidade a toda a sociedade e, agora tamén, o intento por
modificar o significado de corrupción, perseguen a normalización
dunha situación estrutural de corrupción. Vémolo así nas declaracións do ministro de xustiza que, para xustificar a concesión
dun indulto a seis concelleiros que foron condenados en firme por
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prevaricación, dixo que prevaricación non é corrupción3. Ou o responsable político do partido gobernante que di que meter o zoco
non é meter a man, en referencia a un caso de corrupción que
afecta a un presidente autonómico. Instalados na era da posverdade, preténdese unha resignificación da corrupción. Corrupción
sería tomar directamente o diñeiro público para metelo no teu
propio peto. Non. Corrupción é a destrución do común en beneficio privado, a privatización do común, do público, do que sostén
a sociedade.

4.- Cara a unha metanoia persoal e social
Posto que a corrupción é un mal estrutural e non meramente
persoal (é máis, creo que non é un mal persoal senón que é a
perversión da persoa que foi reducida a individuo na sociedade
neoliberal actual), a solución debe ser igualmente estrutural, é dicir, un cambio das estruturas sociais, económicas e políticas que o
permiten. Á vez, este cambio estrutural debe ir acompañado dunha
transformación persoal do conxunto da sociedade, onde deberán
estar implicados todos os grupos sociais e todos os estamentos da
vida pública.
Chegamos a isto porque existe un modelo social baseado no enriquecemento individual. A riqueza propúxose como un signo de
éxito e de felicidade, como a marca determinante dunha vida plena
e cumprida. Como ten explicado Weberen «A ética protestante e o
espírito do capitalismo», o enriquecemento é a proba da predestinación divina para a salvación. Isto, secularizado, lese como a proba dunha vida de éxito e felicidade plena. A pobreza é considerada
como o mal contra o que hai que loitar a calquera prezo. Ter máis
cousas, posuír máis e gozar de máis bens é a meta que se propón
como fin dos individuos. Para conseguir isto hai que utilizar calquera medio.
3 Cf. Diario Público 15 de febreiro de 2017, http://www.publico.es/politica/corrupcionministro-xustiza-defende-indulto.html.
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A corrupción, ademais, ten un efecto perverso sobre a sociedade, pois socializa a corrupción. Moitas persoas, mesmo sen querelo, vense obrigadas a participar da corrupción se queren soster as
súas familias. Algúns, de forma cínica, xustifícana, pois «outros
levan máis». Existe o mal do exemplo negativo e, tamén, o mal
exemplo das escasas condenas que aplican os xuíces aos corruptos
cando estes teñen unha relevancia social. En palabras dun responsable dos xuíces en España: «A xustiza é para os roubapitas»4.
Isto estendeuse na sociedade e produce desmoralización. Por tanto, é necesaria a transformación da estrutura mental e volitiva,
tanto persoal como social. A sociedade de consumo e a proposta
do enriquecemento como proxecto persoal e social é a maior corrupción posible, corrompeuse o ser íntimo do home. A sociedade
da riqueza é unha sociedade do escándalo, onde uns homes son
ocasión de escándalo para os outros5. A metanoia é conditio sine
qua non para poder realizar unha rexeneración social e acabar coa
corrupción. A proposta é a sociedade da pobreza ante o escándalo
da riqueza e o servizo fronte ao poder como forma de organización social6.
Por tanto, se temos chegado até aquí porque temos vivido cuns
determinados valores baseados no enriquecemento, na especulación, na procura do lucro, na desmesura, na incapacidade para
controlar os propios desexos e o consumo desaforado, a metanoia
suporá dar un xiro radical a estes valores e implantar outros radicalmente distintos. Estes valores diferentes deben aplicarse nas
dúas dimensións antes citadas: a social e a persoal. En ambas as
dimensións podemos aplicar unha especie de novos imperativos
categóricos seguindo a Hans Jonas. Nun libro fundamental para
entender o mundo actual, un mundo que grazas á aplicación da
técnica e das políticas neoliberais está en vías de extinción, Jonas
4 Cf. Diario ABC 22 de marzo de 2014, http://www.abc.es/espana/20141022/abci-lesmes-robagallinas-defraudador-201410220852.html.
5 Bernardo Pérez Andreo, A sociedade do escándalo. Risco e oportunidade para a civilización, RD/Desclée 2016, 15.
6

Ibidem, 117-119.
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dábanos unha reformulación do imperativo categórico kantiano:
«Obra de tal modo que os efectos da túa acción sexan compatibles
coa permanencia dunha vida humana auténtica na Terra»; ou, en
termos negativos: «Obra de tal modo que os efectos da túa acción
non sexan destrutivos para a futura posibilidade desa vida»7.
Debemos aplicar estas determinacións como novos imperativos
categóricos independentemente das circunstancias, pois a globalización converteu todos os actos en actos morais con repercusión
persoal, social e histórica. Cómpre ensinalos e facelos cumprir, coa
educación e coa lei. Será imprescindible para saír da corrupción
xeneralizada da e na sociedade, que os novos imperativos se apliquen sen dilación e sen excepción. Pola contra, volveremos facer o
mesmo unha e outra vez, pois a corrupción converteuse nun hábito do homo economicus capitalista. Na sociedade de consumo de
masas, impregnada pola fragrancia do desexo ilimitado e das necesidades infinitas, o ser humano foi enucleado e o seu ser íntimo
substituído polas necesidades do capitalismo emocional8.
Como podemos ver ao longo da Biblia, a corrupción é a relación
íntima entre idolatría e inxustiza9. Pois isto mesmo sucédenos na
situación actual. A idolatría do mercado, do diñeiro, da riqueza,
dos ricos, lévanos á inxustiza máis groseira, a que expulsa da sociedade a unha parte para que algúns poidan vivir o «soño» da riqueza. A corrupción como privatización de bens comúns, afecta tamén
á privatización de bens emocionais e espirituais. A peor corrupción
é a do espírito que, en lugar de buscar a comuñón, a misericordia e
a xustiza, busca as riquezas e a satisfacción inmediata das apetencias creadas pola sociedade de consumo.
A metanoia persoal consiste en transformar o espírito humano
co fin de extraer del o apetito corruptionis que se instalou como
7 Hans Jonas, O principio de responsabilidade. Ensaio dunha ética para a civilización
tecnolóxica, Herder, Barcelona 1995, 40.
8 Cf. Eva Illouz, A salvación da alma moderna. Terapia, emocións e a cultura da autoaxuda, Katz, Madrid 2010.
9 Bernardo Pérez Andreo, A corrupción non se perdoa. O pecado estrutural na Igrexa e
no mundo, PPC, Madrid 2017, 23-58.
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un hábito. Para iso cómpre aplicar os imperativos categóricos en
forma persoal. Unha formulación positiva do novo imperativo categórico sería esta: «actúa de tal forma que inclúas no teu querer
o ben común por enriba do teu ben individual». Isto inclúe ser
abnegado, sobrio, frugal e prudente. Por tanto, á hora de actuar
deberás preguntarte: «como afecta a miña acción ao ben común?
É posible universalizar esta acción? As súas consecuencias permitirán que a sociedade subsista como tal?». Se a resposta non
é positiva, a acción non é apropiada. Estas preguntas, realizadas
constantemente, levarán ao cambio de hábitos e, por tanto, ao
cambio do desexo.
Como exemplo podemos ver dúas situacións que afectan ao nivel
persoal. Pretendo adquirir un produto. A pregunta polo ben común
lévame a preguntarme en que condicións se ten producido, tanto
ambientais como sociais. Debo expor despois se a súa adquisición
é necesaria ou é un simple apetito, quizais inducido. Debo pensar
se podo pasar sen ese produto. Se é posible, non adquirilo. Este
modo de acción tamén serve para tomar decisións do tipo de se
pago impostos ou intento evadilos, se fago factura ou pago en negro, se fago uso de sanidade e da educación privada ou pública, é
dicir, común. En fin, todas as decisións de tipo persoal que podo
tomar na miña vida social poden ser expostas baixo este prisma e
así empezar a modificar os afectos que levaron a toda unha sociedade á corrupción xeneralizada.
Con todo, sendo importante a dimensión persoal, pois se non
hai un cambio de hábitos, unha transformación dos espíritos, é
imposible un cambio de sociedade, a metanoia social é mesmo
máis importante. Cómpre impulsar políticas públicas e leis que
modifiquen as estruturas sociais co fin de erradicar a corrupción
como estrutura social. Dixemos que a corrupción é a privatización
dun ben común e iso é o que sucedeu no últimos corenta anos en
España, por só falar da democracia, especialmente nos anos que
van do século actual. A corrupción social e socializada é a causa
da corrupción dos espíritos, por iso é polo que debemos aplicar a
nivel social un imperativo categórico fundamental ao lexislador ou
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ao político e diría algo así: «redacta normas ou aplícaas en función
do ben dos últimos da sociedade». É un imperativo que apela á
construción dunha sociedade da pobreza fronte á sociedade da riqueza xeradora da corrupción. Pretende eliminar as consecuencias
da sociedade da riqueza e así eliminar este tipo de sociedade.
Se o lexislador lexisla en función do ben dos máis pobres, dos
excluídos, dos marxinados e dos explotados, estas leis tenderán á
eliminación dos elementos de corrupción que se xeraron na sociedade. Falamos de leis que pauperizan a unha parte dos traballadores e póñenos ás portas da exclusión social; de leis que benefician
aos poderosos nos seus negocios e prexudican aos empobrecidos;
de leis que privatizan servizos públicos e encarécenos, expulsando
a unha parte da poboación destes servizos ou creando servizos de
segunda categoría.
A corrupción adoita estenderse mediante a imposición da forza económica dos corruptos sobre os pobos. Estes chegan a crer
que a riqueza é boa e debe ser obedecida, sen importar o modo
da súa obtención. Por iso, a corrupción ten tendencia a difundirse, corrompendo as vontades de todos os membros da sociedade.
Cómpre transformar a realidade social co fin de que os seus membros perciban o ben común como algo que os converte en mellores
persoas, que non os segrega nin os exclúe. O común sempre está
en risco de ser privatizado e por tanto de ser corrompido, por iso é
polo que cómpre establecer leis que o protexan, mais, sobre todo,
inculcar normas de conduta que o respecten. Nunha sociedade
así é máis difícil que a corrupción se estenda. Temos exemplos no
norte de Europa que nos falan de poboacións concienciadas co
ben común porque ven que del depende o seu benestar, o benestar
colectivo.

5.- Elementos que permiten extirpar a corrupción
Chegados aquí podemos facer unha especie de receitario que
nos permita ver de forma sintética os elementos que axuden á eliminación da corrupción na sociedade e no espírito dos seus mem32
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bros. Pois é este espírito o que hai que sandar co fin de que a corrupción se extirpe do corpo social. Facémolo segundo os ámbitos
nos que poida levar a cabo a aplicación.
5.1. A Educación
Propoño a Educación como o primeiro dos ámbitos porque
afecta aos que aínda poden estar libres da corrupción. As persoas en idade escolar son susceptibles de experimentar os apetitos como desexos ilimitados ou como ocasións para alcanzar
un proceso de maduración. A acción educativa deberá formar os
seus espíritos no compromiso cos demais, no respecto polos bens
comúns e no amor polo servizo aos demais. Trátase de ir inculcando o imperativo categórico de forma práctica, ir habituándoos
a incluír nas súas accións a perspectiva do ben común, xa sexa á
hora de consumir, de estar no espazo público ou de elixir unha
profesión.
Unha boa educación ética de tipo transversal que non dependa
dunha materia específica, será un bo instrumento para que os
alumnos aprecien o ben común e desprecen as actitudes egoístas
e privatizadoras que a sociedade promove constantemente, sendo
así o que nunca debería deixar de ser, a instancia crítica da sociedade.
5.2. A Familia
A familia é outro elemento fundamental. Os hábitos fundamentais da existencia lógranse nela, xa sexan bos ou malos. A
familia debe ser un espazo privilexiado para experimentar os beneficios do ben común. Son moitas as ocasións que teñen os pais
de conducir ben aos seus fillos e afastalos da corrupción. Cando
planifican os gastos familiares poden incluír aos seus fillos nesta
planificación, de modo que compartan decisións que afectan a
todos e que poden ser ocasión para ensinar a austeridade, a sobriedade e a temperanza persoal, evitando deixarse levar polos
apetitos. Cando van á compra, elixindo os produtos de proximiEncrucillada 203, maio-xuño 2017
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dade e con procesos naturais que respecten ao máximo o medio
ambiente e ás persoas que os producen. Cando están na casa
facendo un uso crítico dos medios de comunicación e dos recursos que teñen ao seu alcance. Cando se relacionan cos demais,
previndo sempre a acción conxunta e fuxindo das decisións individuais e particulares.
5.3. Os medios de comunicación
Os medios de comunicación teñen un labor fundamental que
desenvolver na extensión dun ethos social contrario ás prácticas corruptas e ao espírito que as acompaña. A súa tarefa é a de vixilancia constante para que os xestores públicos non teñan incentivos á
hora de actuar de maneira corrupta. Pero, máis importante aínda,
deben promover o tipo de cidadán que respecta o ben común e que
o interioriza. Trátase dunha tarefa extensiva da educación e da
familia, porque os medios de comunicación poden propoñer unha
imaxe de persoa ou outra en función dos intereses, por iso é polo
que cómpre regular perfectamente a acción dos medios. Debe existir unha lexislación dos medios de comunicación de tal modo que
se respecte a pluralidade, mais que se siga o código deontolóxico
da profesión, de modo que os profesionais sexan verdadeiramente
libres para informar e emitir opinión.
5.4. A Política
A política é un dos alicerces fundamentais para constituír un
Estado social e de dereito que vele polo ben común, respecte a liberdade e constrúa unha orde de igualdade e solidariedade social.
Para iso cómpre aplicar medidas que tendan á máxima transparencia posible (caixóns de cristal) na xestión do público. A transparencia, xunto co rendemento de contas, fiscalizadas por unha
autoridade distinta dos xestores, son as dúas bases fundamentais
para evitar a corrupción. Se o xestor se sabe observado en todo momento, evitará a tentación dunha xestión privativa do ben común.
Con todo, necesitamos máis medidas para que a xestión dos bens
públicos se faga de acordo ao seu fin último. Precisamos remode34
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lar o modelo político actual. A política debe ser un servizo que as
persoas realizan durante un tempo determinado, cómpre acoutar
os mandatos e pluralizar as decisións. Para isto é preciso modificar
a lei electoral para establecer un sistema proporcional puro para a
elección dos deputados, das asembleas rexionais e dos concelleiros.
Xunto a isto, establecer unha democracia con decisións de maiorías
reforzadas, o que implica pactos, acordos e maiores controis por
parte de todos.
No ámbito municipal, onde se desenvolveu o maior grao de corrupción, cómpre reforzar a figura do interventor, creando un corpo especial do Estado con atribucións superiores ás dos alcaldes e
cun corpo policial adscrito. Isto evitaría a maior parte da corrupción municipal. Ademais, é necesario reforzar a democracia municipal mediante a atribución dun mínimo de xestión a cada grupo
municipal con suficiente representación. Desta maneira, non toda
a xestión queda a cargo da maioría.
5.5. A Economía
Deixei para o final a economía, mais non é o menos importante.
Así e todo, a organización da economía é crucial para evitar a corrupción. Posto que a corrupción é estrutural no modelo capitalista neoliberal, pois baséase na privatización dos bens comúns, será
necesario un cambio de modelo económico. A economía baseada
na procura individual do lucro é o caldo de cultivo moral para a
extensión da corrupción. Cómpre ir cara a unha economía do ben
común baseada no don e no servizo, non na mercantilización dos
bens comúns e das persoas. O traballo non pode ser unha mercadoría máis do mercado. O traballo é a acción do ser humano pola
que pon ao servizo da sociedade as súas capacidades, talentos e
enerxías. A cambio disto, cada persoa recibe segundo as súas necesidades. O traballo é un ben social e persoal que enriquece as
sociedades e crea as condicións para que todos poidamos levar
unha vida boa. Mercantilizar o traballo é, en si, un acto corrupto.
O mesmo ca mercantilizar a terra, a natureza ou o diñeiro, todos
bens comúns non mercantilizables. A economía humana non coEncrucillada 203, maio-xuño 2017
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rruptible é aquela que reduce o mercado, sempre regulado, aos
intercambios de bens e servizos dentro do marco do ben común.
Unha economía humana que evite os incentivos para a corrupción, sexa estrutural ou individual, estará baseada na satisfacción
das necesidades reais humanas, no respecto pola existencia da
vida na Terra no futuro e pola limitación dos seus efectos sobre
as xeracións futuras. Para iso cómpre regular de forma drástica as
finanzas, como se fixo tras a quebra de 1929 e poñelas ao servizo
da satisfacción de necesidades. É imprescindible prohibir e desincentivar a especulación de calquera tipo, mais en especial a financeira. Isto é unha tarefa mundial que debe levar á eliminación
dos paraísos fiscais e ao control estrito dos capitais. En España,
ademais, a economía debe ir acompañada dunha reforma fiscal
que faga pagar máis ás rendas do capital e obrigue á solidariedade
aos patrimonios elevados.

6.- Conclusión
Como temos visto, a corrupción non é un problema individual,
senón que é unha cuestión estrutural dentro da sociedade neoliberal capitalista, especialmente en España, polo franquismo sociolóxico infiltrado en todos os ámbitos. Para acabar coa corrupción debemos tomar medidas estruturais, pois é un mal estrutural, mais
que se introduce no espírito humano, de aí a necesidade dunha
metanoia social e persoal. Cómpre eliminar a perspectiva do homo
economicus capitalista para introducir a dimensión personalista
na vida económica. A economía ao servizo da sociedade e das persoas. Isto podémolo levar a cabo mediante unha acción coordinada conxunta en cinco ámbitos: educación, familia, medios de comunicación, política e economía. Cada un destes ámbitos achega
unha modificación insubstituíble para que o todo social funcione.
Como ten dito Agnes Heller hai uns anos, debe haber dous alicerces na ética moderna: o home bo e a constitución xusta10. Pero
10 Agnes Heller e Anxo Prior (Coords.), Os dous alicerces da ética moderna. Diálogos
con AgnesHeller, Libros do innombrable, Madrid 2008, 3-29.
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ambos os alicerces susténtanse sobre a dignidade da persoa e do
ben común como elementos centrais de toda organización social.
A corrupción será extirpada da sociedade cando estes catro elementos sexan tidos en conta na organización da sociedade.
Bernardo Pérez Andreo
Instituto Teolóxico de Murcia
Traduciu: Chema Felpeto

Encrucillada 203, maio-xuño 2017

37
281

Almudena Otero Villena

Estudos

Modos de ollar, modos de falar:
Lourdes e os límites da representación
Almudena Otero Villena

Para Dominique, que me falou de Lourdes.
Á miña avoa, que sabía os nomes dos camiños e dos lugares.
A ese bisavó que non coñecín, compoñedor de moas.

Pieter de Hooch foi un artista holandés do século XVII que pintou escenas domésticas, reflexos a primeira vista triviais da vida cotiá: mulleres repousando no interior apracible dunha casa, facendo
ás veces algún traballo do fogar. Un dos seus cadros, «A nai», representa nun primeiro plano a unha muller sentada xunto ao berce do
seu meniño; no fondo, unha cativa duns poucos anos dá as costas á
súa nai (e ao espectador) e olla cara a fóra, cara á luz que entra pola
porta entreaberta; a mesma luz que, feble, ilumina a habitación,
que nos deixa contemplar a muller ollando para o seu neno, as
baldosas de cadros, o berce, o can, as cortinas. A luz: invisible para
a nai, visible para a nena, que fica absorta, envolta nela.
Como o cadro, tamén a historia de Lourdes é a dunha nena fascinada pola luz1: a historia de Bernardette, unha rapaza de catorce
anos, quizais a mesma idade que tiña María cando, segundo o relato bíblico, viu a luz do anxo e escoitou a voz de Deus. Como a María, a lóxica que move a Bernardette é a da inocencia, a de quen se
abre ao mundo sen facer moitas preguntas, deixándose guiar por el
con confianza. Anos despois, cando era xa unha moza de 22 anos,
Bernardette inda se abraiaba ao contemplar uns peixes de cores no
xardín botánico de Burdeos: «E direivos que vimos algo realmente
novo. Adiviñades que? Peixes vermellos, negros, brancos e grises!
1 Todas as referencias á vida de Bernardette e ás aparicións proceden de René Laurentin, Vida de Bernardette, Barcelona: Herder 1979.
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E o que atopei máis fermoso foi ver como nadaban eses pequenos
animais diante dun feixe de cativos que ollaban para eles»2.
Bernardette Sobirós (ou Soubirous) naceu o sete de xaneiro de
1844 no muíño de Boly, do que estaba a cargo o seu pai, á beira
do regato Lapaca, en Lourdes, unha pequena vila dos Pirineos. Un
dos cinco muíños, un ao carón do outro, amoreados á beira do regato, formando unha rea. É o fogar primeiro de Bernardette: os seus
ángulos configurando unha xeometría máxica, o alicerce dunha
orde que acubilla e arrola. Un lugar mergullado nun movemento
incesante e repetitivo, coma dun tempo mítico: o fluír da auga que
fai xirar o rodicio; o seu bruído, rumor regular, paralelo ao encher
e devalar do regato. Alalá ou rechouchío, asubío ou salouco, o
murmurio da moa é un eco que nunca acouga, un aloumiño; un
remuíño roto que traza una frase no ar, coma a dun poema. A
música das pedras que se axeita co bater dos zocos na lousa do
chan, marcando co seu ritmo os pasos do pai arredor da roda.
Unha ladaíña da que agroman a leria, o cantar caótico da tribo
familiar: os irmáns, Toinette, Jean-Marie e Justin; a nai, Louise; o
pai, François, acusado de preguiceiro, de borracho e ladrón, chosco dende que unha estela o feriu nun ollo; as tías Bernarde e mais
Basile, ambas as dúas empreñadas antes de casar. As palabras que
nos son dadas; o espazo común, a comuñón. O xirar da moa ordena o mundo, é a síntese do seu infindo movemento circular, dos
ciclos das estacións e as sementeiras, do nacemento e a morte, que
se revela a través do seu ollo: «Está o ollo limpo coma os ollos dos
galos», di Uxío Novoneyra.
Bernardette medra arrolada polo son do muíño, mais cando ten
dez anos, a familia, arruinada, ten que abandonalo. Finalmente,
tres anos despois, xa nun estado de indixencia, acabarán vivindo
no cachot, o calabozo, unha parte da antiga cadea de Lourdes,
lugar escuro e frío, coma unha metáfora das prisións dos pobres.
Bernardette vive, nunca mellor dito, a rentes da terra, sen abeiro
que a goreza: da xistra, da sarabia, das treboadas, do ceo baixo o
2

René Laurentin (1979), p. 151.
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que un non é ninguén. Se chove móllase, se neva ten frío, se non
hai para comer esfamea. Mora na intemperie, sen nada con que se
cubrir, sen pertenza que amosar; na continxencia, no inmediato.
Un día de febreiro de 1858, Bernardette vai coa súa irmá Toinette apañar leña; canda elas unha veciña, Baloum, a filla do canteiro. As tres nenas baixan dende o cachot polo vieiro coñecido,
cheo de lama: primeiro a Rue du Bois, logo ao carón do cemiterio,
descenden polo camiño costento que leva ao río Gave, até acadar
a ponte vella. Cruzan, e seguen cara á Merlasse, atravesan a leira
do señor de Lafitte e chegan ao sitio no que o canal do muíño de
Savy se atopa co río; nomes de lugares, puntos de referencia que
organizan o espazo nunha orde irregular. Toinette e Baloum pasan
o canal, mentres Bernardette, temerosa de meterse na auga xeada,
fica atrás, á beira do río, onda un enorme rochedo que chaman
Massabieille, «a pena vella». De súpeto, oe un ruído, coma o dun
remuíño de follas. Bernardette, que fora pastora na aldea de Bartrès e está afeita ao silencio das horas de soidade coas ovellas,
escoita o tremelar das follas; ergue a ollada e observa que enriba
dela, na furna que está na parte baixa do rochedo, móvense as
pólas dunha roseira.
A atención: á feitura da rocha e das follas, á calidade do son,
ao fluxo do movemento, ao transcorrer do tempo. E, así, o río, o
remuíño, as follas, a roseira acaban por confluír cara a un punto,
o ollo ábrese e o mundo reborda os seus límites, atravesando a
aparencia: unha ampliación da ollada, algo que se revela. Unha
iluminación: coma se de socate liscase a calixe dos ollos, no burato
que está sobre a roseira agroma unha raiola que racha as tebras e
se esparexe polo arredor; unha luz suave que ilumina unha figura,
unha cousa branca coa fasquía dunha pequena rapaza (damisélo).
Bernardette sente de primeiras un arrepío, un medo que se transforma logo nunha especie de fascinación, pois cae de xeonllos perante a aparición; un sentimento que quizais se podería describir
coma estupor: algo ambivalente, que se achega a ese numinoso do
que fala Rudolf Otto, unha mestura do tremendum, o pavoroso, e
o fascinans, o engaiolante.
40
284

Encrucillada 203, maio-xuño 2017

Modos de ollar, modos de falar: Lourdes e os límites da representación

Algúns autores teñen relacionado a visión de Bernardette con
certos mitos pirenaicos, o que demostraría a súa falsidade3. Mais
a aparición non se move no eido da verdade, nin sequera da veracidade. Cando menos non no senso en que decotío entendemos
a verdade: como un feixe de feitos historicamente comprobables,
ou que se adecúan a unha doutrina previamente definida. A percepción de Bernardette non está suxeita a unha redución, a uns
requisitos que –como os de Descartes– determinen a ausencia
de erro. De feito, ninguén máis pode ver a aparición, nin nesa
ocasión nin nas posteriores (dezaoito en total, entre febreiro e
xullo): a visión é absolutamente persoal, isto é, non é obxectiva. Pero inda que só ela é quen de contemplala, si que é visible
o efecto que ten na súa persoa: as testemuñas dos seus transos
coinciden en explicar que experimentaba un cambio físico; o seu
corpo semellaba transfigurarse, emanar luz4, coma se a mesma
luminosidade da aparición traspasase os seus lindes e a atravesase: Bernardette devén o que contempla. A figura non é daquela
o absolutamente Outro do que fala Rudolf Otto, por completo
estraño e inaccesible, que semella asoballar o ser humano; entre
ela e Bernardette abrolla un contacto inmediato, establécese un
vencello (a posibilidade, poderíase dicir, dun reconectarse; iso que
lle daría sentido á relixión).
Así, inda que todos teimarán en chamar á aparición señora,
Bernardette sosterá en todo momento que é coma ela, moi nova,
dunha estatura semellante á dela (inda que acaba de cumprir os
catorce anos, a súa feitura é –se cadra pola mala alimentación– a
dunha cativa de menos idade). A damisélo semella unha amiga,
unha compañeira, un espello. Unha presenza lene, liviá, coma esa
loaira que escorrega entre a néboa, mais que, emporiso, fai resplandecer todo. A figura posúe unha beleza incandescente que,
3 Por exemplo Ruth Harris: «By first calling the apparition uo pétito dámizélo, Bernardette chose the term used to describe fairies, the little women of the forest […] The site of
the apparition was inhabited by the fairies, the dragas, damizéles, hadas, fadas, encantadas
– who inhabited the forest, bushes, fountains and, above all, grottoes of the region» (Harris,
Lourdes: Body and Spirit in a Secular Age, London: Allen Lane, 1999, p. 77)
4

Ruth Harris (1999), p. 61-71.
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porén, non se corresponde co que adoito se identifica como fermoso: cando o comisario Dominique Jacomet lle pregunta a Bernardette se a aparición se asemella á señora Pailhason, coñecida
polos cartos que gastaba en roupa e en enfeitarse, ela rexeita con
afouteza a comparación: non, a súa beleza é doutro xeito, sinxela
e simple de todo, sen artificio ningún5. Na damisélo non hai pose,
nin acenos impostados, nin vontade algunha de se impor. Ao contrario que as representacións da virxe María, señora ou dona, que
se elevan nos tronos das catedrais, a damisélo semella estar ben a
rentes da terra.
A visión aparece como presenza que abrolla na vida cotiá, como
ese ton discordante que emerxe no medio do movemento monótono da moa; unha presenza que nace do asombro perante o marabilloso que habita no ordinario. Presenza que non é o soño de
quen está ocioso e se perde nas fantasías da mente, senón que se
atopa inserida no traballo diario, e só unha ollada atenta, contemplativa, é quen de percibir. Unha ollada silenciosa e inmediata,
que observa a natureza rebulindo e ouleando ao seu redor, que
roza o mundo e sente o seu folgo. A visión é un modo de mirar
epifánico, no que, como por un milagre, o mundo se enchoupa de
luz. E o celestial faise presente na feitura dunha figura feminina,
xunguindo ceo e terra, facendo que o profano deveña recipiente
do sagrado.
A damisélo ten, xa que logo, un aquel de ser telúrico, inseparablemente unido aos elementos naturais que a rodean: o vento
que roza a faciana de Bernardette, a roseira, a rocha, a furna que
é coma unha porta que comunica terra e ceo, a luz; máis tarde a
auga que, para sorpresa de todos, empeza de súpeto a abrollar do
chan até formar un manancial que segue a xurrar inda hoxe. A
auga, orixe da vida; a fonte que sanda.

5
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1.- Modos de falar
Bernardette fala patois, un dialecto, unha lingua non estándar,
relegada exclusivamente a un uso oral; unha variedade do occitano, o antigo idioma de Peire Vidal e das leys d’amors, devido co
paso dos séculos en fala aldeá, na que se fala das árbores e as
plantas, dos trebellos de labranza e as partes do muíño, da meteoroloxía que pode destruír ou facer medrar a colleita; lingua rústica
que garda a conciencia común, a memoria dos lugares e dos camiños, na que as leiras e as fontes, as veigas e as pedras teñen nome:
a pedra da serpe, a pena aguieira, o penedo dos mouros, a pedra
de abalar; a pedra dos labirintos, a laxe das ferraduras ou a laxe de
rodas, que debuxa un círculo.
Bernardette non fala daquela francés, ao contrario do crego Peyramale, o comisario de policía Jacomet ou o fiscal Dutour; non
posúe a linguaxe acaída, a súa palabra é, necesariamente, pouco
veraz. Bernardette, a maiores, é analfabeta; se a verdade está codificada na escrita, Bernardette non é quen de acceder a ela, e
isto incapacítaa mesmo no eido espiritual: precisamente por ser
analfabeta e non poder aprender o catecismo, non fixera inda a
primeira comuñón (coma se constatou máis adiante, Bernardette
non coñece nin os máis mínimos fundamentos da fe cristiá).
O modo de falar revélase así como un elemento de xerarquización social; unha xerarquía que é ratificada por Deus: El é a instancia que establece quen fala axeitadamente e, xa que logo, está
autorizado a falar. Quen ten a capacidade de definir o significado
das palabras: o mesmo concepto de Deus, señor ou xuíz implacable, augusto e inconmovible, garante dunha orde xerárquica na
que a distancia entre os que están enriba e os que están embaixo
se xustifica como un principio divino.
Esta función da linguaxe como alicerce dunha orde autoritaria
amósase nos interrogatorios aos que se somete a Bernardette: fala
que humilla e abaixa; falar que desvirtúa, que inverte a orde das
cousas, pondo nos beizos dela palabras que non pronunciou, modificando o que dixo, formulando falsas confesións. As palabras dos
Encrucillada 203, maio-xuño 2017
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seus interlocutores non comunican, non desvelan, senón que agochan; din algo, mais queren dicir en realidade o contrario («É esta
a señora que che di o que tes que facer?» «Non!»). «Din mentiras»,
sinala Bernardette.
A falsidade nas palabras dos interrogadores ponse máis de manifesto ao contrastalas coas respostas dela, que posúen unha lóxica
inmediata, limpa. Á diferenza das preguntas que lle dirixen, que
agochan unha segunda intención, as explicacións de Bernardette,
aparentemente simples, amósanse como transparentes, tanto coma
a auga da fonte: son palabras que din o que din, que non queren
manipular nin ocultar nada. Así queda de manifesto cando o xuíz
Pougat lle advirte de que o fiscal quere citala irregularmente: «Estate preparada, Bernardette, hai un certo señor preto da entrada,
que te aconsella. El non vai impedir que vaias á cadea!». Bernardette non dá entendido o comentario do xuíz, esa falta de sinceridade por parte doutras persoas á que se refire: «Deberías falar
directamente con ese señor», respóndelle a Pougat6.
A diferenza dos diálogos coas autoridades, entre Bernardette e
aquerò –aquilo– establécese unha comunicación de igual a igual.
Aquerò non aparece como un ser celestial, senón que fala a mesma
linguaxe que Bernardette: está na terra e, por iso, pode conversar
con ela. Así, para sorpresa do crego Peyremale, Bernardette afirma
que aquerò se dirixe a ela en patois (outro elemento que lle concede
pouca veracidade á súa visión: a nai de Deus ten que falar, abofé,
en latín, ou cando menos en francés)7.
6

René Laurentin (1979), p. 103.

7 Jean-Baptiste Estrade, funcionario de impostos en Lourdes que anos despois escribiu
un libro sobre as aparicións, refire a seguinte conversa con Bernardette: «Certo día que
conversaba connosco no salón, pregunteille:
– Dime, Bernardiña: a señora da furna falábache en francés ou en patois?
– Oh, si, en patois!
– Bah!… Como queres que unha dona de rango tan elevado saiba falar patois?
– E logo por que non?
Despois engadiu con enerxía:
– E nada menos que o patois de Lourdes é o que che falaba! (Jean-Baptiste Estrade, Las apariciones de Lourdes: recuerdos íntimos de un testigo, Barcelona: Subirana Hnos, 1900, p. 275).
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A conversa entre aquerò e Bernardette é unha fala silandeira, na
que a ausencia de palabras semella condición da revelación. Pois a
comunicación entre Bernardette e aquerò sitúase alén da fala, materializada no fluír de luz. Unha comunicación que é luz e rumor
antes ca propiamente linguaxe, coma ese suave vento que roza a
Elías, ou o breve remuíño que na gruta move as follas das árbores.
E, ao igual que a airexa que turra de Elías, a autoridade de aquerò,
esa forza que apuxa a Bernardette a falar (a ela que, analfabeta,
non podía dicir nada), non é autoritarismo. Aquerò non se presenta coma unha nai, como pode ser a súa, tenra e agarimosa, mais
que non dubida en dar ordes, que a zoupa cando coñece a historia
da gruta e lle prohibe volver aló. Esa presenza cálida, que non a
abaixa nin se impón, amosa un trato extremadamente delicado e
respectuoso con Bernardette, que mesmo provoca o abraio desta:
nunca antes alguén lle falara dese xeito. Aquerò non lle ordena ir á
furna (o comisario ou a súa nai si que lle ordenan que non o faga),
senón que lle pregunta se lle concedería a graza de facelo («Aoue
ra gracia»), descubríndolle unha dignidade que até daquela lle era
descoñecida. Aquerò non é esa señora da que todos insisten en falar, mais, con todo e sorprendentemente, dela abrolla una autoridade superior á de calquera poder, unha forza que, coma un imán,
atrae a Bernardette, que a fai axeonllarse e a empurra cara á gruta
cun devezo irresistible, facéndolle desobedecer todas as ordes.
A diferenza dos seus veciños, que axiña queren darlle un nome
á aparición, identificándoa primeiro coa recentemente finada Élisa
Latapie e por último coa Virxe María, Bernardette non amosa ningún interese en outorgarlle unha identidade. É aquerò –aquilo–:
algo que non está suxeito a definición ou determinación ningunha,
sen nome. Só ante a insistencia dos outros accede a preguntarlle
como se chama. Así o dezaoito de febreiro, a instancia da señora
Milhet, alcánzalle a aquerò papel e lapis e pídelle que escriba o seu
nome. Esta responde que non é preciso: será esta a primeira vez
que Bernardette escoite a súa voz.
Mais o párroco Dominique Peyramale reclama tamén saber o
nome de aquerò denantes de aceptar a construción dunha capela,
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como esta pide (e mesmo pon condicións: «Ben, se quere a capela
que diga o seu nome e faga florecer a roseira da gruta; e entón
faremos construír unha capela e dende logo non será ‘pequeniña’,
senón que será ben grande»)8. De novo aquerò ignora a pregunta
sobre a súa identidade, coma se rexeitase calquera intento de exercer un control sobre ela, de definila e dominala9. Non dá a coñecer
o seu nome até tres semanas máis tarde, e só despois de que Bernardette insistise por catro veces: «Señorita, quere ter a bondade
de me dicir quen é vostede, por favor?» Nas tres primeiras ocasións
Bernardette acada só un sorriso por resposta. Mais finalmente,
cando volve preguntar, aquerò abre as mans, que tiña xuntas, cara
ao chan e, uníndoas de novo sobre o peito e elevando a súa ollada
ao ceo, responde: «Son a Inmaculada Concepción» [«Qué soy era
Immaculada Councepciou»].
Bernardette exerce de transmisora do escoitado: así, en pronunciando o seu nome, aquerò libera a Bernardette da afasia, outórgalle unha voz. Mais, de novo, as palabras de Bernardette non son veraces. Cando llas repite ao párroco, este retrúcalle que é imposible
que a aparición dixese iso: unha persoa pode ser concibida, mais
non pode ser a concepción; a frase é simplemente absurda, e un ser
que seica é celestial non pode enunciar algo que non teña sentido
(esa mesma tarde, Peyramale escribirá ao bispo para expresarlle as
súas obxeccións teolóxicas sobre a suposta aparición).
O sen-sentido podería ter unha explicación doada; é posible pensar (como apuntan algúns)10 que Bernardette, ignorante en asuntos
8

René Laurentin (1979), p. 83.

9 En realidade, aquerò amósase extremadamente impredicible en todos os seus comportamentos, que non se someten a ningunha forma de definición ou control, coma se a forza
que os inspira non se puidese reducir a unha regra, nin traducir nun enunciado. Se nun
primeiro momento os seus actos semellan seguir unha norma, esta queda axiña subvertida.
Así, dille a Bernardette que vaia durante quince días á gruta, entre o 21 de febreiro e o catro
de marzo. Mais os días 22 e 26 de febreiro non aparece (ou é que Bernardette non é quen de
vela?) e o catro de marzo, o día que pechaba a quincena, cando todos os espectadores agardaban unha milagre, non aconteceu nada excepcional. En troques, continuou aparecendo
despois de transcorridos eses quince días.
10 Ruth Harris (1999).
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teolóxicos, se limitou a repetir unha frase que escoitou nalgures e
non foi quen de entender. De feito, as palabras de aquerò semellan
reproducir (ou ratificar) un dogma de fe do catolicismo, o da concepción ou orixe inmaculada de María, promulgado só tres anos
antes. E, con todo, aquerò di o mesmo que o dogma dicindo, a un
tempo, o contrario.
«Son a inmaculada concepción»: aquerò non di (como se agardaría) que ela é a concibida dun xeito inmaculado, senón que ela é
a concepción. Aquerò é, daquela, orixe (en Deus), o seu nome conduce ao inicio; en pronunciándoo, descubre a unidade primixenia
do mundo, ese momento orixinario de non-separación (a equivalencia, se cadra, entre o ser concibido e o concibir?). Ao contrario
que a palabra «concibida», «concepción» non remite a un pasado
xa convertido en estático, senón que ten un carácter dinámico; a
orixe e o presente: o nome de aquerò é palabra litúrxica que traza
un movemento cíclico11, o continuo retorno do universo cara ao
seu principio, o eterno xerar e rexenerarse do mundo, o tempo que
comeza sempre de novo; unha concepción incesante que non é,
con todo, redundante, e que a mesma aquerò renova na súa persoa,
no momento en que o seu nome é pronunciado. Palabra que se
move en espiral: a variación na repetición, reproducindo o abrollar
da luz e da fonte, o son mántrico do rodicio, o renxer da roda do
eixo; o xiro que abrangue a sinxeleza da conversa cotiá, da fala
labrega, das cantigas dos vellos. Palabra outorgada que ilumina,
palabra que di e que convoca, como dixo nalgures Uxío Novoneyra.
O nome de aquerò revela; é, no seu sen-sentido, completamente
nidio: fai presente o que ela é. Porque aquerò é, precisamente, a
transparencia absoluta na naturalidade dos seus acenos e movementos; ela é inmaculada na súa orixe, mais a súa pureza non é a do
puritanismo cristián. Aquerò, máis ben, emana luz, está atravesada
coma un cristal pola luminosidade divina que nela se amosa sen
pexas. E, nesa transparencia, o seu nome (que dá a coñecer o día
da anunciación) desvela tamén o divino, rachando a fronteira entre
11 Coma o círculo que forman as doas dun rosario ou a interminable roda do dhikr nas
confrarías sufís, que aspiran a facer presente o divino.
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Deus e o mundo. Podería dicirse, se cadra, que aquerò é un signo
de Deus, mais non é un signo que o represente, remitindo a algo
que está alén del, senón que nela mesma a divindade faise presenza.
O nome de aquerò é daquela palabra lúcida, que deconstrúe a
lóxica do dogma, desestabiliza a súa orde, poñendo de manifesto a
fraxilidade de toda certeza. Fronte ao dogma, verdade categórica,
nacida do desexo de apreixar a realidade nunha frase feita, o nome
de aquerò é palabra poética (esa que Heidegger chama linguaxe
primixenia, a única que pode nomear os deuses), verdade poética nunca rematada. Se na arela de dominio do dogma subxace a
mesma omnipotencia que se lle atribúe ao divino, o mesmo devezo
de control que se agocha tras a pregunta pola identidade de aquerò,
esta rexeita ese control a través do (aparente) absurdo das súas
palabras: o nome de aquerò dá voltas para non deixarse apreixar.

2.- Modos de ollar: a fotografía
As aparicións de Lourdes coinciden co tempo no que se populariza a fotografía e xorden moreas de estudos dedicados á realización de retratos; Bernardette é, de feito, unha das primeiras santas
das que se conservan imaxes. Como a aparición, a fotografía é un
fenómeno lumínico. Mais, a diferenza dela, a fotografía é filla do
positivismo, nace da pretensión de representar o mundo dun xeito
obxectivo: a cámara sería un ollo imparcial capaz de reflectir a verdade. Unha verdade que devén, ademais, algo universal e público,
reproducible dun xeito ilimitado e facilmente transmisible.
Porén, a obxectividade da fotografía non existe: a ollada da cámara implica un enfoque, un punto de vista, un modo de mirar.
E, así, a fotografía de estudio, artificiosa e teatral, orixínase como
unha afección burguesa e paralela ao gusto burgués pola representación: o retrato persoal como signo, construído coa intención de
transmitir unha mensaxe determinada.
Ao contrario que o retrato de estudio, a instantánea, que nace a
finais do século XIX, alicérzase na espontaneidade, na non-preparación da imaxe. Mais a mirada non é tampouco aquí neutra; non
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hai, en realidade, nada espontáneo na foto que, por exemplo, capta
a cámara do turista: é a imaxe que ratifica unha idea preconcibida,
un concepto do exótico, do outro. A cámara devén así unha fronteira entre o eu que olla e o mundo, un límite á experiencia.
Hai unha foto de Bernardette que Paul Dutour, un editor
que quería facer negocio vendendo postais de Lourdes, tomou
en 1864: Bernardette posa nun estudio con outras dúas persoas,
representando a escena da primeira aparición; de xeonllos, cun
rosario nas mans, o seu corpo encerrado nunha pose ríxida. Noutra imaxe anterior de Billard-Perrin, un fotógrafo ambulante de
Pau, Bernardette aparece vestida co traxe típico de Lourdes, caracterizada como o prototipo de labrega pirenaica; as mans entrelazadas, de novo cun rosario, mirando para un lado, sen a máis
mínima pegada de naturalidade ou espontaneidade. A fotografía
quere representar o pintoresco do rural, obviando a pobreza dese
mundo de Bernardette que, de verse, estragaría a beleza dunha
composición dirixida probablemente a un público urbano. O fotógrafo obriga a Bernardette a posar dun xeito determinado, todos
os elementos da imaxe están perfectamente estudados e dispostos
na escena para transmitir un certo significado: a postura, axeonllada e mirando cara ao ceo; o rosario nas mans. Bernardette
escenifica un papel, representa unha categoría; unha idea caricaturesca e estereotipada de santidade, un modelo predeterminado
ao que se ten que axeitar, devindo así un espectro, expropiada da
súa existencia.
Ao contrario que o ollar do que agroma a visión, a imaxe fotográfica é o resultado dun punto de vista que nace da distancia, da
fronteira que o aparello tecnolóxico impón e que establece unha
relación mediada co mundo; o intento de pechar a experiencia
nunha imaxe estática e bidimensional, de fixar o efémero. A ollada
da fotografía alicérzase na mesma ilusión que a linguaxe daqueles
que falan en nome de Deus: a de que é posible representar a realidade, o divino. Mais Deus non existe na representación («Non
te farás representación nin imaxe algunha do que hai arriba nos
ceos, nin do que hai abaixo na terra, nin do que hai nas augas
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baixo da terra», di o libro do Éxodo); só pode facerse presente. A
luz de aquerò non se deixa apreixar nunha foto, a visión que a fixo
aparecer non é a mesma cá do fotógrafo.
«Todo o directamente experimentado converteuse nunha representación»12. Bernardette acaba tamén, como aquerò, como o mesmo Deus, transformada nunha imaxe, nun simulacro; un fetiche ou
souvenir, unha postal turística que se pode multiplicar sen límite,
para maior goce dun público desexoso de consumir bens relixiosos.
E, ao igual que Bernardette, o mesmo Lourdes, antiga vila labrega,
deveu nunha parodia, nunha especie de Benidorm no medio dos
Pirineos, coma unha metáfora do desarraigo, da desaparición da
memoria e dos nomes. Coa furna domesticada (achanzada a súa superficie, eliminada a vexetación), arredada xa definitivamente dese
entorno natural –salvaxe– no que agromou a visión, convertida nun
espazo relixioso que coroa unha estatua da virxe María: aquerò tornada nunha imaxe estereotipada, en señora dos ceos; a representación como traizón. Cos seus hoteis baratos de oito andares e tendas
de todo a cen, Lourdes converteuse nun produto do turismo de masas, un símbolo da mercantilización do divino, da súa conversión en
obxecto de consumo, a súa inserción na orde do espectáculo.
Lourdes é a mostra de que todo, até o máis periférico e marxinal pode acabar apreixado nas poutas dunha ollada cuantificadora,
absorbido –como diría Hakim Bey– pola máquina capitalista. A
cámara xorde neste contexto coma un artefacto invasivo, que coa
súa ollada morbosa –vampírica– traspasa a fronteira imposta polo
pudor, penetra no espazo íntimo, furta o misterio (non é estraño,
daquela, o rexeitamento de certos pobos a seren fotografados: a cámara pode roubarlles a alma). Bernardette semella, así e todo, querer subtraerse ás veces a esa ollada indiscreta que desexa apreixala:
elude o contacto visual, se cadra por obriga do guión, mais se cadra
tamén como protección, amosándose sen amosarse. Bernardette
non é unha vítima pasiva que se deixa transformar en mercadoría
sen opor resistencia. Así, cando en 1861 o abade Bernardou quere
12 Guy Debord, La sociedad del espectáculo, Valencia: Pre-textos 2008, p. 37.
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fotografala por vez primeira e lle pide que adopte a mesma expresión que tiña cando vía a aquerò, protesta con afouteza: «pero se
agora ela non está!»; a imaxe –semella dicir Bernardette– non é
transparente13. Hai fotografías nas que Bernardette lisca da pose e
olla directamente á cámara, como unha tomada por Paul Dufour:
Bernardette sentada, cun rosario e as mans entrelazadas en signo
de oración, mais mirando en fite, interrogante e inquisitiva, segura
de si mesma, como retando a esa ollada allea e depredadora.
Existen, porén, outras fotografías de Bernardette nas que a
imaxe parece xurdir da conxunción, do cruce, de dous puntos de
vista, o dela e o do fotógrafo; nas que a cámara participa nunha especie de diálogo entre dúas olladas. Nacen dun certo descoido; son
coma un anaco do mundo, un intre fugaz que o abraio do fotógrafo
salva do continuo fluír do tempo. A imaxe agroma dunha certa
calidade contemplativa: a cámara non é agora fronteira, senón o
medio que posibilita a atención, un segundo ollo que escorrenta a
miopía; a posibilidade doutro xeito de ver. Máis ca representar a
experiencia, a mesma fotografía devén experiencia que afina a mirada, revelación de algo que antes pasara desapercibido, visión que
deixa unha pegada de luz: a ollada de Bernardette, que coñecemos
grazas á cámara, como unha invitación a ver.
«Unha cousa fundamental da fotografía é que a imaxe sexa nítida e transparente», explica Virxilio Viéitez, o fotógrafo de Soutelo14. Como di Carlos Calvo Varela falando de Victorino Verea
Montero, fotógrafo ambulante no concello de Oroso,
«[…] basta dar um catalejo de canaveira de milho a uma criança
para que o entorno quotidiano se lhe revele como um mistério a descobrer e gozar. A fotografia como arte tem muito de olhada treinada
13 René Laurentin (1979), p. 121.
14 http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mirada-fotografica/mirada-fotografica-capitulo-2/526153/
O oficio de Virxilio é o de observador da vida: Virxilio tira fotos dos seus veciños na Terra de
Montes, dun mundo que é o seu, deixa constancia deses momentos salientables do cotiá:
vodas, bautizos, comuñóns, bailes, velorios, matanzas do porco. As súas fotografías deixan
ver aquilo e aqueles que non se ven; fan presente, abren un espazo común.
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para, de um modo artificial, recuperarmos capacidade primigénia de
fascínio que tem a criança da canaveira, voltando a topar-nos com o
excecional no quotidiano, desnormalizando o extraordinário de um
sorriso, as cereijas ou o azul»15.

Esa é a ollada que abre o asombro, que desvela o extraordinario,
o marabilloso e milagreiro da existencia. Como cando aquerò apareceu, tamén a fotografía pode ser acontecemento que deveña visión.

3.- O corpo de Bernardette
En xullo de 1866 Bernardette ingresa como postulante na Comunidade de Irmás da Caridade de Nevers. Entre Lourdes e Nevers hai uns 700 km.; para Bernardette, que nunca antes abandonara os seus Pirineos natais, aquela foi a viaxe máis longa da súa
vida. A marcha significa o desarraigo, a perda da voz, da memoria.
Cando no convento lle preguntaban polas aparicións, Bernardette
apenas as lembraba: confundía as datas, os acontecementos, perdidos xa no esquecemento. O convento amósase así como o espazo
da Entzauberung der Welt, da desaparición do universo encantado:
un mundo pechado no que o contacto co exterior é limitado; no
que o sagrado, daquela, xa non se entretece co profano, senón que
fica agochado tras os muros.
A estadía de Bernardette no convento aparece debuxada con
trazos ambivalentes. René Laurentin sinala que a superiora xeral
adoitaba tratar a Bernardette «de persoa inútil e até de imbécil»16.
Non era moi distinto o comportamento da mestra de novizas. Porén, nin a superiora nin a mestra de novizas eran seica persoas
especialmente crueis: como sinala René Laurentin, ese tipo de
prácticas eran habituais na vida conventual do século XIX. Correspóndense cun modelo de santidade construído sobre a idea dunha
purificación do eu, alcanzable só a través de certas prácticas de
15 Carlos C. Varela, «Victorino Verea Montero e os deuses do milho», en: http://praza.
gal/opinion/3137/victorino-verea-montero-e-os-deuses-do-milho/
16 René Laurentin (1979), p. 221-222.
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autodisciplina17. O convento ten, deste xeito, un aquel de pequena sociedade disciplinaria, alicerzada nun sistema de vixilancia
e sancións; con esas prácticas, que terían como fin a procura do
autodominio, buscaríase matar o orgullo e a vontade propia, iso
que separa o ser humano de Deus. O ideal que aquí subxace é o
da identificación co Cristo sufrinte na cruz. Mais, non acaban,
en última instancia, por converter o maltrato en condición para a
santidade, institucionalizándoo?
Bernardette debe –ao igual cás outras novizas– axeitar a súa
conduta a un modelo preestablecido, a unha verdade que, coma o
dogma, está previamente definida: a imaxe moralizante do santo,
afastada na súa perfección do común dos mortais18. Como nas fotografías, Bernardette ten que alienarse de si mesma; ela, con todo,
non perde a súa capacidade de asombro, a súa espontaneidade, o
gusto pola brincadeira e o humor (esa risa que é unha transgresión,
que desestabiliza a rixidez), características todas que a institución
ve como unha carencia e que a arredan da perfección19: por moito
que o intenta, Bernardette non se dá axeitado ao modelo.
Xa dende o primeiro día en Nevers, Bernardette está fóra de lugar. Cando, ao pouco de chegar, lle piden que conte as aparicións,
semella ter dificultades para facelo en francés; comeza o seu relato,
case dun xeito automático, en patois, e só tras un tempo é quen de
17 Por exemplo, a mortificación: «podedes ver o pouco mortificada que era», sinala a
superiora cando Bernardette rememora o seu noxo ao beber –seguindo as indicacións de
aquerò– a auga lamacenta que comezaba a abrollar da terra.
18 Os biógrafos de Bernardette insistirán tamén en axeitar a Bernardette a este modelo.
Así, por exemplo, Jean-Baptiste Estrade, ao describir á súa vida no convento de Nevers,
afirma cousas como: «Bernardiña fixera completo abandono da súa vontade, e lembrando
as bondades da Virxe, amosábase igualmente benévola con todos» (Jean-Baptiste Estrade,
1900, p. 287); «A humilde relixiosa pasaba a meirande parte do día á sombra do santuario.
Alí, recollida e meditabunda, traballaba, dende á mañá até a noite, baixo a ollada de Deus e
da súa augusta nai. Para ela a fe non tiña sombras, e sentíase como incorporada á sagrada
Familia» (p. 300).
19 Xa antes, durante a súa estadía no hospicio-escola de Lourdes, Bernardette amosara un
comportamento incompatible co dunha santa, que, de feito, supuxo máis adiante un obstáculo para a súa canonización: era teimuda, coqueta e gustaba de imitar as últimas modas no
vestir; un día roubou uns amorodos na horta.
54
298

Encrucillada 203, maio-xuño 2017

Modos de ollar, modos de falar: Lourdes e os límites da representación

mudar de lingua. Bernardette non emprega as palabras acaídas. O
seu idioma é o castrapo, a lingua rota, a lingua roubada que quere
dicir e non dá dito: a perda da fala na que o divino se facía presente.
E do mesmo xeito que non fala na lingua apropiada, tampouco
semella posuír ningunha virtude, e axiña decepciona aos que agardaban outra cousa; á fin e ao cabo, ela vira á virxe María. Mais,
precisamente por iso, o seu comportamento cuestiona os principios
da institución, e nisto parece coma se o destino se puxese da súa
parte dun modo que mesmo resulta case que humorístico. Así, por
exemplo, cando Bernardette leva uns meses de noviza, a súa asma
agrávase de tal xeito que, convencido o médico de que non pasaría
desa noite, adminístranlle a extrema unción e decídese que faga
a súa profesión antes de morrer. Bernardette pronuncia os votos,
mais, ao pouco tempo, abre os ollos e sorrindo di que non vai morrer. A superiora xeral monta entón en cólera, acúsaa de enganala
e ameázaa con sacarlle o veo da profesión relixiosa. Sexa como for,
non o fai, e Bernardette diríalle máis tarde a unha compañeira, referíndose ao crucifixo e mais ao veo que recibiu daquela: «Ladroa
ou non, agora son meus. Téñoos, pertenzo á congregación e non
me poderán mandar fóra». Se o importante é o voto público, o voto
está xa feito; ninguén a pode expulsar. Se o fundamento da norma
reside na literalidade, ela tómaa ao pé da letra.
Máis tarde, cando Bernardette enferma, tampouco semella haber no seu sufrimento nada heroico, coma nas historias magníficas dos santos. Bernardette non amosa ningunha virtude: na dor
perde a paciencia e sente medo; nela só aparece a conformidade
perante o destino irremediable, fronte aos designios que o mundo
impón no seu devir; a conciencia da inmensidade do ceo sobre as
nosas cabezas, ese ceo que coa climatoloxía imprevisible e arbitraria determina a existencia, o éxito ou a desfeita das colleitas,
a necesidade de vivir nun eterno arestora. É a familiaridade coa
morte de quen sempre a viu preto, de quen sabe que non todo
depende da nosa vontade e acepta a escaseza sen desesperar. En
definitiva, iso que aprendeu de cativa, no lento devalo da súa familia cara á miseria.
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Como as fotografías que lle toman en Lourdes, o relato que
se construirá da morte de Bernardette responde a un proxecto
haxiográfico; nace do desexo de construír unha personaxe, de
crear a imaxe dunha santa, unha biografía que identifique a Bernardette con Cristo. Así, por exemplo, preséntaa Jean-Baptiste
Estrade:
A violencia da dor arrincáballe berros que non podía conter, mais
trocábaos logo en ardentes súplicas. Exclamaba con enerxía:
– Meus Deus, ofrézovolo!
– Meu Deus, ámovos! Si, meu Deus, quero a vosa cruz!20

Neste sentido pode entenderse tamén a frase que se lle atribúe
a Bernardette nos seus últimos momentos de vida: «Estou moída
como un grao de trigo»21. E, con todo, hai algo que escapa aquí
dese intento de apreixar unha biografía, de asimilar a Bernardette
cun discurso previamente definido: esquecida a luz, silenciado o
renxer do rodicio, morta a palabra, Bernardette regresa, cando está
xa á beira da morte, ao seu muíño natal, espazo de comuñón.
De novo, como cando aquerò deu en aparecer, a experiencia vital
(neste caso da morte) volve enchouparse do movemento do mundo.
Bernardette é o grao que se deita no muíño do seu pai; Bernardette
esmiuzada, como o trigo cando se torna fariña, fanegas de fariña
que fornecen a fala agarimosa, abalada nos afectos do entorno familiar. Ese grao co que se fai o pan que comen François, Louise
e os seus fillos. As palabras de Bernardette gardan a memoria do
mundo rural no que medrou, a memoria colectiva dun mundo miserable levantado con xestos cotiás de solidariedade, da pertenza a
unha comunidade. Alén do que poida haber de construción haxiográfica dunha personaxe, agroma aquí unha transfiguración do eu
que en Bernardette semella algo case que natural: nese evocar o
mundo e as palabras da infancia, faise, sen ser consciente, a si
mesma corpo de Cristo. Desa capacidade de conectar o persoal,
20 Jean-Baptiste Estrade (1900), p. 303.
21 René Laurentin (1979), p. 249.
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a experiencia propia, co mundo, de crebar o linde entre ambos os
dous, nace a identificación coa cruz; a dor que traspasa os límites
do eu e se insire nos ciclos da terra.
Bernardette abandonou este mundo o 16 de abril de 1879, un
mundo do que xa estaba exiliada: o seu fogar verdadeiro era a fin
da terra, un sitio fóra dos mapas e das leis da historia, que a esa altura do século XIX estaba xa condenado á desaparición, asolagado
coma o Ainielle de Julio Llamazares polo dioivo do progreso, pola
desintegración que impón a orde capitalista, destrutora do espazo
común. E, con todo, Lourdes, a pequena vila dos Pirineos, é a
mostra de que, desterrado Deus da face do mundo, esquecidos os
nomes dos camiños e dos lugares, a luz segue a entrar tímida polas
portas entreabertas, continúa a filtrarse polas marxes, nos espazos
arraianos, nas periferias do mundo.
Almudena Otero Villena
Filóloga alemá
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A Igrexa practica o que predica?
Engracia Vidal

Pois non me queda outra que responder como «galega que son»:
«Si e Non».
En xeral tendemos a extremar as respostas nos dous aspectos,
positivo e negativo. Estou segura que haberá persoas, e non poucas, que afirmen, porque o pensan así, que todo o que fai a Igrexa
como tal institución, está ben feito. Que é fiel ó seu fundador. Que
practica o evanxeo nas súas estruturas e nas relacións persoais.
Que respecta tódolos dereitos humanos, que predica e vive a xustiza, a igualdade, a fraternidade, o amor que predicou Xesús, e que
dá a vida polos demais. E quen dá a vida polos demais quere dicir
que comparte o pan, o fogar, a cultura…
Aínda moitas e moitos temos na conciencia esa idea de que a
Igrexa que fundou Xesús, é «unha sociedade perfecta», (así nolo
ensinaba o catecismo) con tódalas connotacións que ten a palabra
perfecta: carece de limitacións, de erros, de pecado…
Pero axiña asaltan ás dúbidas e pedímonos aclaracións. Miramos para atrás, para a Historia: E amais da «santidade» que lle
atribuímos, –que corresponde integramente á perfección do seu
fundador, e ó seu historial de bondades, a pureza da súa doutrina,
que ten que ser a de Xesús– saltan á vista os erros: as guerras,
(nunca «santas» aínda que as queiran chamar así…) as inxustizas,
as envexas e falsidades… as desigualdades sociáis ou eclesiais,
promovidas ou permitidas, as loitas polo poder, mesmo dentro do
Papado. A «lenda negra eclesial» é algo máis que «lenda», son
reais os pecados e as limitacións con tódalas consecuencias, no
«sumo pontífice», (poucas, pero hai biografías moi ou nada exem58
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plares) nas xerarquías, nos fieis… en todos nós. Xa dixo Xesús:
«O que non teña falta que tire a primeira pedra» (Xoán 8, 7),
e ninguén ousou. Nin entón, nin hoxe podería haber algún ser
humano que ousara. O pecado, a limitación, domina a nosa natureza lixada desde o seu nacemento. As Galerías de Arte, mesmo
as relixiosas, amosan algúns exemplos de escenas bélicas, ou de
prepotencia, ou desigualdade, que negan as mensaxes evanxélicas
de paz e de amor.
E despois destas «verdades» que nos confortan porque parece
que suavizan a nosa imperfección, toca baixar á realidade, e reflexionar sobre a pregunta que propón o título, e que Encrucillada
me pide para unha achega.
Ocórreseme seleccionar catro aspectos que condensarían as frases relacionadas co contexto:
Non soamente de pan vive o home, (e a muller) senón de toda a
palabra saída da boca de Deus (Mt 4, 4).
Se alguén che dá un lapote na meixela dereita, preséntalle a outra… (Mt 5, 39).
Cando deas unha esmola, que non saiba a túa man esquerda o que
fai a dereita (Mt 6, 3).
Este é o meu mandamento: que vos amedes uns a outros como eu
vos amei (Xoán 15, 12).

Unha miradiña fonda a estes textos faríanos a todos sentirnos
«pecadores» ou, polo menos, non seguidores do Evanxeo de Xesús.
Xesús chama benaventurados, é dicir felices: ós pobres, ós mansos, ós que choran, ós misericordiosos, ós limpos de corazón, ós
pacíficos, ós que padecen persecución pola xustiza.
Son estes os baremos que empregamos nós para definir a nosa
felicidade? A que non?
Pois as conclusións témolas ben claras. Ler o evanxeo. Examinármonos e convertérmonos.
Encrucillada 203, maio-xuño 2017
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E agora volvemos ó interrogante do principio: A Igrexa practica o
que predica? E a resposta non a podemos optimizar. Tanto a Institución coma os crentes nela, temos que entoar moitos «mea culpa».
Na Institución, nas Xerarquías, hai principios e accións que incumpren, ou non reflicten suficientemente, os mandatos e o espírito de Xesús. E non me refiro só ás limitacións e á fraxilidade
de todo ser humano. Senón ó que está establecido como norma a
cumprir: eu sinalaría as condicións do sacramento da penitencia
que a pesar da evolución que viviu a partir do Concilio, aínda ten
esixencias que resultan «duras» para quen ten que confesalas con
suficiente transparencia ademais de terse arrepentido… Xesús parece que non esixiu máis que a contrición para perdoar engadindo
«non peques máis».
Os preceptos festivos ou dominicais, ímolos afrouxando nós,
pero a Igrexa aínda non dixo claramente que se podía cumprir noutro día. E non imos entrar na casuística que produce o traballo en
domingo ou os fillos sen escola… Hai xente que o fai con liberdade
de conciencia, pero outra non. E séntese fóra da vida da graza.
Os criterios sobre as relacións sexuais, fóra ou dentro do matrimonio, corren que voan nos costumes sociais, pero a Igrexa aínda
non moveu as normas, polo menos con claridade e publicamente.
Noutros campos, como o económico-social, tamén penso que
está lonxe das actualizacións que a vida moderna debería esixir. A
acumulación de bens, ou de cartos, os salarios ou as propiedades…
non se culpabilizan, nin nós nos culpabilizamos como deberíamos
facelo… Sae nalgunhas encíclicas, pero, quen as le? Insiste a Igrexa
suficientemente coa súa predicación e sobre todo co seu exemplo?
O servizo de acompañamento, necesitaría máis persoas dedicadas desde dentro da Igrexa, e non é doado. Con todo, están medrando os grupos de mulleres dentro da Igrexa que, tomando en
serio a súa formación, buscan acompañar a outras persoas no seu
crecemento humano e espiritual. Concretamente e desde hai máis
de vinte anos, ven funcionando un Seminario de acompañamento
vinculado á Red Miriam de espiritualidad ignaciana femenina. Por
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este seminario articulado en ciclos de dous anos pasaron preto
de cincocentas mulleres, buscando unha formación integral como
mulleres acompañantes.
Quedan pasos a dar para aumentar o clero: Para cando o celibato
deixará de ser obrigatorio? Para cando a muller poderá escollelo
libremente sen que o sexo co que Deus a creou –supoño que tan válido e excelente como o masculino– sexa un obstáculo insuperable?
O tema non ten fin. E a min puxéronme tope. Pero estou segura
que cada quen pode seguir pensando, e mellor, tentando nos converter vivindo do evanxeo no século XXI.
Engracia Vidal
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Un premio merecido:
Mercedes Navarro, premio
á liberdade de pensamento
Pepa Torres Pérez

Hai libros que che cambian a vida, reoriéntancha, amplíanche a
perspectiva. Sen dúbida un deles a miña, alá polos anos 90, foi «As
sete palabras de Mercedes Navarro» (Madrid 1996). A través deste relato experiencial e profundando en sete xerundios (sentindo,
narrando, alentando, bordeando, querendo, liberando, gozando),
desvelóuseme unha nova conciencia, un novo modo de ser e vivirme como relixiosa no mundo ao fío da súa autora.
Nela topei a mellor definición desta forma paradoxal de vida
cristiá que seguimos chamando vida relixiosa, aínda cando esta
forma de designala xa non nos sirva por imprecisa:
Atópome no medio de moitas contradicións. Non son do clero,
mais tampouco se me considera laica. A miña consagración non é
outra cá do bautismo e, con todo, o meu estilo de vida reafírmaa
de modo explícito e público, coma se se tratase de algo esencialmente diferente.
Aparezo como elemento de institución e mesmo da xerarquía eclesial e, con todo, colócome no bordo da mesma, alí onde debo saberme máis crítica e máis disposta a cuestionar a institucionalización.
A miña forma de vida é esencialmente carismática e o soporte da
institución non pode nunca substituír ou clasificar o carisma, só
perigo de afogalo e destruílo. Debo estar neste mundo cos cinco
sentidos especialmente abertos, como aberta debe ser a miña experiencia humana radical, de forma que nada do humano me sexa
estraño, indiferente, nin deixe de converterse en interrogante.
Debo por tanto vivir a paixón profunda polo humano. E con todo,
o meu estilo de vida debe anunciar o absoluto que é Deus, e en
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consonancia con iso, mais, en paradoxo coa paixón polo humano,
debe subliñar o relativo que é o humano, salientar a súa condición
limitada e fronteiriza.
Non é estraño que cando fago consciente todo isto no concreto
da miña vida cotiá, me sinta algo así como unha muller imposible
(…), contenta de selo. Por vivir nos límites, por bordear tipicamente a fronteira, o meu estilo de vida é o máis libre que coñezo dentro
da Igrexa, por iso é á vez o máis vulnerable e o menos comprendido
(páx. 85).

Así foi o meu primeiro achegamento á teóloga, biblista e psicoterapeuta Mercedes Navarro. Os seus libros creáronme unha adicción da que me custou tempo desengancharme, sobre todo pola
novidade dos seus contidos e os interrogantes e horizontes vitais,
teolóxicos, epistemolóxicos aos que me abriron. Entre eles destaco:
«Barro e alento», «Exexese e antropoloxía teolóxica de Gn 2-3»
(1993); «Unxido para a vida», «Exexese narrativa de Marcos 14, 3-9
e Xoán 12, 1-8», (1999); «Morrer de vida, Mc 16, 1-18»; «Exexese
e aproximación psicolóxica a un texto» (2011); «Xesús e a súa sombra: O mal, as sombras, o descoñecido e ameazante no Evanxeo de
Marcos» (2016).
Pasou moito tempo desde que lin aquel primeiro libro de Mercedes Navarro. Tras a xeración de teólogas feministas españolas ás que
Mercedes representa irromperon outras novas que seguiron abrindo
perspectivas liberadoras no pensamento e na palabra das mulleres.
Mais dende daquela a hoxe todas continuamos «pagando un prezo».
A palabra teolóxica das mulleres, que se bebe da fonte das epistemoloxías feministas, segue sendo contemplada «baixo sospeita»
como un «discurso intruso» no marco eclesial dominante, máxime
se ten vocación de praza pública e se o seu lugar de enunciación é
unha «vida relixiosa indócil», por fidelidade á liberdade do Evanxeo
e sae dos «compartimentos establecidos nos organigramas eclesiásticos». Lucía Caram, Teresa Forcades, Ivone Gevara ou Megan
Rice son un bo exemplo diso.
O «teito de cristal» continúa estando demasiado baixo na sociedade e moito máis baixo na Igrexa para as mulleres, mais sempre
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hai máis liberdade dispoñible da que tomamos e hai moitas mulleres, entre elas moitas «monxas», que ousan tomala e a asumir
con outras os conflitos que leva. Mais págase un prezo e hai que
estar preparada e «acompañada por outras mulleres» para encarar
consecuencias e poder exercer o dereito á felicidade sen quedar
instaladas na rabia ou no resentimento.
Mercedes Navarro, por exemplo, foi expulsada hai anos nun
proceso pouco transparente dunha cátedra de psicoloxía relixiosa
dunha universidade católica, así como da docencia académica e
eclesiástica, mais iso non lle restou liberdade ao seu pensamento
senón que llo ampliou e redimensionou. Daquela en diante traballa
como freelance, como teóloga e como psicoterapeuta investigando
en temas de mulleres e a biblia, violencia e sexismo e asesorando
proxectos editoriais ou dinamizando espazos de formación feminista e teolóxica.
O pasado 19 de marzo, a Fundación Herbert-Haag para a liberdade da Igrexa outorgoulle o premio ao pensamento crítico, fundamentalmente polo seu traballo a favor da igualdade de mulleres
e homes na sociedade e na Igrexa. Neste premio, como ela mesma
recoñeceu no discurso de acollida do mesmo, o que visibilizou é
a historia de liberdade das mulleres, a historia das monxas libres,
que en nome de Xesús se resisten a pactar co politicamente ou
eclesialmente correcto cando o que está en xogo é a liberdade e a
felicidade do Evanxeo.
Remato o meu artigo coas propias palabras de Mercedes Navarro, con elas congratúlome e súmome ao desexo de liberdade por
e para o que nacemos a vida relixiosa na Igrexa por obra da Ruah
Santa:
Distinguidos membros da Fundación, estimado Presidente, señoras e señores:
Síntome profundamente agradecida á Fundación Herbert-Haag
por este inesperado premio, que é para min recoñecemento e estímulo na difícil tarefa de construír a igualdade real de mulleres e
homes na Igrexa e no mundo.
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Este premio é unha celebración da liberdade. Así o entendo, así o
vivo e comparto: como unha festa, porque, aínda que se me premia
a min, en min prémiase e celébrase unha maneira de ver o mundo
e a Igrexa, unha maneira de ser teóloga e de facer teoloxía, un
modo de entender a vida relixiosa, de ser relixiosa e de estar neste
estilo de vida encarnando un carisma.
Toda esta cosmovisión prémiase e celébrase porque está atravesada pola liberdade, unha liberdade sempre en construción. A través
miña, o premio celebra a liberdade de moitas mulleres, de moitas
teólogas, de moitas relixiosas. Somos moitas, conectadas mediante
obxectivos e procesos que son á vez comúns e diversos. Iso éncheme dunha gran satisfacción.
Formo parte dunha fermosa historia de liberdade de mulleres,
dunha historia de relixiosas libres, das que me sinto herdeira das
súas vidas e logros, e formo parte dun presente palpitante de vida
libre, dentro e fóra da Igrexa. Este premio vólveme máis agradecida e consciente e, dado que a consciencia aumenta a liberdade, o
premio faime, tamén, máis libre.
Son o que son por ser relixiosa. A vida relixiosa foi e segue sendo
o meu camiño de liberdade. Son feminista e comprométome pola
igualdade humana e pola transformación deste mundo e da Igrexa
como relixiosa e grazas a que o son. Entrei na vida relixiosa porque
quería ser máis libre. A miña vocación está fortemente cimentada
na liberdade.
A decisión de unirme a unha congregación que ten como espírito a liberación dos presos naceu moi temperán e medrou nunha
contorna social no que se abrían portas e xanelas a un futuro prometedor e entusiasta para a sociedade e a Igrexa. Era o ano 1968.
Un ano que marcou simbolicamente un cambio cualitativo no meu
proceso de liberdade. Neste proceso destacan a miña vocación de
teóloga e biblista, é dicir, de pensadora e eséxeta impregnada de
conciencia feminista. Ser «teóloga feminista» inclúe a liberdade.
Cando estudaba Psicoloxía en Salamanca, lin o «Exame de enxeños para as ciencias», de Huarte de San Xoán, médico e pensador
español do século XVI, quen dicía que ao teólogo correspóndelle o
enxeño «caprichoso» (do latín capra), pois a finalidade do seu pensamento é abrir camiños inéditos e arriscados, como fan as cabras
no monte. E eu souben que tiña ese «enxeño caprichoso».
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Como teóloga e biblista feminista, busco «camiños de cabras» no
monte do pensamento e esta procura é, sen dúbida, un continuo
desafío á liberdade. Non estou soa. Hoxe, compartindo este premio,
acompáñame outra relixiosa, teóloga e feminista, mais hai outras
moitas relixiosas pensadoras feministas compañeiras de camiño,
que abren sendas inexploradas e arriscadas, externas e internas,
de liberdade. A todas dedico este premio e dou sinceramente as
grazas. Este recoñecemento é tamén recoñecemento de todas elas.

Felicidades Mercedes e felicidades a todas as mulleres seducidas
pola intemperie da liberdade incómoda de Xesús de Nazaret.
Pepa Torres Pérez
Traduciu: Chema Felpeto
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Nova política e crise da cultura política
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Unha crise baseada
en conviccións
España no seu conxunto, a
maioría das Comunidades Autónomas por separado, e moitos dos grandes concellos que
se espallan por toda a xeografía peninsular están a piques
de darlle forma ás lexislaturas
máis estériles dos últimos corenta anos. A razón fundamental e máis visible desta crise é
que, rota a alianza sistémica
que mantiveron durante moito
tempo o PSOE e o PP, e substituídas as súas maiorías suficientes, coherentes e estables
por argalleiras coalicións tan
só compactadas por un afán de
expresión negativa dirixido a
desaloxar do poder ao PP, amósase xa, con toda evidencia, un
fracaso de xestión e dirección
política que, disimulado con
vistosas apelacións ao anecdótico e ao simbólico, ten paralizados os proxectos de longo
percorrido que impulsaban a

modernización dos espazos
urbanos e dos territorios autónomos, e o avance –en termos
comparativos sorprendente–
dos anteriores modelos de xestión rexional e local.
Por motivos distintos, xa que
no Goberno do Estado segue
instalado o PP, España enteira
atópase nun preocupante período de paralización política,
debido á febleza e incoherencia
dos poucos acordos que se acadan, e na vontade omnipresente
de demostrar que as claves da
gobernabilidade herdadas da
transición xa non funcionan,
aínda que por ningunha parte
se albisca a existencia efectiva
de claves alternativas. A chamada vella política está paralizada
pola fragmentación electoral e
ideolóxica do parlamento e o
abandono popular e institucional dos hábitos políticos anteriores. E a nova política non
pode substituír á vella porque
carece dun plan compartido
Encrucillada 203, maio-xuño 2017
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pola pluralidade crecente das
forzas políticas, pola ruptura
dos convenios preexistentes sobre a realidade do país e sobre
as estruturas descentralizadas
do poder, pola inexperiencia e
feble cultura política da clase
política emerxente, e porque o
acordo social constrúese claramente en clave negativa, suficiente quizais para desaloxar ao
PP do poder, pero a todas luces
insuficiente para encomendarlle
o poder a unha alternativa viable e consolidada.
Se a isto lle engadimos que
unha parte da desafección responde a cambios retóricos, e en
case nada a cambios de posición
dos electores, atopámonos con
que a evidencia dunha forte crise de gobernabilidade no se corresponde con demandas claras
e concretas que puideran satisfacerse con razoable facilidade e
celeridade. E por iso cabe supoñer que estamos ante unha crise provocada pola quebra dunha
cultura política determinada, e
que a súa substitución por outra
nova política, baseada nunha
hipotética nova cultura só se vai
producir despois de moito tempo e tras pasar por graves crises
de gobernabilidade que acabarán afectando ao polo de agora
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intacto sistema de organización
política e social.
Aínda que esta afirmación
tería que ser matizada, pode
dicirse que en España se da
a paradoxal situación de que,
non tendo neste intre ningún
problema que comprometan
seriamente a súa estabilidade
económica e social, nin pareza
que a súa paz civil estea nin sequera remotamente ameazada,
estamos seriamente ameazados
por unha crise de sentimentos,
indignacións e desafeccións
que, asentada sobre supostos
abstractos e dificilmente formulables e consensuables, compromete realmente o funcionamento do sistema, mentres un
déficit significativo de cultura
política e de responsabilidade
mediática nos achega cada vez
máis aos riscos do populismo e
ás tentacións de encomendarlle
as solucións ás dinámicas organicistas do caos.

2.- Por que falamos de
cultura política
A crise actual da democracia evidenciase nun paradoxo
que poderíamos enunciar nestas poucas verbas: a sociedade
mellor formada de toda a his-

Nova política e crise da cultura política

toria da humanidade presenta
no entanto unha abraiante falla
de cultura política que pon en
risco a saúde das democracias
máis avanzadas, e que, mediante a trampa das expectativas1,
que nos permite compararnos
coas nosas utopías en vez de
facelo coa realidade social que
habitamos, xera un estado de
indignación e desafección que
prima as receitas milagreiras
sobre os discursos racionais de
políticos e xestores do interese
público. Para que tal paradoxo
poida formularse así, é necesario establecer e asimilar a enorme diferenza que existe entre
o concepto xeral de cultura –
como conxunto de coñecementos, costumes, formas de vida
e grao de percepción artística
que define a capacidade crítica
dunha persoa ou a identidade
dunha época ou dun grupo social– fronte ao concepto estrito
de cultura política, entendida
–de acordo con Almond e Ver1 O concepto de «trampa das expectativas» foi formulado polo politólogo Stephan
Medvic, para referirse á enorme disparidade que existe nas democracias avanzadas
entre o que os cidadáns esperan dos seus
políticos o que estes realmente lles poden
ofrecer. Dita trampa deixa espidos aos políticos diante da indignación –non necesariamente racional– dos seus electores.

ba– como «orientacións e actitudes especificamente políticas
cara o sistema político e os seus
diferentes elementos, e actitudes
cara o papel dun mesmo dentro
do sistema»2.
Sobre este marco teórico, que
nesta crónica asumimos como
base para a reflexión, é posible
definir unha situación na que
certos actores políticos, que en
termos xerais son moi cultos, sexan, posúan, no entanto, unha
cultura política moi deficiente,
que faga moi difícil e conflitiva, ou anule directamente, a
capacidade do sistema para dar
satisfacción á demanda dos cidadáns. E se eu tivera que sinalar un punto crucial desa
incultura política no mundo de
hoxe, especialmente vinculado
aos sistemas mediáticos e ás
redes sociais, sería o concepto
de Goberno, ou de gobernar, no
que está implicada a deficiente
concepción do pluralismo, da
democracia e da separación de
poderes que se percibe en amplos sectores de opinión das democracias máis avanzadas.
2 Almond, G. A. - Verba, S. (1963): The
Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press, p. 13.
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No contexto dos enfoques
condutistas que revolucionaron
a Ciencia Política a principios
do século XX, e como consecuencia da definición da política establecida por David Easton como as respostas dadas ás
necesidades sociais dentro dun
marco valorativo de común
aceptación –«authoritative allocation of values»3 –, correspóndelle ao politólogo C. Anderson o mérito de ter vinculado
a acción política á realización
do binomio proposta/recursos
que caracteriza ao feito de gobernar: «A política implica unha
organización e planificación dos
proxectos comúns, fixar regras e
normas que definan as relacións
entre unhas e outras persoas, e
asignar recursos ás diferentes necesidades e desexos humanos»4.
O que vén a dicir Anderson é
algo tan sinxelo como que a política, na súa vertente gobernamental, está esencialmente ligada á coherencia indestrutible
entre os fins e os recursos que
son necesarios para acadar ditos
fins, e que cando as demandas
3 Easton, D. (1965): A Framework for
Political Analysis. Englewood Cliffs: Prentice-House.
4
Anderson, C. (1977): Statecraft: An
Introduction to Political Choice and Judgement. New York: John Wiley, p. VII.
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ou as promesas se formulan fóra
dun marco de desenvolvemento
realista, constitúen unha manifestación degradada da democracia e da propia política.
E isto, nos tempos que corren,
sóanos, ou debería soarnos, a
un andazo de populismo que as
opinións públicas das sociedades occidentais máis opulentas
non acertan identificar co risco
máis importante que corren a
nosa liberdade persoal e os nosos sistemas democráticos.

3.- En que consiste a
acción de gobernar
O concepto de goberno que
manexamos dun xeito vulgar e
cotián está anticuado, e segue
pegado á idea de política como
pura ciencia de poder que foi
dominante ata o século XIX. E
para entendelo así basta botarlle unha ollada aos dicionarios
para ver como o concepto de
goberno que manteñen vivo as
correspondentes institucións
que os elaboran en ningún caso
condicionan o feito de gobernar
a unha función esencialmente
democrática –participada, veraz e realista– de tan vertebral
expresión política. Para a RAE,
que destaca dúas acepcións,
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gobernar é «mandar con autoridad o dirigir algo», ou «dirigir
un país o una colectividad política», sen poñer máis condicións
esenciais que o feito de ter ou
controlar o poder.
Para a RAG, o significado de
gobernar é «Dirixir [unha colectividade, especialmente un
país ou nación] por medio de
leis ou disposicións», sen tampouco implicar necesariamente
ningún xeito de relación participativa ou lexitimadora coa
sociedade gobernada. E o dicionario de Oxford, exactamente
na mesma liña, define o feito de
gobernar como «Conduct the
policy, actions, and affairs of (a
state, organization, or people)
with authority». Para a Ciencia
Política actual, esencial e conceptualmente vinculada ao feito
democrático, deberían declararse como incorrectas estas definicións, que en nada axudan a
xerar unha idea da política definida pola lealdade entre os diferentes actores, pola realista funcionalidade do sistema, e pola
recta e pura coherencia entre o
que se decide e pode facer en
nome do ben común. E por iso
advertimos aí unha grave eiva
da cultura política que alimenta
a través da trampa das expecta-

tivas unha crecente e ofuscada
indignación contra os sistemas.
O curioso –ou portentoso?– é
que esta visión das cousas, que
se iniciara en pleno Renacemento, cando Maquiavelo convertera
o poder na materia prima da política e no obxectivo fundamental da Ciencia Política, non estaba completamente fóra da mentalidade medieval, que a esta
hora se nos antolla unha visión
máis adiantada da política que
no século XV se puxo ao servizo
da construción e estabilización
dos Estados por parte das monarquías absolutas. As verbas de
San Tomé de Aquino soan neste
punto a unha avanzada concepción da sociedade política e do
poder que debía rexela: –«O que
ten a misión de dirixir [a sociedade] a un fin, tamén ten o deber de
dispoñer e facilitar todos os medios que conduzan a el, do mesmo
xeito que o capitán dun buque lle
indica como ten que construílo
coas mellores condicións para
navegar, ou como aquel que usa
armas prevén ao armeiro cales
son, e de que clase, as que mellor
lle conveñen»5.
5 De regimine principum, Lib. I, Cap.
XIV. Edición de León Carbonero y Sol, Sevilla: 1861, p. 90.
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4.- Sobre que alicerces se pode
restaurar a cultura política
A idea de que os fins da política teñen que ser coherentes
cos medios dispoñibles e cos
que efectivamente son empregados, e de que teñen que primar as demandas socializadas
por consensos estables sobre as
que se basean nunha perspectiva individualista do benestar e a
liberdade, foi esencial na construción da Ciencia Política do
século XX e nos avances sobre
as formas de estruturar, estender e estabilizar as democracias
que cambiaron radicalmente a
concepción dos poderes políticos a partir da Segunda Guerra
Mundial. E por iso resulta difícil de entender –salvo que recorramos a un déficit absoluto de
cultura e experiencia histórica
e de cultura política– por que
as ilustradas masas de votantes
ilustrados que conforman as sociedades occidentais do século
XXI se perden con tanta facilidade na trampa das expectativas –que esixe aquilo que non
se pode acadar, ou para o que
non existe un consenso acaído de asignación de recursos–,
ou por que disolven o requisito
fundamental da democracia e
72
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dos sistemas que as gobernan
–«authoritative allocation of values»– nun labirinto de demandas individualizadas que, por
non ser globalmente xestionables, abocan ás diversas formas
de populismo baseadas na desafección aos sistemas.
A España de hoxe, medida
con criterios obxectivos, dista
moito de ser un país feble e desastroso, e fica moito máis cerca dos mellores que dos medianos e peores. Pero esta mesma
España medida –como está de
moda– a través de percepcións
e sentimentos persoais –onde
cada enquisado adoita excluírse da miseria que testemuña–,
resulta un país noxento, suma
de posverdades e trampas de
expectativas que orden un relato destinado a cuestionar o
sistema e a crear unha vía alternativa e claramente espuria
de acadar o poder e reiniciar –
como resposta a unha esixencia
non confirmada nin concretada– unha nova democracia, sobre un novo sistema e para un
novo país. E esa é a crise que
non podemos resolver, porque,
se ben podemos acadar consensos para destruír o sistema
actual, estamos a anos luz de
definir unha nova «authoritati-
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ve allocation of values», de xerar
partidos ou maiorías pluripartidarias capaces de compartir
a definición e os obxectivos da
nova realidade, e de cambiar o
relato indignado que alimenta
a indignación por unha visión
realista e abordable dos problemas –algúns graves, pero todos
normais– que debemos afrontar e resolver.

5.- A perspectiva
galega desta crise
A situación en Galicia, que
parece mellor, é, no entanto
peor. Porque aquí segue habendo un consenso social que
permite que o sistema da transición funcione con normalidade, con maiorías de goberno
moi estables, e con alternativas
pluripartidistas que, a pesar de
ser internamente moi febles,
non están rexeitadas a priori
polo electorado. Pero, dado que
o relato dominante en Galicia é
o do Estado, e ao non existir o
contexto de ingobernabilidade
que lle da aparencia de racionalidade ao discurso da oposición e ao derrotismo mediático,
toda a dialéctica parlamentaria
entre Goberno e oposición frisa no absurdo, resulta incom-

prensible para a cidadanía, e
crea un sensación de artificio
crítico máis feble e labiríntico
que o do propio Estado. Porque, mentres que no resto de
España é evidente a existencia
dun problema real de gobernabilidade, aínda que se asente
sobre un relato extorsionado
do contexto político, sucede
en Galicia que o contexto de
ingobernabilidade sobre o que
pilota o discurso de oposición é
completamente falso, e que os
argumentos referidos á necesidade de mudar un sistema que
se considera varrido pola indignación derivada da crise, da
corrupción e da desigualdade
constitúen un suposto que, de
ser certo, afectaría seriamente
ao PSOE e ao BNG, os dous
partidos clásicos seriamente
tocados polo desgaste electoral
e pola imposibilidade de reproducir a mesma coalición gobernante que foi, pero non ao PP,
que con maiorías continuas e
reforzadas desminte para a Comunidade galega as profecías
de crise sistémica e de colapso
de modelo da transición que se
aplica –sen moitos matices– no
resto de España.
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6.- A compoñente crítica
que xorde do PSOE
Non é a primeira vez que
digo –tamén nesta crónica– que, vista en ampla perspectiva, a crise sistémica que
padece España é plenamente
identificable coa crise do
PSOE, xa que é a incompresible
deriva estratéxica deste partido
a que non permite asentar
as opcións de goberno que
veñen pola dereita, e a que
converte en incoherentes,
febles e inestables as posibles
coalicións xurdidas do propio
Partido Socialista en aberta
cooperación cun pluralismo
partidario que se estendería a
populistas, independentistas,
neoliberais, comunistas e oportunistas. Se o PSOE aproveitase as primarias para restaurar a
súa cultura política tradicional,
España sería perfectamente
gobernable, e as novas políticas pasarían a ser puramente
testemuñais dunha crise de
credibilidade do sistema xa pasada pero mal curada. Pero se
o PSOE se empeña en guiarse
polas ambicións de poder, en
lugar de facelo pola fidelidade
ás súas conviccións e ás políticas de moderación europeístas
74
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e patrióticas, a inestabilidade
funcional dos gobernos abranguerá á esquerda e á dereita,
e toda a panoplia de acordos
puntuais que puideran facerse mediante estratexias curtoplacistas só servirían, como xa
está sucedendo, para cuartear
aceleradamente o sistema e facelo radicalmente ineficiente.
Con estes antecedentes pode
dicirse que o resultado das eleccións primarias celebradas polo
PSOE o pasado 21 de maio, que
elixiron secretario xeral –outra
vez– a Pedro Sánchez, que lle
deron carpetazo, quizais definitivo, á revisión estratéxica proposta por Susana Díaz (Sánchez
logrou o 50,21 % dos votos, Díaz
o 39,94 %, e Patxi López o 9,85),
supoñen, cando menos, unha
notable aceleración das propostas e estratexias dunha esquerda unida polo populismo e pola
fobia radical contra as alternativas conservadoras que, ademais de presaxiar unha grande
inestabilidade do Goberno, e
un respiro lamentable para as
posicións secesionistas de Cataluña, vén a demostrar que a
visión que teñen os cidadáns sobre a crise e as súas consecuencias está claramente dominada
por unha actitude indignada e
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pesimista que modificou profundamente as expectativas de
comportamento do electorado
e derrogou unha parte substancial dos consensos sociais sobre
o que descansaba o sistema, de
onde pode deducirse un agra-

vamento e prolongación da crise sistémica que vai manter os
seus efectos moito máis alá do
que podía facelo a crise social e
económica.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Crónica da Cultura

Especial Letras Galegas, 2017
Xoán Bernárdez Vilar

É dende 1963 que se vén conmemorando coma festa das Nosas Letras, ou Xubileu da Nosa
Cultura, o día 17 de maio de
cada ano. A data fora proposta
polo académico Francisco Fernández del Riego (1913-2010),
e aceptada pola RAG, en base
a que o 17 de maio dese ano
cumpríase o centenario do intre
no que Rosalía de Castro asinara, cunha especial dedicatoria
para a poetisa Fernán Caballero –pseudónimo de Cecilia Böhl
de Faber y Larrea (1776-1877)–,
un dos exemplares de Cantares
Gallegos, por aqueles días saído
da Imprenta de Juan Companel, en Vigo: «por haberse apartado algún tanto, en las cortas
páginas en las que se ocupó de
Galicia, de las vulgares preocupaciones con las que se pretende
manchar mi País».
Como consecuencia, o 17 de
maio daquel 1963 conmemorouse xa, e por primeira vez, a
festividade, que na súa primei76
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ra edición se dedicou, precisamente, a María Rosalía Rita de
Castro (1837-1885). Dende entón houbo outras 53 conmemoracións, en louvanza cadansúa
dos máis sobranceiros autores
que o país tivo, dende os que
poderíamos considerar coma
pioneiros, Afonso X o Sabio,
Johan de Cangas, Mehendiño
e Martín Codax, que escribiron
as súas obras hai máis de oitocentos anos, ata o máis recente,
Carlos Casares Mouriño (Ourense, 1941 - Nigrán, 2002), ao
que se lle dedicou a Celebración
do presente ano 2017.
Deste autor, do que sempre
se destacou o seu compromiso
plural e anovador coa literatura,
así como a súa capacidade de
chegar aos lectores novos, temos
que dicir que estivo moi relacionado coa bisbarra da Limia, que
estudou tanto nun Seminario,
coma na USC, que foi académico, Director da Editorial Galaxia, presidente do Pen Club de
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Galicia e do Consello da Cultura
Galega, así como que nos deixou
numerosas obras, e de distintos
xéneros, a maioría honradas con
destacados premios, ademais de
ser persoa sempre activa a prol
da cultura.
O Día das Letras Galegas
2017, transformado agora en
Semana das Letras Galegas, e
convertido en festivo, tivo, afortunadamente, a transcendencia
que se agardaba del.
Iniciouse a súa conmemoración coa presentación na Librería Couceiro de Santiago da
obra de Henrique Monteagudo,
Casares, un contador de Historias, seguindo con Os Mundos
de Carlos Casares, en Ourense,
a mostra no Centro Galego da
Cultura, en Vigo, do número da
Revista Grial a el dedicado, a actuación no Ferrol dun multitudinario coro de rapaces, que interpretou na súa louvanza unha
cantiga de Guadi Galego, a estrea do CDG e do grupo Talía
Teatro, en Compostela, da súa
obra Os mortos daquel verán, o
anuncio da publicación en inglés de Ilustrísima –HisExcellency– traducida por Jacob Rogers,
e as xeneralizadas homenaxes á
súa figura, como a do Cupón da

ONCE, as das Bibliotecas, Centros Culturais, Colexios e Universidades galegas, así coma de
calquera acto cultural e mesmo
deportivo que no País se celebraron, e aínda en Bos Aires,
sen nos esquecer da representación en 21 das nosas localidades
da súa obra A Galiña Azul.
O acto central, porén, tivo
lugar no Concello de Xinzo de
Limia, cunha sesión Extraordinaria da Real Academia Galega,
na que, ademais de varios académicos, interviñeron os dous
últimos Presidentes da mesma.

1.- Antropoloxía
6-2: Localízanse no concello
de Oia, outras salinas romanas.
22-3: O investigador Heitor
Picallo, auspiciado por outros
historiadores e científicos da
zona, presentou na Estrada a
súa obra Cuntis na época romana. Un traballo no que da a
coñecer a case que inesperada
realidade de que, a mediados do
Século I, a localidade contaba
xa con dous balnearios.
24-3: Datacións radiométricas ofrecen como resultado a
realidade de que as Pinturas da
Cova de Eirós, son de arredor
Encrucillada 203, maio-xuño 2017
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de hai 9000 anos. É dicir, que
pertence a finais do Paleolítico,
sendo polo tanto, as más antigas
do país.
25-3: O investigador Antonio Costa localizou dous novos
petróglifos no Centro de Interpretación de Mogor, en Marín.
Reproducen o que poderían ser,
un escudo, un cervo femia e un
taboleiro de xogos, semellantes
a outros xa existentes en Conxo,
o Morrazo ou en Nigrán. O lugar no que foron descubertos é
a chamada Pedra dos Mouros.
1-4: O Instituto de Estudos
Miñoráns presentou no Centro
Cultural de Camos A Camoesa,
o traballo Toponimia de Camos:
Do Outeiro dos Enforcados ao
Sampiaio.
28-4: A Feira de Sabarís, a
dinámica parroquia de Baiona,
cumpre 520 anos de existencia.
15-5: Nun cortello situado tamén no Val Miñor, neste caso
en Nigrán, aparece un novo e
milenario petróglifo.

2.- As letras
2-3: Encomezan en Galicia as
Feiras do Libro, que nesta ocasión van chegar a 16 concellos
distintos.
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23-3: Con periodicidade
anual nace Follas Novas, revista monográfica sobre Rosalía
de Castro da Fundación do seu
nome. O seu director é o filólogo Xosé Luís Ageitos.
22-3: Fállase a XXXII edición do premio Antón Losada
Diéguez convocado polos concellos de Boborás, o Carballiño
e a Deputación de Ourense. Na
modalidade de Creación resultou gañadora a novela Aqueles
días en que éramos malas de
Inma López Silva (Compostela, 1978), mentres que no
de Investigación e Ensaio, resultouno a Historia da Literatura III de Xosé Ramón Pena
(Betanzos, 1956). Inma López
Silva, Doutora en Filoloxía pola
USC é tamén crítica teatral, e
profesora de Arte Dramático,
con 14 traballos no seu haber,
ademais de 12 colectivos e 11
premios literarios. Pola súa
banda Xosé Ramón Pena está
tamén doutorado en Filoloxía
pola USC, tendo dado clases
nas Universidades de Vigo e de
Santa Bárbara (California), así
como na UNED. Publicou 24 libros, ademais de 13 colectivos,
e acadou varios premios, entre
eles o da Crítica en 2015.
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7-4: A RAG anuncia a incorporación ao seu Dicionario da
posibilidade de localizar as palabras directamente a través do
feminino, así coma o dereito a
restituír os apelidos galegos.
22-4: É presentada na Pinacoteca do Colexio da Nosa Señora da Antiga, en Monforte de
Lemos, a obra Contos de Mesopotamia, de Anxel Fole (Lugo,
1903-1986), un autor que cultivou todos os xéneros literarios.
Con esta obra iníciase a «Biblioteca da Mesopotamia», selo
impulsado por Chan da Pólvora
Editora.
23-4: Día Internacional do
Libro. A RAG conmemora a
efeméride cunha exposición de
títulos históricos sobre Viaxes a
Galicia.
28-4: Por 18 votos a favor e 1
en contra, é elixido como novo
Presidente da RAG o autor,
xornalista, editor e profesor da
USC, Víctor Fernández Freixanes (Pontevedra, 1951). Víctor
F. Freixanes, ex-director tamén
das editoriais Xerais e Galaxia,
leva no seu equipo a Henrique
Monteagudo, Andrés Torres
Queiruga, Marilar Aleixandre e
Fina Casalderrey.

3.- Audiovisual
22-3: Co gallo dos actos celebrados en Cotobade e Cerdedo no 25 cabodano do Gaiteiro
Ricardo Portela Bouzas, (19201992), sacouse un disco conmemorativo efectuado por Óscar
Ibáñez.
1-4: Día da Arte Galega. Viveiro homenaxea á súa filla a
pintora surrealista Maruxa Mallo (1927-1995), á que se dedica
o ano actual.
5-4: Arredor de 30 ilustradores galegos, membros do AGPI,
presentan os seus traballos na
Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña. Ademais, Nuria Díaz e Santi Guitiérrez, efectuaron ilustracións no
propio stand.
13-5: Coa presenza dos seus
fillos Hákan e Christian, inaugurouse no auditorio de Nigrán
unha exposición que recolle a
faceta fotográfica e a colección
de cámaras, de Carlos Casares
Mouriño o autor falecido nesta
vila miñorana ao que se lle dedica o Día das Letras deste ano.
13-5: Logo de pasar por diversas mans e mercé ao interese e ao sacrificio económico
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dos directivos do Instituto de
Estudos Miñoráns, a primeira
panorámica coñecida, Baiona
de Galicia, 1878, co seu inmenso valor testemuñal, pasa a ser
parte do patrimonio da entidade
gondomareña. A panorámica,
firmada por José Portal, un xeógrafo matemático que daquela
realizaba traballos periciais na
zona, amosa a vila dende o mar.
Os investigadores Antonio Soliño e Anxo Rodríguez Lemos
localizaron no cadro decisivas
suxestións históricas e urbanísticas, como o comezo da ampliación dos peiraos do porto,
a praza do peixe, a Palma –a
alameda da Vila–, o templo de
Santa Liberata, a Colexiata, o
camiño real, e as ruínas da poboación antigamente asentada
no interior da fortaleza, logo
desaparecidas.
20-5: Despois de percorrer 19
concellos, remata no Auditorio
de Galicia, en Compostela, a
VI Edición do programa de dinamización lingüística Tic Tac
Toc, de Fala Redes, un concerto
convertido nunha festa da palabra para animar aos cativos a
empregar a nosa fala.
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4.- Cine e Teatro
24-3: O filme Os días afogados
é estreado no Reino Unido en
galego, con subtítulos en inglés.
25-3: No Play Doc de Tui,
2017, o xurado concede o Premio ao mellor Documental a
Ama-San, Opera Prima da portuguesa Cláudia Varejâo, na que
afonda sobre a vida das mergulladoras xaponesas.
26-3: O mesmo Play Doc de
Tui efectúa unha exhibición de
Cine galego proxectando catro
películas.
29-3: Organizada pola Asociación de Actores e Actrices
de Galicia, tivo lugar no Teatro
Rosalía de Castro da Coruña
a entrega dos Premios «María
Casares 2017»: O tolleito de Irishmann, de Contraproducións e
FIOT Carballo, resultou a gañadora ao conseguir 5 galardóns.
En segundo lugar quedou Eroski paraíso, de Chévere, con 4, e
en terceiro Voaxa e Carmín, de
Butaca Zero e Emez, con 2. Así
mesmo as obras Danza da Choiva, de Elefante Elegante, Foucellas, de Talía Teatro, e Raclete, de Ibuprofeno Teatro, foron
distinguidos cun galardón cada
unha. No acto Inma Antonio
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leu o Manifesto Galego do Día
Mundial do Teatro, que reivindica unha cultura máis asequible.
3-4: Coa exhibición na Biblioteca Pública de Ourense
do filme Cemeteryof Splendor,
do Tailandés Rak ti KhonKaen,
iníciase a programación do Cine
Club Padre Feijoo.
9-4: Empeza no auditorio
Luís Tobío de Gondomar a II
Mostra de Teatro Afeccionado
do Val Miñor e Oia. Nela foron
representadas as obras Cabaret
tres por Pritis-Guomis, A vida
da tía lambida, por A Moura, e
A illa deserta, por O mellor de
cada casa.
27-4: Na conmemoración do
Día Mundial do Teatro, foron
entregados en Vigo os premios
da IV Edición do Premio «A Pegada no Eco» de Teatro Radiofónico da Escola Superior de Arte
Dramático. Resultou gañador
César No, titulado en Dirección
Escénica, por Camiños de Luz ,
mentres que a obra Bestiario, de
Ernesto Suárez Isa, titulado en
Dramaturxia, mereceu o Accesit. Ambos autores teñen a súa
propia Compañía Teatral.
28-4: Documenta Madrid
dedícalle unha retrospectiva ao

cine da xornalista, autora e profesora da USC, Margarita Ledo
Andión (Castro de Rei, 1951),
entre eles aos seus traballos
Santa Liberdade (2004), Liste,
pronunciado Lister (2009), e A
cicatriz branca (2012).
1-5: No Multiusos da Xunqueira, danse a coñecer os resultados do «XII Festival Redondela en Curto»: Foi gañadora a fita Baraka, de Nestor Ruiz
Medina. O público concedeulle
premios a 17 años juntos, de Javier Fesser, e a Ni dos ni cuatro,
de Sergi González, mentres que
coma mellor obra galega foi elixida Super Punky, de Pablo Cacheda de Paz, e en curtísimas,
Estribillo, de César Torno.
2-5: CGAI, Filmoteca de Galicia, inicia na Coruña a súa
programación de oitenta filmes.
5-5: O CDG presentou no
Teatro Municipal de Tui Martes
de Carnaval, de Valle-Inclán,
comezando a continuación a súa
andaina por outras localidades.
7-5: O Grupo «O mellor de
cada casa» repón a A Illa Deserta no Luís Tobío de Gondomar.
13-5: Despois de nove días de
exhibicións, remata en Vigo o
«Festival Internacional PrimaEncrucillada 203, maio-xuño 2017
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vera de Cine». Nel participaron
arredor de cen filmes. A clausura foi conducida musicalmente
por Caspervek Trío. Os premios
concedidos foron os seguintes:
Do xurado: Mataran nossos
filhos, de Susana Lira e Os días
afogados, de César Souto e Luís
Avilez.
Do público: Viagem a Portugal de SérgioTréfaut e O Tempo
Futuro, de Xoán Escudero.
Curtas: A instalaçao do medo e
Einstein-Rosen, de Olga Osorio.
Videoclips: Boan Bang de
Rebeliom do Inframundo, de
Alberto Lora e Decorado, de Alberto Vázquez.

5.- Comunicacións
6-5: No Museo do Pobo Galego, en Compostela, inaugúrase
a exposición «Fotografía e Etnografía das Socias e Socios do
MPG (1939-2015).
13-5: Baixo a batuta da Doutora en Arqueoloxía, Rebeca
Blanco, e organizado polo IEM
de Gondomar, celebrouse unha
nova edición das Xeiras Alén
Miñor, con visitas ás paraxes
fortificadas e á arqueoloxía alto
Medieval da zona.
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15-5: Iniciase a Feira Internacional do Libro de Bos Aires á
que concorreron autores coma
Antón Riveiro Coello, Inma
López Silva, Andrea Maceiras,
Sebastián García Mouret, e
Luís González Tosar, que participaron en numerosos actos,
parladoiros, mesas redondas e
presentacións de libros.
20-5: Cadrando co día Internacional dos Museos, no que
permaneceron abertos ao público todos os do país, conmemorouse o 5 aniversario do Museo
do Centro Gaiás, en Compostela.

6.- Decesos
31-3: Falece afogado na Coruña, nunha tráxica caída, o novo
actor Mateo González (Pontedeume, 1982). Formado artisticamente en Narón chegou a ter
a súa propia Compañía, Teterella Teatro. En cine participou
en varias series da TVG coma
Serra Moura e Fontealba, así
coma en Amar es para siempre e
El desconocido.
19-4: Faleceu en Meirás o escritor, psicólogo, columnista e
profesor no IES Luís Seoane de
Pontevedra, Miguel Suárez Abel

Especial Letras Galegas, 2017

(Arzúa, 1952). Ex-colaborador
tamén de Encrucillada, Miguel
Suárez publicara tamén varias
obras de recoñecida solvencia,
obtendo os Premios, Modesto
R. Figueiredo (1981), Blanco
Amor (1986), Novela por entregas da Voz de Galicia (2002), e
Puro Cora (2017).
29-4: Morre en Barcelona o
xurista Antonio Velasco Garrido
(Pontevedra 1933), defensor da
independencia da xustiza, Cruz
de San Raimundo de Peñafort,
amante da historia e autor do
libro Historia de España escrita
para mis nietos.
18-5: Falece en Vigo Román
Iglesias Fernández (Crecente,
1941), Xuíz de Paz durante 15
anos tanto na súa Vila coma
en A Cañiza. Román Iglesias,
empregado que foi da Citroën,
destacou despois por terlle
dado pulo á Asociación de Xuíces de Paz.

7.- Novas en xeral
12-4: Aínda que non sexa
un feito demasiado coñecido, a
realidade é que a partir de 1947
e durante 9 anos, a BBC británica emitiu un informativo en
galego. Suprimido despois por

presións dos gobernos españois, hoxe a RAG é depositaria
dos guións daquelas emisións,
doados á mesma polo seu editor
Alejandro Raimúndez.
18-4: Organizada pola Asociación Cultural O Facho, Antonio Caro Fernández-Valmayor
(A Coruña, 1945), e avogado
pola USC, deu no local das
Portas Ártabras unha conferencia sobre o tema Galeguismo e
Masonería.
19-4: Á «cativa distancia» de
39 anos luz descóbrese unha super terra que, polas súas características podería albergar tanto
auga coma vida. O novo planeta
foi bautizado coma LHS 1140B.
21-4: Entre esta data e o 7 de
maio, tres compañías galegas e
unha vasca tomaron parte, no
Pazo da Cultura de Carballo, na
XV edición da Mostra «Primavera en Danza». As compañías
indicadas son as de: «Nuria Sotelo», «Los Tricotouses», «Angela Blanco» e «Kukai Dantza
Banakeza».

8.- Premios
8-3: María Reimóndez Meilán (Lugo, 1975), obtén o I
Premio de Ensaio Xoana ToEncrucillada 203, maio-xuño 2017
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rres con «Corpos desorbitantes,
Rosalía de Castro, tradutora
feminista, en ensaio con Erin
Moure». Mª Reimóndez, autora
precoz, feminista, doutora en
tradución de narrativa, poesía,
ensaio e teatro, é fundadora de
«Implicados no desenvolvemento» e da «Asociación galega de
profesionais da tradución e da
interpretación». Publicou moitas obras e acadou xa un asombroso número de premios.
13-3: Creado en 2013 pola
Asociación de Músicos ao Vivo, o
Premio Martín Codax, celebrou
este ano a súa IV edición. O fallo
celebrouse no Pazo da Cultura
de Pontevedra, onde se concederon os galardóns nunha vintena
de categorías. O principal deles,
ao noso xeito de ver, foi o Premio
Honorífico, co que se destacou
o labor da musicóloga Dorothé
Schubart (Basilea, Suiza), que
tivo a paciencia de percorrer,
paso a paso, o país para realizar en 1983 a súa extraordinaria
obra «Cántigas Populares», na
que contou coa colaboración de
Antón Santamaría.
21-3: Día mundial da poesía,
fállase en Oviedo a IV edición
do premio Internacional de poesía «Jovellanos, El mejor Poeta
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del mundo». Un concurso que
admite obras en calquera dos
idiomas existentes. Concurriron
a el 1093 traballos de 41 países.
Nesta ocasión a vencedora resultou «A lista da compra da
viúva», da que é autora Enma
Pedreira Lombardía (A Coruña,
1978), licenciada en Filoloxía
Hispánica e autora xa de outras
dez obras.
21-3: Entréganse en Compostela os «Premios San Clemente
2017» nos que actuaron coma
xuíces os lectores, neste caso
non só de Galicia senón doutros
países. A madrileña Sara Mesa,
con «Cicatriz», o francés Pierre
Lemaitre, con «Irene», e o galego Xabier Quiroga , con «Izán o
da saca» , fixéronse cos premios
nos seus distintos apartados.
28-3: O profesor Ramón Villares Paz recibe das mans dos
executivos do Grupo El Progreso, o Premio Puro Cora de xornalismo, na súa XXIV edición.
22-4: O profesor, escritor e
investigador Francisco Rodríguez Sánchez (Serantes, 1945)
recibiu nun acto no Ferrol o
Premio Galicia Cultura das
Asociacións Culturais de Galicia, pola súa «entrega, traballo
e dedicación».
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9-5: Daniel Martínez Mariño
gaña o Certame «Os viaductos»
de Redondela.
3-5: Anxel Vence, Columnista de Faro de Vigo, «Premio de
Columnismo José Luís Alvite».
6-5: Vanesa Santiago Vázquez
(Fontán, Sada, 1983) resultou
gañadora do Premio Illa Nova
convocado pola Editorial Galaxia de Vigo, polo seu traballo
«A vida sinxela de Marcelo Firmamento», unha interpretación
dos relatos de viaxes. A vencedora, bibliotecaria e documentalista, tiña xa publicado tanto
poemas como a obra «Ninguén
lembra» (2013) O acto, amenizado por Davide Salgado, contou coa presenza de Xosé Luís
Méndez Ferrín o autor que en
1958, e con 19 anos de idade,
inauguraba a «Colección Illa
Nova», que agora designa o
premio, coa súa destacada obra
«Percibal e outras historias».
19-5: Con seis finalistas de
toda Galicia, Raquel Canabal
Fuentes, alumna do CPR Salesianos, da Coruña, foi a vencedora da IX edición do concurso
«Nuevos Talentos» de Relato
Corto convocado por Coca-Cola, que se fallou na Illa de San
Simón, en Redondela.

13-5: Entréganse en Parada
de Sil os Premios III Concurso
de Microrrelatos Ribeira Sacra.
O ponferradino Ricardo Alonso
Montero, co «Serenata de Otoño», foi o vencedor. A bonaerense Valeria Lucía Deluca, con
«La venganza de las palabras»
acadou o segundo premio, mentres que Carla López López, de
Sarria, conseguiu o accésit por
«Lady Soedade». Á convocatoria
foron presentados 796 relatos,
se ben que nada máis que 40
en galego.
14-5: A Fundación Eduardo
Pondal de Ponteceso, fai entrega dos seus premios «Bos e
Xenerosos», que nesta ocasión
recaeron na artista Uxía Senlle,
o Profesor e Presidente do consello da Cultura Galega, Ramón
Villares, nos humoristas Xosé
Antonio Touriñán e Marcos Pereiro, na Fundación Barrié, e na
escritora Concha Blanco. Estes
premios véñense concedendo
dende o ano 2009 e foron instituídos para recoñecer o compromiso, a difusión e a defensa
da nosa cultura.
21-5: A «Fundación Rosalía
de Castro» recibiu na súa Se da
Matanza, en Padrón, o Pedrón
de Ouro 2017. No acto actuaron
Encrucillada 203, maio-xuño 2017
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coma mantedores os autores Pilar García Negro (Lugo, 1953), e
Isaac Xubín (Oleiros, 1978).

9.- Varia
5-4: Inaugúrase en Raxó, Poio,
a exposición «Xaime Isla Couto:
Raíz e Utopía de Galicia».
19-4: O Museo do Pobo Galego de Compostela inaugura
a exposición «Nunha punta de
Europa: Victoriano García Martí», (Pobra do Caramiñal, 1881
- Compostela, 1966). García
Martí fora en vida escritor, avogado e ensaísta destacado.
25-4: Coa participación de
membros da «Escuela Naval
Militar», a Biblioteca da vila, o
Club de Opinión de Portocelo,
e outras entidades provinciais e
locais, réndeselle unha homenaxe póstuma ao aviador José
Eusebio Calviño Juncal (Mogor,
Marín, 1901 - Barcelona, 1927),
falecido en accidente aéreo hai
90 anos cando non tiña máis
que vinte e seis de idade. Ao
acto asistiron numerosos familiares e descendentes do extinto, varios deles tamén aviadores.
Aos acordes da Marcha do Reino de Galicia, interpretada polo
Grupo Picuíña, efectuouse des86
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pois unha ofrenda floral na casa
natal do homenaxeado.
25-4: Apertura no Centro
Municipal Ángel Valente, en
Ourense, da exposición «Os
mundos de Carlos Casares».
26-4: Inaugúrase no Gaiás a
exposición «Balnearia Bibliográfica. Un percorrido polas
augas minerais de Galicia».
28-4: David Posada González
(Vigo, 1971), Profesor de Xenética na Universidade da súa
cidade, e primeiro investigador
galego que accedeu ao Starting
Grant do Consello de Europa,
impartiu unha conferencia no
Instituto Estudos Miñoráns de
Gondomar sobre o tema «Cancro e Evolución».
29-4: Xermolos, a Asociación
Cultural de Guitiriz, anuncia a
súa iniciativa para reconstruír a
Casa Museo do escritor e traductor Xosé María Díaz Castro
(1914-1990). A novidade da idea
consiste en que se pide a achega de pedras coas que realizar
a obra.
1-5: A IV Edición da programación «Mondoñedo é poesía»,
promovida por As San Lucas,
leva as súas actuacións polas
prazas e as rúas da cidade. Ne-
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las os poetas históricos mindonienses dialogan entre si.
2-5: Inaugúrase no Museo do
Pobo Galego, en Compostela, a
Exposición «O espello do mar.
Cartas náuticas de Galicia».
20-5: En 1976, cando non
existía unha Constitución, un
Estatuto de Autonomía, un Parlamento de Galicia, ou emisoras
en galego, un fato de idealistas
do Círculo Ourensán-Vigués organizou no auditorio da Caixa
de Aforros Municipal de Vigo,
a Primeira Semana da Cultura
Galega. Con ela principiou unha
xeira de actividades culturais,
conferencias e mesas redondas,
polas que pasaron os mellores
do país. Certo que non era esta
a primeira actividade que neste sentido naceu xa que, dende
uns oito anos antes, as moitas
Asociacións Culturais que daquela xurdiron no país estaban a intercambiarse a aqueles
conferenciantes. Centrándonos
na actividade que no Círculo
Ourensán-Vigués capitaneaba o escritor, profesor e editor,
Bieito Ledo Cabido (Xunqueira

de Ambía, 1944), organizouse
unha Romaría das Letras Galegas que o 16 de maio de 1978
convocou a primeira edición dos
Premios da Crítica-Galicia, inicialmente denominada Cea das
Letras. Pois ben, o 20 de maio
pasado, nesta ocasión no Auditorio de A fundación, en Vigo,
conmemorouse por todo o alto o
40 aniversario de tales Premios.
O evento contou con numerosas
intervencións, incluíndo, claro
está, a do propio Bieito Ledo, así
coma cunha vibrante alocución
sobre a nosa música de Carlos
Núñez quen, xunto con Pancho
Álvarez, interpretou varias Cantigas de Santa María con frauta
e fídula, o noso violín medieval.
Culturalmente o remate consistiu nun documental da TVG no
que transmitiron a súa opinión
diversos persoeiros, que coincidiron en admitir a dinamización
que para Galicia supuxeron estes Premios da Crítica, manifestando ao mesmo tempo a súa
arela de que continúen outras
catro décadas máis.
Xoán Bernárdez Vilar
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Séntome unha vez máis diante do ordenador, coa vida na
mente e nas mans, para compartir como persoa crente cos lectores e lectoras desta nosa revista algo da fermosura ou negrura
deste noso mundo; sempre, iso
si, coa intención, co desexo de
non sucumbir e desesperar ante
o negativo, aínda poñéndoo en
evidencia, e de deixarnos arrolar
pola forza do positivo, para sermos deste xeito espazo de esperanza a pesar de todo.

1.- Na cultura do diálogo
A mofa, a chacota tomaron
moitos no seu momento aquel
tímido intento do expresidente
Rodríguez Zapatero de potenciar
o «diálogo das civilizacións».
Pois o Papa Francisco, como
non podía ser doutra maneira,
ante o tremendo espectáculo
diario que a nivel internacional
estamos ofrecendo, aposta tamén polo diálogo. E como o seu
88
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homónimo Francisco de Asís, do
que colleu nome e conviccións,
decidiu ir desarmado, en son
de paz, a un dos focos da violencia, para dar bicos, apertas e
palabras, para estreitar mans e
corazóns, para rezar en unión,
e contribuír así a reparar fendas
e a cultivar o soño dunhas relacións internacionais pacíficas. É
posible que os poderosos non llo
agradezan; á fin, cada vez parece
estar máis claro que é nun clima
de violencia onde o poder asenta
mellor os seus reais, a súa desvergonza, o seu aproveitamento
abusivo. Pero si que llo poderá
agradecer a masa sen nome da
xente excluída que é, en definitiva, a que máis machucada
queda despois de calquera acto
violento.
Foron os días 28 e 29 de abril
os que o Papa pasou en Exipto; unha viaxe perigosa, á que
Francisco non quixo renunciar.
Era moito o que estaba en xogo,
máxime despois dos atroces
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atentados do 9 de abril, domingo de Ramos, cando en dous
templos de cristiáns coptos os
berros de loanza a Cristo que
entra pacificamente en Xerusalén mudaron de súpeto en berros de dor tralo estoupido dos
artefactos de morte. Estaba en
xogo a imprescindible solidariedade cunha Igrexa irmá ferida,
estaba en xogo a urxente protesta, xestual e verbal polo menos, ante un mundo que parece
divertirse irresponsablemente
intentando demostrar quen é
máis machiño, quen saca maior
ganancia das augas revoltas,
mentres a morte arrasa vidas e
esperanzas.
Non serán vas, non, os diálogos do Papa Francisco con
Ahmed al-Tayeb, gran imán
suní da Universidade Al-Azhar,
onde se celebraba unha Conferencia Internacional de Paz, na
que o Papa interveu, e tamén
co presidente Abdel-Fattah alSisi, co Papa copto Tawadros
II e co patriarca de Alexandría
dos coptos católicos, a Súa Beatitude Ibrahim Isaac Sidrak,
e coas xentes que o puideron
acompañar nos seus encontros
e celebracións. Quedou inaugurado o ecumenismo do sangue,
do martirio, moito máis doado

e importante do que o tantas
veces encerellado ecumenismo
doutrinal. Entendo que tamén
nós quedamos provocados a ser
xente promotora de encontro e
de diálogo. Cada quen saberá
como e onde poder exercelo.

2.- A cultura da violencia
A cultura da violencia ten un
dos seus focos máis vivos nun
país que se preza de ser, e en
moitas cousas o é, exemplarmente democrático: Estados
Unidos. As súas achegas aos
adiantos e á convivencia internacional teñen sido moitas e
moi importantes, pero tamén o
teñen sido os seus mangoneos,
os seus abusos, o seu imperialismo militante, que non repara
en nada –mortes e convulsións
sociais polo medio– para impoñer a súa lei, que obedece en
último termo aos ditados económicos das grandes empresas
multinacionais que son as que
realmente mandan naquel país
(e polo que se vai vendo, tamén
nos nosos). Donald Trump é
agora o porta pendón vaidoso
deste machismo persoal e estatal. E disque unha boa parte da
poboación relixiosa, tamén católica, daquel país lle deu o voto (!)
Encrucillada 203, maio-xuño 2017
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Nun xesto que retrata á perfección o paroxismo deste imperialismo autónomo e prepotente,
cando soubo, ou supuxo saber,
que o exército sirio de Bashar
al-Ásad empregara armas químicas causando a morte, entre
outros, duns oitenta nenos e nenas inocentes, nunha arroutada
de tintura solidaria manda botar
a nai de todas as bombas sobre
o lugar de onde supostamente
saíran os avións con aqueles gases mortíferos. Iso si, sen contar
para nada coas Nacións Unidas,
para que?, e co patético aplauso
posterior case unánime dos nosos gobernos occidentais.
Como se non soubésemos o
gran negocio da industria armamentística, en boa medida
localizada nos EE.UU., que
nas guerras atopa medras e
rexoubas. (O Papa Francisco
estao repetindo unha e outra
vez: detrás de tanta guerra hai
intereses económicos manifestos.) Como se non soubésemos
dese drama silenciado ao que lle
dedica espazo e paixón o editorial da revista «Mundo Negro»,
nº 626, abril 2017: «O dato é
arrepiante e non permite interpretacións: máis de 20 millóns
de persoas en Iemen, Somalia,
Sudán do Sur e Nixeria enfrón90
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tanse á inanición causada pola
fame (…) Unicef dinos que en
Sudán do Sur case un millón e
medio de nenos poden morrer
este ano (…) Algo de responsabilidade temos cada un de nós
neste baile numérico tenebroso
de mortos e de vivos famentos».
Estas mortes de nenos/as non
nos conmoven, a dos oitenta
nenos/as sirias, si?
Ninguén ten as mans limpas
para acusar a ninguén. É máis
ou menos cousa asumida que
o poderío económico da parte
máis brillante do planeta (mal
que ben nós estamos aí) baséase no esquilmo secular xa dos
países empobrecidos, cos que
manteñen negocios interesados,
pero aos que non se lles ofrece
o soporte necesario para a súa
maduración como pobos. E se
noutra arroutada solidaria a Donald Trump lle dera por investir
en servizo solidario de base os
cartos da nova bomba nai de todas as bombas que haberán de
construír en substitución da xa
guindada?
O 24 de maio Trump e Francisco víronse en Roma; o representante cualificado dos xefes
dos pobos e dos poderosos, e o
líder humilde da xente adverti-
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da por Xesús de que «entre vós
non pode ser así» (cf. Mc 10,
42). Non é doado atopar o noso
espazo como persoas e comunidades cristiás neste rebumbio
internacional de violencia. Xesús intentouno. Á costa da súa
vida, iso si. Invítanos a facelo.

3.- Por ben ou por mal,
descolocados
Encontrámonos algo descolocados con isto da viaxe do Papa
a Fátima os días 12 e 13 de maio
con ocasión do centenario das
supostas aparicións da Virxe naquel lugar. Hai cousas das que
nos congratulamos e cousas que
se me caen das mans, respectando a quen viva todo isto moi
doutra maneira. Somos moitas
as persoas cristiás que non cremos nestas visións ou aparicións
(tampouco non son obxecto posible de fe en ningún caso). A
imaxe de María que se ofrece,
ese tipo de supostas mensaxes,
esa visión do mundo, a espiritualidade que de aí se deriva, non
nos mobiliza para nada. Buscamos respectar e amar a María,
a nai de Xesús, aproveitarnos
do seu maxisterio maternal tal
como o reflicten os Evanxeos,
pero este tipo de cousas, non.

De fondo está esa visión dun
Deus, dunha Virxe intervencionista, cando e como quere, que
responde a mentalidades teolóxicas que, ao noso parecer, deberan estar superadas.
Tampouco non lle vemos
moito sentido á canonización
dun neno e unha nena por seren suxeitos de tales visións ou
obxecto de tales aparicións, que
morren ao pouco tempo, despois de iniciar un tipo de prácticas relixiosas que ninguén con
siso recomendaría para ningunha criatura. Froito da Virxe ou
froito da mentalidade relixiosa
imperante? Xacinta e Francisco
eran santos, xaora, santiños de
Deus, por seren dos máis pobres, pequenos e preferidos de
Deus, por teren un alma limpa
e acolledora, por estaren dispostos a facer aquilo que desde o
seu ambiente lle dicían que era
o que a Deus e á Virxe lle gustaría. Todo o agarimo e respecto
do mundo. Pero para que unha
canonización? E logo toda a historia dos supostos milagres necesarios para avalar a santidade!
E, por suposto, todo o enredo
económico que vai en aumento
ao redor destes santuarios, xustificado como inevitable.
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Dito todo isto, non deixa de
conmovernos a xente humilde,
popular, que ten o costume de
acudir a estes lugares; a angustia pola que pasa moita xente
destas nosas sociedades, aparentemente tan pletóricas, pero
adoito feridas no seu corpo e
no seu espírito, ata o punto de
se converter en peregrinos/as á
busca de curación, de paz, de
alento, de vida. Conmóvennos
as persoas que en todo iso van
atopando un camiño para unha
volta ao Deus da vida, e reconstrúen as súas relacións consigo
mesmas, cos demais, coa natureza, con Deus. Conmóvenos o
Papa Francisco, un afervoado
crente da relixiosidade popular,
da que ten dito que é o único
campo no que o clericalismo
non se impuxo, aceptando ese
mundo de cousas, pero, ao tempo, intentando evanxelizalo mediante propostas serias da visión
de María e da súa devoción e
seguimento; a súa fermosa pregaria ante a Virxe, a catequese
do primeiro día en Fátima onde
ensinaba: Que María? «A Virxe María do Evanxeo venerada
pola Igrexa orante, ou máis ben
unha María retratada por sensibilidades subxectivas, como
detendo o brazo xusticeiro de
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Deus listo para castigar; unha
María mellor que Cristo considerado coma xuíz implacable;
máis misericordiosa ca o Año
que se inmolou por nós». Claro
que o mesmo Papa oraba na velada de oración do día 12 deste
xeito: «Que ela, nai tenra e solícita con toda a xente necesitada, lle obteña a bendición do
Señor», retratando a un Deus
cando menos pouco dado a bendicións. Pero isto xa nos remitiría a cuestións sobre a oración
que non é do caso traer aquí.
Gustaríanos entrar na fe, na
sinxeleza, na transparencia, na
verdade dos pobres de Deus, en
todo. Tamén á hora de tratar a
María, a Deus nos lugares de
peregrinación. Supoñemos que
iso mesmo desexa quen peregrina a Fátima con toda a devoción. Malo será, entón, que o
Espírito non nos vaia amosando
fecundos camiños de encontro.
En cambio –cuestión de sensibilidades e de pluralidades–
quedamos positivamente impresionados polo proxecto de visita
que o Papa levará a cabo o 20 do
próximo xuño –será pasado cando isto se lea– a dous lugares
humildemente emblemáticos
de Italia: Bozzolo en Cremo-
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na, onde está enterrado o crego
Primo Mazzolari (1890-1959),
un gran opositor ao fascismo
de Mussolini cando o fascismo
arrasaba; e Barbiana en Florencia, onde descansan os restos
do recoñecido Lorenzo Milani
(1923-1967), que no lugar retirado e inhóspito ao que fora
enviado en castigo por denunciar inxustizas foi quen de botar
a andar un método educativo
completamente innovador, que
«empoderaba» os nenos e nenas
aldeás e as facía protagonistas
dunha formación liberadora.
Un día, logo, especial que o
Papa Francisco dedicará a dar o
merecido recoñecemento a estes dous cregos que romperon
cos xeitos normais dos cregos
daqueles tempos, que «armaron lea», como lle gusta dicir ao
mesmo Papa, e que abriron camiño en circunstancias sociais
absolutamente pechas. Farao
rezando ante as súas tumbas
e compartindo palabra e sentimentos con quen teña a ben
acompañalo nesa xornada humildemente reivindicativa. Que
ben que se vexan cousas destas!
Que ben que se viran tamén entre nós! Recuperar os profetas
e profetisas, aínda despois de
mortos, ten o seu aquel, aínda

que Xesús nos recorde que sería
a cousa máis redonda se xa en
vida lles tivésemos dado mérito
(Mt 23, 29-32).

4.- Ollando para atrás coa
ollada no presente
Neste contexto de memoria
histórica agradecida, ao tempo que compartimos a nova da
beatificación dos sete mártires
da congregación dos Misioneiros do Sagrado Corazón de
Canet (Girona) o pasado 6 de
maio, queremos compartir a
grata e dolorosa impresión que
nos está causando a lectura do
libro colectivo Otra Iglesia. Clero disidente durante la Segunda
República y la guerra civil da
editorial Trea. Nel recóllese parte do traballo de recuperación
histórica que está levando a
cabo un equipo de historiadores
centrados no tema que aborda
o libro. Nárrase a traxectoria vital de dez cregos –entre eles un
galego, o ferrolán Matías Usero
Torrente, nado o 1875 e executado no 1936 no barrio de Canido– aos que os uniu en xeral
ser intelixentes e creativos e un
chisco exaltados, ter unha mentalidade aberta no relixioso e no
civil, entrar en conflito co que
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desde a Igrexa oficial se pensaba e se dicía, militar de forma
variada en apoio da república e
contra o franquismo, e acabar
sendo machucados de diferentes maneiras pola mesma Igrexa
e polo Réxime. Un martirio sui
generis, pero martirio en definitiva, porque foi a súa matriz
relixiosa cristiá a que no fondo
provocou e forneceu a súa traxectoria vital. A Igrexa parece
que nunca quixo recuperar esta
memoria histórica ferinte. Unha
mágoa! Unha sorte, en troques,
que deste outras instancias o
fagan con sumo respecto e profesionalidade.
E, lendo e escribindo estas
cousas, chegounos a nova de
que no Parlamento español se
vén de aprobar unha resolución
que insta ao Goberno a que se
retiren do Valle dos Caídos os
restos de Francisco Franco, entregándollos á familia, para que
con eles fagan o que ben consideren. Claro que o Goberno
pode legalmente non facer caso
desa proposta, o cal quere dicir
que non a vai secundar. Paga a
pena remexer todo iso? Pensamos que, en si, a concepción de
todo o alí realizado é un esperpento, un despropósito, un absurdo. Irmandar á forza vítimas
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e verdugos so a mesma terra,
so o mesmo chan, so o mesmo
credo, so o mesmo culto, cando non se ten elaborado ningún
proceso de perdón, de reconciliación e de restitución sobre
todo para os que foron perdedores! Que pinta unha comunidade monástica beneditina alí,
que ademais parece estar freando a vontade de particulares
que desexan retirar do sitio os
restos dos seus familiares?
Pero paga a pena remexer
todo isto? O realmente serio do
Valle dos Caídos é que segue
a ser a manifestación evidente
dunha sociedade que non ten
superado antigos enfrontamentos. Seguen en alto os versos de
Antonio Machado: «Españolito
que vienes / al mundo te guarde
Dios, / una de las dos Españas
/ ha de helarte el corazón». As
dúas Españas están alí mortas e
vivas, resignadas e enfurecidas,
dispostas, polo que se ve, a reiniciar belixerancias, e á espera,
polo tanto, dalgún percorrido
humanizador, para o que non
chega a retirada dos restos do ditador, aínda que iso puidese ser
quizais un primeiro paso. Aquí
é onde pensamos que a Igrexa,
pola súa presumida capacidade de pedir, ofrecer e fomentar
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perdóns e reconciliacións, sería
case a única institución capaz
de axudar a crear espazos novos en vistas a superar atávicos
enquistamentos, con pasos, palabras e xestos desconcertantes
ao estilo dos do Papa Francisco.
Pero ata o de agora parece estar máis centrada en recuperar
as glorias dos martirios que lle
pertencen, cousa para a que,
por outra banda, ten todos os
dereitos.

5.- E a xente nova, que?
É moi habitual que en calquera acto eclesial (culto, formación, encontro), a xente nova
estea ausente. Con excepcións
evidentemente. É constatación
case común que, pasados os períodos de catequese de Primeira
Comuñón e de Confirmación,
os nenos/as se ausenten. Para
quen así o queira pode ser un
consolo ver como aínda moitos
rapaces se apuntan pola razón
que sexa ás clases de relixión
que en xeral non modifican o absentismo eclesial da mocidade.
Nunha palabra, na Igrexa, polo
menos polos nosos lares, estamos perdendo a xente nova. E,
se perdemos a xente nova, que
nos queda para un prazo medio?

Non habería que subverter radicalmente a práctica eclesial, e
orientala a dar resposta a este
verdadeiro drama comunitario?
Pero realmente, coas comunidades cristiás tan centradas no
cura, e cuns curas tan maiores
e tan centrados no culto, somos
quen xa de dar resposta a este
problema crucial? Temos algo
que lle poidamos ofrecer á xente
nova que realmente lles interese
e engaiole?
Non sabemos que acollida
está tendo nas distintas persoas
e comunidades eclesiais a proposta do Papa Francisco de dedicar o próximo Sínodo do ano
2018 á xente nova: «os mozos/
as, a fe e o discernimento vocacional», ese é o seu título. Na
idea do Papa, tal como o afirma
nas carta aos mozos/as que lles
dirixiu en xaneiro deste ano, «a
Igrexa decidiu interrogarse sobre como acompañar a xente
nova para que recoñeza e acolla
a chamada ao amor e á vida en
plenitude, e tamén pedir á mocidade que lle axude a identificar as modalidades máis eficaces de hoxe para anunciar a Boa
Nova». Non sabemos que espallamento está tendo esta carta
á mocidade, e ata que punto se
está levando a cabo coa mesma
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mocidade o traballo suxerido
por este Documento preparatorio para poder confeccionar
con el o Documento de traballo
sobre o que se debaterán os Padres sinodais. A carta do Papa
consta de tres capítulos, o primeiro para ofrecer unha visión
xenérica da mocidade hoxe, o
segundo cunhas breves consideracións sobre a fe, o discernimento e a vocación, e o terceiro
sobre a acción pastoral. E remata cun cuestionario que tamén
se compón de tres partes: na
primeira solicítase a recollida de
certos datos estatísticos; na segunda, inténtase ler a situación
a partir de quince preguntas
sobre a mocidade, a pastoral da
mocidade e os acompañantes; a
estas preguntas engádense tres
máis específicas para cada unha
das catro áreas xeográficas: África, América, Asia e Oceanía e
Europa. E na terceira parte solicítase compartir as prácticas
que se estean levando a cabo ao
respecto, describíndoas, analizándoas e avaliándoas.
Sería unha mágoa que, visto
o panorama eclesial coa mocidade, non se levase a cabo este
traballo. Todos, todas sen excepción estamos convocadas a
este reto, se é que de verdade
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lle temos estima á Boa Nova de
Xesús e á xente que dela se pode
beneficiar polas nosas mans.

6.- De xornadas, encontros
e outras cousas
Os días 21-23 de abril celebráronse en Santiago de Compostela nas XVII Xornadas de
Teoloxía da Caridade (celébranse cada catro anos), que reuniron na capital de Galicia a 350
representantes de 70 Cáritas
diocesanas de toda España. O
lema das Xornadas foi Abrindo camiños a unha economía
máis solidaria e inclusiva, título
que apunta claramente ao
desenvolvemento das mesmas:
partindo dunha crítica seria
ao sistema económico actual,
caracterizado pola desigualdade
e a exclusión da xente máis
débil e máis nova, propoñer as
liñas de actuación que vén promovendo Cáritas coa palabra e
con boas prácticas reais: emprego inclusivo para os máis vulnerables, economía social, comercio xusto e finanzas éticas. As
Xornadas contaron loxicamente
coa presenza do novo Presidente de Cáritas española, Manuel
Bretón Romero, do novo bispo
responsable de Cáritas, Xesús
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Fernández, auxiliar de Santiago, e de Vicente Altaba, vicario
episcopal da mesma institución.
O cardeal Tagle, de Manila, que
clausurou as Xornadas puxo
unha nota de paixón a prol da
xente refuxiada e contra a escandalosa desigualdade económica que impera no mundo
nesta hora.
O sábado 29 de abril clausuraron en Santiago o Sínodo
Diocesano, que empezara no
ano 2012 coa carta pastoral do
arcebispo Xulián Barrio Renovarnos desde Cristo, camiñando
en comuñón, e que desenvolveu
as súas reunións entre outubro
do 2016 e xaneiro do 2017. Xa
o secretario xeral do Sínodo,
Afonso Novo, nos deu cumprida
información deste importante
evento para a igrexa compostelá
no anterior número de Encrucillada, polo que sobran máis
comentarios.
Sinxelo, vivo e creativo foi o
encontro interparroquial celebrado en Vilanova de Lourenzá
(Lugo) o día 30 de abril. Intentando dar respostas ás necesidades de evanxelización do rural
nunha situación de avellentamento de pobo e clero, cando
un mes ten cinco domingos,

no quinto domingo non se celebran misas en ningunha parroquia das que ao cura, Xosé
Antón Miguélez, lle están asignadas, e organizan un encontro interparroquial nun espazo
a propósito profano (o recinto
feiral do Concello), onde celebran a Eucaristía, desenvolven
unha mínima catequese sobre
o Evanxeo do domingo, e logo
fan merenda e festa popular.
Neste caso, ademais, contaron
coa presenza das comunidades
parroquiais das que é responsable o crego Víctor Blanco en
Mesía (A Coruña), que andan
coa mesma teima. Resulta evidente que, na situación actual
da Igrexa e do mundo rural,
non chega con repetir recursos
pastorais de sempre, non chega tampouco con simplemente
designar certas cabeceiras comarcais como lugares de culto,
senón que cómpre dar pasos
máis creativos que realmente
sosteñan e avivezan a fe das comunidades. Os nosos parabéns!
Tamén sinxela, viva e creativa
foi a celebración do San Cidre,
patrón do mundo rural, que este
ano tivo lugar na Raíña, en Cabrui, Mesía, o 17 de maio. Estas
celebracións do San Cidre foron
promovidas desde o ano 1984
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polo Movemento Rural Cristián e desde hai dous anos por
«Cremos no Rural», grupo de
evanxelización rural no que se
integraron desde hai dous anos
o Movemento Rural Cristián e
as comunidade de Relixiosas
no Rural. Contaron este 2017
coa convencida colaboración
dos veciños e veciñas de Cabrui
co seu crego Víctor. Celebrouse
este San Cidre baixo o lema A
comunidade parroquial, tarefa
común, no que se quería recoller o traballo que durante este
ano viñeron facendo en orde a
responsabilizarse como laicado
da marcha das parroquias, aportando aquilo que cadaquén ten
como valor e como graza; iso
si, dentro dun modelo de parroquia que estea empeñada na
formación integral, na atención
ás orfandades, na conxunción
da fe coa vida e na superación
do modelo excesivamente clerical que temos.
Alí, en Cabrui, fomos agarimosamente acollidos pola veciñanza, alí puidemos celebrar
unha sentida Eucarístia, dentro
da cal se fixo ofrenda do traballo feito durante o ano e tamén dun dicionario galego para
conmemorar no Día das Letras
Galegas o sustento secular que
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a xente de aldea, de maneira
natural, lle deu á nosa fala; razón pola cal tamén nos comprometemos a promover que canto
antes se dedique un día das Letras Galegas á literatura popular
e aos homes e mulleres que a
sostiveron coa práctica cotiá da
fala. En Cabrui fortalecemos a
nosa fe e a nosa ilusión, xantamos e festexamos con alegría
canto puidemos. Pola tarde a
celebración completouse coa
inauguración da Escola Ecolóxica que, cedida polo concello
veciño de Vilasantar, servirá á
Asociación «A Raíña» de experiencia de formación e traballo
inclusivo. Unha xornada realmente gozosa.
E, a voltas coa fala e con
quen a dignifica co seu uso
totalmente normalizado, recollemos con gusto a decisión
do concello de Ribadumia de
festexar o Día das Letras Galegas homenaxeando cada ano a
algún veciño ou veciña que se
distinga polo aprecio real pola
nosa fala. E este ano tocoulle
a sorte, ben merecida, ao crego Dositeo Valiñas Fernández,
nado xa no 1921 e que desde o
1944 vén exercendo coma crego
en Ribadumia. Desde sempre o
galego foi idioma dignificado
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por el incluíndoo plenamente
na liturxia e na vida. Parabéns
ao concello de Ribadumia que
redondeou o feito cun dignísimo acto conmemorativo. Parabéns, por suposto, para don
Dositeo! Se alguén quere saber
algo da súa vida sinxela e fecunda, pode reler a entrevista que
lle fixo a súa sobriña política,
Marisa Vidal Collazo, no número 154, páxs 61-69. Que pena,
iso si, que o que debera ser ab-

solutamente normal, se converta en extraordinario e digno de
especial recoñecemento. Pero
así son as cousas e así hai que
contalas.
E máis nada por hoxe, queridas lectoras e lectores de Encrucillada. Cando esta revista
vos visite, visitaravos tamén o
verán. Gozádeo, agradecédeo e
compartídeo.
Manuel Regal ledo
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Recensión

El Bajísimo
Christian Bobin. Trad. de Alicia Martínez. Prólogos de Xosé Arregi
e Rafael Redondo. El Gallo de Oro, Bilbao, 2016

De que está feito o libro que
tes nas túas mans? «Os libros de
agora son de papel, os libros de
onte eran de pel. A Biblia é o
único libro de aire –unha inundación de tinta e de vento».
Esta frase, unha das primeiras
do Baixísimo, suxírenos a resposta, aínda que con ela contradigamos en parte ao autor:
a levedade deste libro de hoxe
–que non oculta as súas raíces
bíblicas– fainos pensar na súa
natureza aérea, pois tamén el
está feito de aire. E é que desde
o principio chámanos a atención a familiaridade do autor
coa Biblia: esa dobre mirada súa
de bo coñecedor do texto sacro,
mirada de lonxe capaz de percibir as liñas mestras, –os grandes
conxuntos e o seu significado– e
a un tempo mirada próxima, que
atende aos pequenos detalles e
deléitase neles. Mirada, si, de
poeta que posúe unha relación
moi particular con eses libros,
convertidos no Gran Código da
literatura e da imaxinación occidentais.
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Libro inclasificable: percorre,
aténdose á secuencia cronolóxica, as diferentes etapas da fascinante vida de Francisco de Asís
(familia, nenez, mocidade, participación na guerra e encarceramento, enfermidade, ruptura
co pai, fundación da comunidade, viaxe a Terra Santa, relación
con Clara, Canto das criaturas)
e, malia iso, non é unha biografía, e en todo caso, non é unha
biografía ao uso. E, menos aínda
–malia á evidente admiración e
simpatía por Francisco e aínda
conxenialidade con el– un relato
haxiográfico: «Por outra banda,
non hai santos», titúlase reveladoramente un dos capítulos.
Non hai concesións a milagres,
mais cando convén aténdese á
«lenda que di a verdade, a que
non pode probarse máis ca co
sangue das almas» (así, á mantenta do incendio que parecería provocar a conversación de
Francisco e Clara).
Os feitos esenciais desa vida
–máis ca narrados con dete-
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mento– aparecen evocados,
esbozados, só apuntados, pois
o que ante todo se nos quere
poñer de relevo é o seu significado. Francisco é unha persoa
ben concreta, enraizada nunhas
determinadas circunstancias,
mais á vez podemos velo como
un arquetipo, como un modelo
revelador de diferentes posibilidades humanas. Por iso, estas
páxinas fálannos de Francisco,
mais á vez da muller ou do home
que quen o le é, ou pode ser.
Tal peculiar achegamento á traxectoria de Francisco proxecta
sobre o concreto ser de carne e
óso unha determinada visión da
vida: suxestivos apuntamentos
sobre o significado da liñaxe, da
maternidade e da paternidade,
da relación cos pais, coa muller
e con Deus. Mais tal ángulo de
visión parecería ser o do propio
Francisco, ou en todo caso estar
iluminado por el.
A contorna medieval do protagonista queda sabiamente
evocada con rápidas e eficaces
pinceladas que deixan entrever un excelente coñecemento
dese mundo: así, as mencións
–ao paso– a aspectos como as
tres ordes da sociedade, o amor
cortés, a Lenda áurea, a mística
Margarita Porete, etc. Algunhas

comparacións entre esa idade e a actual conseguen que a
vida do de Asís ilumine a nosa
e a situación espiritual da nosa
época. Doutra banda, a universalización do significado da vida
de Francisco concrétase en toda
unha serie de felices expresións
verbais, de memorables sentenzas que van esmaltando o texto.
Subxace no libro unha visión
de Deus, que se vai debullando
aos poucos e ante a que o filósofo e aínda o teólogo talvez torzan
ocasionalmente o xesto: farano
se esquecen que é unha mirada
de poeta a que se nos convida a
compartir. Dita perspectiva explica os antropomorfismos, de
raíz bíblica algúns, que esmiúzan no texto, tales como «a ignorancia» ou «a caixa torácica»
de Deus, «este vello Deus», un
Deus «enfermo de celos, enfurecido». Aceptada esta particularidade, non é difícil recoñecer
aquí a presenza dunha pequena
teoloxía, se por tal saber entendemos máis ca unha formalizada disciplina «un falar ben de
Deus». Polo demais, móstrasenos a identificación de Francisco con determinadas partes
da Biblia así como a súa preferencia por unha determinada
imaxe do divino, fronte a outras
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tamén ofrecidas polo Libro Sacro: así, «prefire a infinita dozura á cólera infinita», é quen
de impoñer silencio «mesmo
ao mesmo Deus, que fala moi
forte, demasiado forte nas alcobas dos nenos», e «toma prestada a voz do Baixísimo, nunca a
do Altísimo». Teoloxía poética,
certamente, que nos mostra a
Deus como o Ausente-Presente,
o Afastado-Próximo ou o Altísimo-Baixísimo.
Respecto desta última denominación, quen isto escribe ha
confesar a súa confusión inicial
e a súa perplexidade posterior.
Pensaba eu, precipitadamente,
que o título do libro designaba de modo inequívoco ao seu
protagonista. Mais o proceso da
lectura foime facendo caer na
conta de que tal apelativo aludía en primeiro termo a Deus,
e só a partir del e de modo
secundario a Francisco. Aténdase, respecto diso, ao uso da
evidente maiúscula inicial ao
longo de todo o corpo do texto (Baixísimo)1. Retrincos desa
1 Aínda que non tan evidente no título
interior da obra na versión española, ao estar todo el en maiúsculas (O BAIXÍSIMO),
mentres que –se nos atemos aos títulos de
crédito do noso libro– o orixinal francés
opta pola minúscula: Lle très-bas (cf. p.4).
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teoloxía mínima antes aludida
son, entre outros, as observacións sobre o poder fáctico das
igrexas, sobre a santidade de
todo o real, ou as que sobre o
valor divino do puramente humano se fan á mantenta do
xuízo desvalorizador que de «os
anos de vaidade» de Francisco
fai a Lenda áurea.
Desde o punto de vista da
expresión literaria o libro é un
auténtico poema en prosa: unha
prosa tersa, límpida, cunha sintaxe que avanza como por rítmicas ondas sucesivas e convida
a unha lectura demorada, meditativa e á posterior relectura.
Un sae desas páxinas con mágoa
por rematalas. E talvez –é o caso
desta nota– cun dobre desexo:
un, achegarse de novo á vida do
santo, agora desde unha perspectiva máis estritamente biográfica, que complemente as incitantes intuicións deste achegamento e nos axude a resitualas,
e sobre todo a través dos poucos
e substanciais textos do mesmo
Francisco. E o segundo: tras esta
gratísima experiencia lectora
que esperta a nosa curiosidade
e o apetito, acceder ao resto da
obra –poética e ensaística– de
Christian Bobin. Del dixo André
Comte-Sponville que é «o escri-

El Bajísimo

tor máis grande da súa xeración,
o máis dotado, o máis orixinal,
o máis libre á marxe das modas;
un deses escritores que nos axudan a vivir».
A precisa e preciosa versión
española fai esquecer que o orixinal non foi escrito na lingua
de Cervantes e Xoán da Cruz.
Alicia Martínez parecería predestinada para esta tarefa: para
ela preparouna o seu propio
camiño espiritual no que se enlazan a exploración do silencio
e da palabra poética. Véxanse
respecto diso o seu poemario
O brotar da luz (Sevilla, Karima
Editora, 2015) e o seu ensaio
Ensinos do silencio de Moratiel
(Bilbao, Desclée de Brouwer,
2016).

O libro conta ademais con
dous suxestivos prólogos a cargo de dous lectores de excepción, que saben do prezo que
hai que pagar ao empeñarse en
ser libres: Joseba Arregi, teólogo, escritor e home espiritual
modelado polo carisma franciscano; e Rafael Redondo, meditador de longo percorrido forxado na disciplina do zen, que
comparte o camiño con outros
buscadores, agora tamén tras as
pegadas de Xesús de Nazaret e
do Poverello. E, en fin, o deseño e maquetación deste amable
volume convérteno, desde a súa
portada, nun cántico luminoso
e solar.
Ramón Cao Martínez
Traduciu: Chema Felpeto
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Victorino Pérez Prieto

Recensión

Sin Buda no podría ser cristiano
Paul Knitter. Fragmenta, Barcelona, 2016. 410 páxs.

Raimon Panikkar escribía
hai anos: «Sin diálogo, las religiones se enredan en si mismas
o se duermen en los amarres y
naufragan… El diálogo interreligioso es una necesidad vital»
(El diálogo indispensable. Paz
entre las religiones, Barcelona
2001, páx. 31). Este é o esforzo desde hai anos de Paul F.
Knitter (Chicago, USA 1939);
que dirixe a Cátedra Paul Tillich de «Teoloxía, Cultura e
Relixións no Mundo» no Union
Theological Seminary de Nueva York, é asesor do «Consello
Internacional e Interrelixioso
pola Paz», etc. e é considerado
unha das figuras máis relevantes no diálogo interrelixioso, a
carón doutras como John Hick
e o mesmo Raimon Panikkar.
O seu traballo salienta por unir
dous dos movementos máis significativos da teoloxía cristiá do
s. XX: a teoloxía da liberación
e a teoloxía das relixións. El
mesmo ten recoñecido a importancia capital de ambos movementos:
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Entre los muchos signos de lo
tiempos que retan hoy a las religiones, hay dos que plantean
a los cristianos exigencias particularmente urgentes: la experiencia de los muchos pobres y
la experiencia de las muchas
religiones. No es sorprendente,
por tanto, que dos de las más
creativas y revitalizantes expresiones de la vida y pensamiento cristianos son la teología de
las religiones, que responde al
problema del pluralismo, y la
teología de la liberación, que
responde al problema mayor
y más urgente del sufrimiento y la injusticia («Un diálogo
necesario: entre la teología de
la liberación y la teología del
pluralismo», en Por los muchos
caminos de Dios. Desafíos del
pluralismo religioso a la teología de la liberación, Quito,
2003, páx. 92).

Como teño escrito, os pobres
son na súa meirande parte non
cristiáns; «unha teoloxía das relixións que non os teña en conta non pode ser verdadeiramente interrelixiosa, ou será unha

Sin Buda no podría ser cristiano

teoloxía alienada» (La búsqueda
de la armonía en la diversidad,
Estella, 2014, páx. 135). Por iso,
no ano 2004 Knitter chamaba a
un «matrimonio entre a teoloxía
da liberación e a teoloxía do pluralismo relixioso», que está sendo cada vez máis frutífero.
Paul Knitter defende que o
camiño do cristián do século
XXI pasa, necesariamente, por
coñecer outras relixións para así
volver á propia, enriquecéndoa
cunha nova visión: «facer a teoloxía –e vivir a fe cristián– de
forma dialóxica» e «ser relixioso
interrelixiosamente» (páx. 16).
Particularmente, considera que
neste diálogo interrelixioso, é
fundamental o diálogo cristianismo-budismo: «Aunque he
encontrado fructíferas mis conversaciones con todas las religiones –di no mesmo lugar– las más
profundas, agradables y difíciles,
y por ello las más gratificantes,
han sido con el budismo y los
budistas».
Na súa ampla obra escrita,
hai dous libros colectivos nos
que Knitter expresou o seu pluralismo relixioso e a súa empatía co budismo, ademais do libro
do que nos ocupamos: The Myth
of Christian Uniqueness. Toward

a Pluralistic Theology of Religions (con John Hick, New York
1987), e 30 anos despois Jesus
& Buddha. Friends in Conversation (con Roger Haight, New
York 2015). Pero, ate o de agora,
só estaba publicado en español
o seu libro Introducción a las
Teologías de las Religiones (Estella, Verbo Divino 2007).
Na lectura de Sin Buda no
podría ser cristiano atopamos
unha clara expresión da dobre
pertenza relixiosa de PaulKnitter: «Só podo ser cristián
sendo tamén budista». Pero,
pode abrazarse a un tempo o
cristianismo e o budismo sen
caer nunha esquizofrenia ou
nun híbrido confuso, ou hai
que entender estas mensaxes
como mutuamente excluíntes?
No meu libro citado falo amplamente disto, achegándome á experiencia de R. Panikkar e Ana
Mª Schlüter (La búsquedade la
armonía en la diversidad, páxs.
157-184). A resposta de Knitter
é clara e contundente ao final
do libro:«Para mí, la doble pertenencia no solo parece funcionar ¡Es necesaria! La única forma en que puedo ser religioso es
siendo interreligioso. Sólo puedo
ser cristiano siendo también budista» (páx. 366). Mesmo tivo o
Encrucillada 203, maio-xuño 2017
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seu bautizo budista («tomar refuxio») no ano 2008 na comunidade dzogchen de EE UU, co
nome de Urgyen Mela («Loto sanador»): «En 1939 fui bautizado.
En el 2008 tomé refugio. Puedo
verdaderamente llamarme a mí
mismo lo que pienso que he sido
durante estas décadas pasadas:
un cristiano-budista».
En Sin Buda no podría ser
cristiano Paul Knitter enfronta
a cuestión da dobre pertenza relixiosa –para algúns discutible e
aínda imposible– con rigor intelectual, e ao mesmo tempo coa
verificación da propia experiencia vital. Defende a necesidade
de mirar alén dos límites tradicionais do cristianismo para
atopar algo de vital importancia
na tarefa de comprender e vivir
a fe cristiá: as outras religións:
«Cuanto más estudiaba otras
tradiciones religiosas, más sentía, casi siempre dolorosamente,
que mi comprensión de Jesús el
Salvador necesitaba renovación»
(páx. 22). Esta é a chave do libro, que Knitter sintetiza nas
primeiras páxinas:
Quiero expresar con toda la
lucidez que pueda cómo mi
esfuerzo por comprender y dar
razón de las enseñanzas y prácticas budistas ha hecho posible
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que revise, reinterprete y reafirme las creenciascristianas
sobre: Dios, sobre la vida después de la muerte, sobre Cristo como único Hijo de Dios y
Salvador, sobre la plegaria y la
adoración y sobre los esfuerzos
para llevar este mundo hacia la
paz y la justicia del Reino de
Dios (páx. 18).

Por esa razón, tódolos capítulos do libro teñen unha estrutura común: Primeiro expresa
os seus conflitos/dúbidas de
fe expondo as crenzas cristiás
formuladas tal como tradicionalmente se fixo. Logo describe
o seu esforzo persoal por levar
esas crenzas ao terreo do budismo (Ida). E finalmente, resume
o que cre que pode aprender
cando «regresa» ás súas crenzas
cristiás (Volta).
Os sete capítulos levan títulos
expresivos: I. Nirvana y el Dios
otro trascendente; II. Nirvana y
el Dios otro personal; III. Nirvana y el Dios otro misterioso; IV.
Nirvana y cielo; V. Jesús el Cristo y Gautama el Buda; VI. Oración y meditación; VII. Hacer la
paz y ser paz; cunha conclusión
(«¿Promiscuidad o hibridez?») e
unha «nova conclusión» («Ambos, Jesús y Buda, igualmente
importantes»).

Sin Buda no podría ser cristiano

Honestamente no creo que sea
fundado el miedo de que la
doble pertenencia [religiosa]
conduce a la promiscuidad o a
la infidelidad… No siento que
mi relación con Buda haya disminuido mi relación y compromiso con Jesús… Todos somos
híbridos… Pero ser híbridos religiosos no significa que no tengamos una identidad propia…
Aunque mi fidelidad primera
sea con Cristo y el Evangelio,
mi experiencia y mis creencias
cristianas no siempre han superado lo que he aprendido y
vivido por medio de Buda…
Cuanto más profundamente se
sumerge uno en la propia verdad religiosa, más ampliamente se puede apreciar y aprender
otras verdades… Para mí la
doble pertenencia no solo parece funcionar ¡Es necesaria!»
(páxs. 363-364 e 366).

Poderíamos facer algunhas
críticas ao libro de Knitter;
como que recorre un amplo abano de temas básicos da teoloxía,
pero dun modo superficial. Sobre todo en algúns temas tería
necesitado máis espazo para

precisar algunhas cuestións
confusas: a distinción entre
Deus como persoa e Deus como
persoal, a reelaboración da fe
trinitaria ou a divindade única
de Cristo, por exemplo. Tal vez,
os expertos en budismo terían
algunhas precisións que facer
ás súas propostas budistas, e
os teólogos católicos atoparían
precipitadas algunhas das súas
conclusións cristiás.
Con todo, a proposta e a
aposta de Paul Knitter, arriscada como todas as propostas/
apostas innovadoras, trae un
ar fresco e innovador ao cristianismo decadente do século
XXI, facendo unha relectura
das crenzas recibidas do pasado
e ás veces dificilmente asumibles para un cristián actual, sen
renegar da tradición recibida.
Como di el mesmo: «Toda buena teología es una cuestión de
discontinuidad en la continuidad, de creación de algo nuevo
que se fundamenta y se nutre de
lo antiguo» (páx. 19).
Victorino Pérez Prieto
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Engracia Vidal

Recensión

Asun Louzán Tomé, mestra de vida
Ledo Regal, Tareixa e Santos Pena, Elvira.
Edita a Asociación M. C. G. Exeria. 220 páxs.

Maite Pérez Vázquez fai a
revisión lingüística. Maquetación e deseño de Marisa Vidal
Collazo.
Cinco mulleres da Asociación
M. C. G. preparan esta publicación que presenta na portada unha foto de Asun erguendo una lumieira. Os seus ollos
perséguena cunha mirada que
chega máis alá do símbolo. Esta
foto está feita pouco tempo antes da súa morte. Porque Asun
deixounos por sorpresa o día 24
de febreiro de 2015
E falando de símbolo, para
min que a vida de Asun foi
sempre todo un «símbolo». Non
quero descubrir os segredos do
libro, porque gustaríame que
quen me está a ler os descubra
en directo.
A apertura do texto ábrea
unha cita de Oseas: Roxe o
Señor coma un león (11, 10) «e
transmitiume a fereza de loitar
pola miña dignidade de muller
deslexitimada» (escrito por Asun
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o 1/1/2013). A frase expresa suficientemente cal era a conciencia da súa vida. Xa escribín noutra ocasión, como nun encontro
de M. C. G. en Cambados, e durante un tempo libre que case
todas empregaron en pasear,
ela e mais eu sentamos a falar,
e gardo una lembranza moi positiva desa conversa. A pesar de
que o que falou non foi todo en
clave de «marcha triunfal» …
houbo fondas feridas pero eu
diría, que ela soubo convertelas
en valores, aínda que o seu corpo gardara cicatrices.
Participou na Asociación de
M. C. G. dende a súa fundación. E foi «membra» activa,
pola súa presenza e pola súa
participación. Permanente voluntaria para todo o que fose
participación e responsabilidade. De verdade que a min sempre me chamou a atención a súa
«discreta» participación.
O libro de Elvira e Tareixa
sabe recoller no seu limiar e
nos outros seis capítulos, unha

Asun Louzán Tomé, mestra de vida

lembranza que dá a coñecer,
polas súas palabras e os seus
feitos, o valor dunha muller plena, comprometida coa súa fe,
coa súa familia, co seu País, co
seu traballo de mestra, coa súa
parroquia na que foi catequista
moitos anos, coa asociación de
M. C. G. Exeria e con toda persoa que a necesitase nun determinado momento.

Soemos dicir que cando una
persoa morre, rodeámola de
loubanzas… pois eu «podo prometer e prometo» que todo o
que digo hoxe o dixen máis dunha vez mentres ela viviu, é certo.
Asun, acórdate de nós, para
que saibamos vivir coma ti, mulleres, cristiás, e galegas!
Engracia Vidal
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Xosé Antón Miguélez Díaz

Recensión

Diccionario Panikkariano
Victorino Pérez Prieto e José Luis Meza Rueda;
Editorial Herder, Barcelona 1916 (400 páxs).

Nun mundo tan fortemente
globalizado no económico e no
tecnolóxico, que parece querer
arrasar coa diversidade cultural,
é de agradecer acceder ás claves
do pensamento dun home, Raimon Panikkar que se esforzou,
con gran capacidade, en tender
pontes de diálogo fondo entre as
ciencias da natureza, a filosofía
e a teoloxía.
Nun mundo no que as diversas relixións se ven abocadas a
un diálogo fraterno (e case dramático) que pescude nas intuicións experiencias comúns sen
reducionismos simplistas, resulta moi esperanzada e osixenante a achega do sabio catalán a
quen se lle dedica esta obra que
presentamos. El, sen deixar de
sentirse cristián e católico, atopouse tamén, por inmersión cultural, por empatía fonda, e por
prolongado estudo crítico, crente hindú e budista… E a maiores como home completamente
secular que puido comprender
desde dentro tamén as achegas
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e as limitacións da Ilustración.
Panikkar non adoptou posturas
superficiais ou acomodaticias,
nin compuxo un credo persoal
con elementos collidos dunha
e doutra tradición cernados
das raiceiras vitais, senón que
se mergullou nesas catro tradicións (a científica, a cristián,
a hindú e a budista) respectándoas fondamente e atopouse capaz de comprendelas, de gustalas, de vivilas, de conectalas na
súa persoa e no seu pensamento
e de propoñernos os seus achados, como mapas de camiño
cara a interioridade e cara a luz
do Misterio, así como as súas
propostas de futuro nunha obra
asombrosa e coidada, fecundísima e suxestiva.
A achega de Panikkar, moi
persoal, non é sen embargo
illada nin solipsista, pois bebeu
nas fontes da filosofía grega,
da Patrística grega e latina, da
Escolástica de Tomé de Aquino,
de san Bonaventura e de Duns
Escoto, de Nicolás de Cusa e do

Diccionario Panikkariano

Mestre Eckkhart (quizais grazas
á axuda da súa esposa, a doutora Carmen González Haba,
gran especialista neste místico
alemán) , así como dos filósofos
e teólogos do sentimento os decimonónicos Schleiermacher e
Jacobi, e dos contemporáneos
Heidegger ou Zubiri cos que
tivo grande intercanbio e amizade. Un percorrido semellante
fixo polas tradicións hindú e
budista facendo achegas fundamentais como Bhartrhari (570651) e, sobre todo, Shankara (c.
788-820), pai do a-dualismo vedanta ou advaita, Ramakrishna
( 1836-1886) e RamanaMaharshi (1879-1950), que lle permitiron expresar o seu afinado pensamento cosmoteándrico como
clave non monista pero si unitaria da realidade. Nesta elaboración vital, Panikkar non estivo
só, nalgúns treitos foi precedido
e acompañado polo benedictino
francés Henri Le Saux (19101973) e Bede Griffiths.
A obra de Panikkar, totalmente inabarcable para un
só estudoso, énos presentada
substancialmente en forma de
Dicionario polos dous autores,
Victorino Pérez Prieto e José
Luis Meza Rueda, que fixeron
hai anos teses de doutoramen-

to sobre o autor, e que axudaron noutras varias publicacións
a divulgar a súa rica achega.
Victorino Pérez é o autor do
proxecto e da meirande parte
da obra. É un meritorio servizo,
pois o destes autores, dado que
o que escribiu Raimon Panikkar
Alemany (1918-2010) abarca 74
obras escritas orixinalmente en
variados idiomas (castelán, alemán, italiano, francés, inglés,
catalán), moitos deles traducidos despois a múltiples linguas,
e de preto de novecentos traballos entre prólogos, artigos e colaboracións en libros colectivos,
tamén estes en variados idiomas
, coñecendo moitos deles múltiples traducións. A súa obra, inmensa e moi creativa, está sendo
felizmente recollida como Opera
Omnia en Italiano (Jacabook ),
catalán (Fragmenta), español
(Herder, na que o mesmo Victorino Pérez edita algúns dos seus
volumes), francés( Cerf ), ingles
(OrbisBook ), anunciándose xa o
inicio da edición alemá.
A obra de Panikkar, indubidablemente un dos máis grandes pensadores que deu a Península no século vinte, por
manexarse con lealdade e con
afinado criterio científico nas
diversas tradicións que asumiu
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e estudou, emprega tecnicismos
latinos, gregos, védicos, budistas, científicos, así como abundantes neoloxismos dos que foi
suxestivo creador no seu intento
de buscar nas raíces das tradicións e buscar linguaxes novas
para a comprensión e o diálogo, verbas liberadas de estériles
hermetismos e abertas a novas
luces desde o respecto a tradición. Por iso os lectores de Panikkar, ou dos seus notables e
creativos divulgadores, agradecemos esta obra que nos axuda
a comprender os seus principais
conceptos, e os seus non escasos tecnicismos, maiormente os das tradicións orientais.
Pero un dos merecementos da
obra, é que, pola fecundidade
e actualidade do pensamento
de Panikkar, e pola apertura
intelectual dos autores, o rigor
con que tratan os conceptos
clave en Panikkar (con bibliografía abundante) non pecha
a lectura nun mundo teórico
filosófico ou teolóxico, senón
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que achegan moitas luces para
demandas hoxe moi vitais en espíritos inquedos: bases e pontes
para o diálogo entre culturas e
entre relixións, para asentar camiños de paz, para camiños de
místicas nobres non mistificadas, para unha comprensión de
Deus máis misterio pero tamén
menos alleo, para unha corrección de antropoloxías que se pechan en si mesmas e conducen
ao tráxico consumismo.
Non é que sexa imprescindible ler a Panikkar con este dicionario a carón, nin que este
poida substituír á lectura directa do autor que a miúdo é moito
máis fresca do que os artigos
deste dicionario poderían facer
pensar, pero seguro que servirá
de axuda, e que incluso pode
servir dunha obra de iniciación,
que achega ademais dunha noticia biográfica sucinta pero moi
detallada, unha bibliografía exhaustiva.
Xosé Antón Miguélez Díaz

XXXII Foro Encrucillada
Sábado 21 de outubro de 2017
Auditorio ABANCA, Preguntoiro 23
Santiago de Compostela

“Corpos escravizados”
As persoas non somos mercadoría. Encrucillada quere abordar neste
foro as novas formas de explotación sexual e laboral vendo a súa incidencia no mundo e en Galicia. Guiarán a nosa reflexión dúas mulleres
con fondo coñecemento en ámbolos dous campos.
• Dra. Carmen Meneses Falcón, Profesora de Antropoloxía na
Universidade P. Comillas ICAI-ICADE. Ten abondas publicacións
sobre trata e explotación sexual en España.
• Dra. Elena Arce Jiménez, asesora responsable da Área de
Migracións e Igualdade de Trato da Defensora do Pobo de Madrid.
• Tamén contará cunha mesa redonda na que nos achegaremos á
realidade da «trata» en Galicia.

Reservade a data!!
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