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Guieiro
No capítulo 35 da obra de Filón de Alexandría, De opificio mundi,
§103, o sabio xudeu expande os beneficios cósmicos da hebdómada
–a creación do mundo en sete días– á propia vida do home, identificando nel dez idades compostas por ciclos regulares de sete anos
cada un.
Di así: «nos primeiros sete anos saen os dentes; na segunda
etapa alcánzase a idade de expulsar semente fértil. Na terceira,
medra a barba; na cuarta, aumenta a fortaleza. Na quinta, chega a
hora do casamento; na sexta, o cumio do discernimento, namentres que na sétima medran e melloran conxuntamente o intelecto
e palabra. Na oitava, acádase a perfección en cada un deles. Na
novena, aparecen a ecuanimidade e a suavidade das paixóns xa
amansadas. Na décima idade, acádase o fin desexado da vida,
cando os membros do organismo aínda están en forma, pois a
vellez avanzada adoita estragalos». E logo cita, tamén, a Solón, o
lexislador ateniense, que, pola súa banda, afirma da décima idade:
«se alguén chegara cumpríndoa acaidamente, non lle chegaría o
seu destino de morte fora de hora».
Esta comprensión da vida en dez idades de sete anos amosan un
total de setenta anos de vida. Na actualidade a esperanza de vida
medrou considerablemente. Especialmente nas mulleres, figuras en
absoluto ben atendidas na compresión de Filón acerca da creación.
En calquera caso, Encrucillada quere centrar a benevolente
atención dos seus lectores na derradeira etapa da vida á que todos
os homes e mulleres, en principio, queremos chegar, por máis que
unha longa vida tamén implique amplitude de incertezas e posibles
(ou seguros) padecementos.
Dous estudos de Xaquín Campo Freire e Ramón Cao marcan o
ton deste número. O de Xaquín botando luz sobre o lado escuro
da vellez: soidade, vulnerabilidade, abandono e mesmo perigo de
maltrato. Realismo cru baseado en información, datos, pero tamén
en experiencia e reflexión.
O estudo de Ramón Cao invita a unha contemplación sapiencial, literaria, filosófica e teolóxica da ancianidade. Autores antigos
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e modernos comentaristas danse cita neste traballo para alumear
un novo achegamento ao clásico De senectute ciceroniano.
Elvira Santos e Manolo Regal ofrécennos dúas achegas máis
vivenciais e persoais sobre unha vellez vivida ante Deus en clave de
gratitude por tanto ben recibido. Elvira reflexiona sobre si mesma.
Manolo faino en diálogo co Salmo 90 (89).
Un In memóriam asinado por Rubén Aramburu lembra a figura
de D. Manuel Calvo Tojo, profesor de dereito canónico do ITC e
xuíz eclesiástico da Diocese de Santiago de Compostela.
A crónica da Romaxe achéganos a un evento xa tradicional que
leva décadas conxuntando de xeito creativo fe e galeguidade.
A Rolda de Igrexa de Manolo Regal, unha recensión de Victorino Pérez Prieto e os debuxos de Soedade Pite completan un
número que desexamos sexa de proveito.
Pedro Castelao
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Estudo

Os vellos: así de real
Xaquín Campo Freire1

1.- Advertencia previa1
Toda medalla ten a súa cara e cruz. Eu desta volta voume ocupar
de analizar a parte non bonita. Isto non gusta aos que habitualmente se moven polo mundo guapo. Pero é esencial na dinámica
da dialéctica. Por iso quero facer unha advertencia absolutamente
imprescindible para quen lea este artigo. Sei que hai realidades
excelentes e experiencias modélicas dignas de toda loanza. Desta
volta eu non me vou centrar aí nin ocuparme delas. Sería máis
bonito e alentador. Serían os anciáns ricos, con poder, con activos
económicos ou con familiares abondo e que poden decidir e escoller. Pero esa ancianidade xa está moi estudada na xerontoloxía
social. Non quero excluílos da reflexión. E merece ser tratada con
toda consideración e respecto.
Pero, sinxelamente, na sociedade hai unha liña divisoria. E a
min tocoume, desta vez, estar como testemuña destoutro lado da
raia. Dos que eu vou falar teñen outra vida e outra problemática
diferente, principalmente o mal trato, os malos tratos e a soidade. E morren sós e nin «lle morren a ninguén». E iso é real
hoxe e aquí. Eu quero centrarme nos outros anciáns, nos pobres.
Nos vellos pobres e nos pobres vellos. Eses das pensións que non
alcanzan a medio mes e que non dan ben para a supervivencia
ou pouco máis. Os sen pensión ou sen familia nin casa. «Os sen
recursos». Iso que antes chamaban os «ancianos desamparados».
Os das clases populares, os das barriadas, os campesiños, os mari1 Xaquín Campo Freire é membro do Consello de Encrucillada, párroco en Mandiá-Ferrol.
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ñeiros. Os sen recursos e os abandonados: Os homes vellos. As
mulleres vellas. Algúns na rúa ou refuxiados en casas, coma eles
mesmos, arruinadas.
E isto por que? Porque é o mundo no que eu me movo. E ademais eu tamén son vello. Por iso emprego esta verba da que moitos
queren fuxir. Pensan que con non pronunciala xa se edulcora a
realidade. «Ti non es vello, din. Ti es maior. Vellos son os trapos».
Non, amiguiños. Eu son vello, coma os trapos, eses que se gastaron
servíndonos e agora apartámolos da vista. Si. Eu son vello porque
a vida chegoume a esta etapa. E como tal, quero que me tratedes.
Pero ollo á idea que temos da «vellaría». Aí radica o problema,
no concepto despectivo que reina na sociedade actual. Estamos
devorados por unha sociedade mercantilista e só vale o que lle dá
negocio á minoría oligárquica. «Esa economía mata», como di o
papa Francisco. Non a unha economía da exclusión. Non a esa
cultura «do descarte». Así como o mandamento de «non matar»
pon un límite claro para asegurar o valor da vida humana, hoxe
temos que dicir «non a unha economía da exclusión e da inequidade (e da iniquidade)». Esa economía mata. Non pode ser que
non sexa noticia que morre de frío un ancián en situación de rúa
e que si o sexa una caída de dous puntos na bolsa. Iso é exclusión.
Non se pode tolerar máis que se tire comida cando hai xente que
pasa fame. Iso é iniquidade» (EG 53)2. «Usar e tirar». «Esa economía mata». E iso non se arranxa con palabra eufónicas. Porque,
no fondo, esa é a realidade apartada, separada.
Un testemuño:
Llamar «abuelo» a un viejo es reducirlo a una condición pastoril.
Cuando escucho ese «abuelo» siento que es la expresión del tenebroso desprecio y el histérico espanto que la sociedad siente por los
viejos. No todos los viejos son buenos. Los hay aberrantes. Pero,
buenos o malos, preferimos no verlos. En un mundo en el que hay
cifras para todo no hay estadística que mida la cantidad de viejos
humillados, vejados, golpeados. ¿Cuántos son, cómo los matan? No
2
6
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Papa Francisco, Evangelii Gaudium, número 53. (EG).
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estaría mal hacernos la pregunta: ¿los viejos tienen derechos? O peor
aún: ¿para qué queremos a los viejos? ¿Los queremos?»3.

O problema e os problemas dos vellos e das vellas xa veñen de
vello. Un exemplo entre moitos: Ano 1220 a. C.: A esta época
poden remontarse as máis antigas formulacións orais do Decálogo
de Moisés (Ex 20, 12-15). Pois velaquí4:
Honra ao teu pai e á túa nai para que vivas moitos anos na terra,
que o Señor o teu Deus che vai dar. Fillo coida dos teus pais na
súa vellez e durante a súa vida non lles causes tristeza. Aínda que
perdan o xuízo se indulxente con eles e non os despreces, mentres
ti esteas en pleno vigor, porque a compaixón cos pais non será
esquecida (Eclo 3, 3-7, 14-17).

Que Galicia ten hoxe unha poboación súper avellentada chega
con ler os titulares ou letras grandes cada día en calquera xornal.
Que a crise provocada pola corrupción baleirou toda a capitalización de aforro que durante tantos anos fomos traballando entre
todos, abonda con ver que camiño levaron as Caixas e a onde foron
parar os cartiños que os emigrantes foron depositando nos diversos bancos. Que o noso rural está niso que agora dan en chamar
a «España baleira», abonda só con observar por onde queira que
vaias as casas, até non hai moito cheas de xente, están agora cubertas de silvas e regañadas polas catro bandas. Esas mesmas casas
que tanta suor e bágoas supuxeron aos nosos entregos e devanceiros para chegaren a elas. Non me vou perder en datos estatísticos.
Só vou indicar isto: de seguirmos as necrolóxicas cada día veremos que a meirande parte son xente de setenta e cinco anos para
arriba ata os noventa e tres, máis ou menos. E non son ningunha
excepción, coma antano, atoparmos todos os días homes e mulleres centenarios. Outro dato: reparastes na distorsión mediática da
apreciación da idade? «Falleció el joven de 45 años…».
3 Leila Guerriero. «Los viejos» El País, 1/2/2017. https://elpais.com/elpais/2017/01/31/
opinion/1485870279_401876.html
4

Biblia, La Casa de la Biblia, Sígueme, Salamanca 1992, p. 1900.
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Como nas cidades, en barriadas sen ascensores, moitos ficaron
atrapados na súa soidade desde hai anos. Tanto que os veciños xa
non saben se alí vive ou morre alguén. E considéranse privilexiados
os que aínda poden chegar ao peitoril dunha fiestra e desde alí,
debruzados, pasaren horas e horas vendo o decorrer dunha existencia que xa non lles pertence e lles está a dicir ás claras que xa
están por demais nesta vida. E se a alguén se lle ocorre ollar distraído cara arriba, verá unhas mans que lle fan acenos e detrás uns
olliños que din: por favor, dime algo, respóndeme ao meu saúdo,
para darme a sensación de que aínda alguén me fai caso por máis
que só sexa por un intre fuxidío. Como nos corredores de calquera
parque, arrimados a unha cachaba ou a un «taca-taca», van camiñando lentamente moreas de vellos en viaxes cara a ningures un
día si e outro tamén sen decatárense, na meirande parte das veces,
dos que caladiñamente causaron baixa definitiva ou sufriron un
dos múltiples accidentes que ocorren decotío5.
Que cal é a situación das pomposamente denominadas residencias, xeriátricos, casas de repouso, fogares da terceira idade, etc.?
Por que non se acaba de aprobar unha lei para que, en serio e sen
avisar, cheguen e inspeccionen a situación, a infraestrutura e o
trato persoal destes centros? Por que non se vixían as condicións
laborais do persoal traballador, esgotado e con horarios absolutamente abusivos, desbordados polo número excesivo de persoas a
coidar e a sobrecarga de tarefas custosas e difíciles de realizar?
Dá o mesmo a patoloxía que teñan. «Tócanche vinte ou trinta.
Espile». «E sen chistar»6. Logo, así hai fallos ou abusos reais por
persoas absolutamente queimadas que non poden estar tarifadas
no tempo senón dar atención personalizada nos coidados a ese
ancián e desde ese coidador. Todo se resolve cargándolle as culpas
5 Raquel Heredia, La agenda de los amigos muertos, Plaza&Janés, Barcelona 2000. 3.ª,
p. 93. «Madre, ¿no comprendes que en mi agenda no hay más que nombres tachados? Es la
agenda de los amigos muertos».
6 «Asociacións de Enfermaría de todo o mundo apoian fixar por Lei un número máximo
de pacientes por enfermeiro». Critican que «España está moi lonxe da media dos países
europeos» en número de atención de pacientes por profesionais. https://www.galiciaconfidencial.com, Por Europa Press / Redacción | MADRID | 14/08/2019.
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a un individuo cando as causas son estruturais e de explotación
laboral. Máximo lucro, mínimo gasto, mala calidade. A xente necesita traballar. Por iso soporta o indicible. Logo lemos ou saltan
escándalos de deshumanizacións. Pero detrás hai unha verdadeira
invisibilización de anciáns non ben atendidos. De coidadores non
sempre formados adecuadamente. A meirande parte son mulleres traballadoras, moitas delas con cargas familiares e mesmo de
parellas rompidas, coa saúde física e psíquica desfeita. Son principalmente mulleres. E non sempre con medios mecánicos de mobilización de corpos moi pesados.
E as familias dos anciáns? Só un testemuño: «Si, home. Co que
nos custou encontrar un lugar aquí para ‘colocalo’, imos agora
dicir algo e que nolo poñan outra vez na rúa e que o problema se
volva contra nós? Non! Onde encontrar «outra praza»? E ademais,
quen paga? Porque son moi caros! E temos fillos. E tampouco
hai moito acordo entre a familia. O mellor é irmos tirando. E que
vaian pasando os días. Total para o que vai durar! Un pouco máis
de paciencia. E non é tan dramático. Xa non se decata moito e
sempre foi un queixón». «Lejos de la vista, lejos del corazón». «Así
de clarito y en puro castellano que te resulta más liso y llano». Si.
Pero moito más frío tamén.
«Que vas ser de maior?» Preguntábannos cando aínda eramos
nenos. Cantas fantasías! Pois xa chegamos. E agora todo é absolutamente diferente. E segue aí a pregunta: que vas ser «de máis
maior»? E atópome con que xa non teño nin fantasías nin respostas. Falo por min. E falo para persoas novas. Falo para os lectores
e para as súas proxeccións: persoais, familiares e das contornas
vitais. Non me importa citar moitos libros ou facer unha charla
erudita agora. Trátase dun artigo con pouco guión e si moita
intención. Importa baixar á realidade de cadaquén e sermos eminentemente prácticos. Onde estou? Cal é a miña realidade e as
miñas necesidades reais? Cal é e cal vai ser o meu futuro? Con
que efectivos ou recursos conto? Económicos, persoais, familiares,
de veciñanza, etc. Con que medios podo operar e como mellor
empregalos, sen hipotecalos en mans de especuladores, bancos,
Encrucillada 214, setembro-outubro 2019
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ou larpeiros? Ollo! cos caza fortunas de onde queira que procedan.
Chegan pola porta con esas cousas da electrónica: todo vai xa por
computadores. A min xa me pilla tarde. Que doadiño é que nos
timen e enganen! De quen te podes fiar? Necesitaríamos un bo
equipo de asesores honestos, desinteresados e accesibles. Con bos
conselleiros, psicólogos, etc. Ulos eles? Cáritas. Xunta. Servizos
Sociais, etc.? Recibimos nos medios acotío avisos da policía de
termos coidado.
Cómpreme planear a tempo o meu futuro, mentres podo ser
independente e cando aínda non me corre présa. Mentalizármonos
para unha moi outra vellez, de xeito ben distinto, con xestión ben
diferente. No agardalo todo do Estado, do Concello ou da familia.
Teño que tomar decisións moi serias e dar pasos concretos de
preparación de onde quero ou podo refuxiarme, acollerme. Pero a
tempo. Dispor a tempo todo o que dependa de min. Cando, en que
datas, pode ser o tempo propicio ou ideal, mantendo a independencia, para non ser carga para ninguén, con calidade de vida, con
autonomía e liberdade de movementos, etc.? Como quero enfermar e morrer? Incineración ou enterramento? Funerais ou sinxelamente un recordo na misa parroquial do domingo coa comunidade
cristiá sen máis? Galego ou castelán? Coa xente de sempre ou en
privado: «na máis estrita intimidade familiar», (como lemos nas
necrolóxicas). Así, coma de escapada, coma se a miña memoria
fose unha vergoña familiar e comunitaria. Facer testamento mentres son quen de decidir. Pedir consello para saber que estou de
verdade a actuar con prudencia, xustiza, fortaleza e temperanza?
Dicía Baltasar Gracián: «Non agardes nunca a ser un sol que se
pon. Despois do solpor pouco día queda. É unha máxima dos prudentes deixar as cousas antes de que elas te deixen a ti. Débense
evitar os ocasos para non rebentar de desaires. Non agardes a que
che volvan as costas. Hai que pór máis coidado nos finais. Poucas
veces acompaña a sorte aos que están de saída»7. Mentres vivimos
debemos estar presentes e activos na sociedade.

7 B. Gracián; El arte de la prudencia, E. Temas de hoy, Madrid, 1998, números 110, 38, 59.
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Esta sería a gran conquista: manter a persoa humana o máis
tempo posible con capacidade de valerse e autodeterminarse nas
actividades da vida diaria en todos os ámbitos da persoa sendo
activo e protagonista en todas as presenzas da esfera social nas
que un se mova8. Ter a máxima autonomía posible o meirande
tempo posible. Pero somos moi vulnerables e sábeo moi ben «toda
a pillaría» que nos acosa.

2.- A vulnerabilidade e ancianidade na nosa Galicia
Un mínimo de datos estatísticos: Galicia é unha das comunidades autónomas máis avellentadas de España. En Galicia 122.000
persoas maiores de 65 anos viven soas ou con persoas de idade
similar. O 23 % da poboación ten máis de 65 anos e estímase que
alcanzará case o 30 % no ano 2029. En 2014 a esperanza de vida
ao nacer era de 86,2 anos para as mulleres e de 79,8 anos para
os homes. Hai un progresivo avellentamento e un aumento da
esperanza de vida. O 50 % das defuncións corresponden a persoas
de 85 e máis anos. A análise da distribución das defuncións en
cada un dos sexos permite comprobar que nas mulleres as defuncións prodúcense a idades máis avanzadas ca no caso dos homes.
A maior parte das defuncións danse en idades cada vez máis tardías; o 55,5 % dos homes que faleceron tiñan 80 e máis anos e
no caso das mulleres a porcentaxe que pertencía a ese grupo de
idade era do 77,3 %. O avellentamento foi «moi acusado en todo o
territorio galego», pero sobresae Ourense, con case un terzo da súa
poboación por riba dos 65 anos. Agora, este «forte avellentamento
actual», sumado á «marcha de parte dos efectivos novos dentro
deste grupo cara á emigración», fan que se estea «reducindo a súa
proporción de maneira acusada e que isto repercuta fundamentalmente no de persoas máis maiores»9.
8 En xeriatría e xerontoloxía social falan da «compresibilidade»: Unha vida sá o máis
prolongada posíbel e logo un final curto porque o organismo xa está todo el gastado. Como
teoría é bonita. Será posíbel?
9 Alberto Quian, «O mapa da hecatombe demográfica de Galicia: así avanzamos cara á
desertización». https://www.galiciaconfidencial.com, 29-07-2019.
Encrucillada 214, setembro-outubro 2019
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2.1. Octoxenarios
O incremento é máis notable a partir dos 85 anos. Na actualidade hai un total de 77.500 persoas que superan esa idade, un
30 por cento máis que hai oito anos. Chegar aos 100 anos xa
non é unha excepción. Segundo as cifras facilitadas polo Instituto Galego de Estatística, extraídas do Instituto Nacional (INE),
en 2006 vivían en Pontevedra 276 centenarios, na Coruña 254,
en Ourense 144 y en Lugo 116. A suma dos 790 maiores de cen
años, é moi superior aos 214 contabilizados polo Instituto Galego
de Estatística en 1996. O meirande incremento produciuse en
Pontevedra –onde se multiplicou por cinco o número de centenarios–, seguido de Ourense con case catro veces máis maiores de
cen anos. Estes datos concretos xa son de hai catro anos. Hoxe
esas cifras son superiores.
A lonxevidade non é sinónimo de calidade de vida. Tampouco é
garantía dun soporte sanitario e social adecuados. Dispersión xeográfica. Illamento. Predominio do rural. Hai un elevado número de
persoas maiores con distintos graos de dependencia. Dúas frases
antigas: «Non se trata de encher a vida de anos, senón de encher
os anos de vida». «Unha nai é quen de criar once fillos. Once fillos
non son quen de atender unha nai».
2.2. Dependencia
No ano 2017 o 4,5 % da poboación galega de 65 a 74 anos
presentaba algún tipo de dependencia. A partir dos 75 xa era o
22,9 %. De 117.875 persoas con algún grao de dependencia case
dous terzos (77.458) superaban os 75 anos, maioritariamente
mulleres. O 42,5 % dos dependentes vive en municipios de menos
de 10.000 habitantes e só o 24,5 % en municipios de máis de
50.000 habitantes. Confírmase así a dispersión, o illamento e o
carácter rural das contornas de Galicia. Un número indeterminado de persoas maiores dependentes son atendidas polos seus
achegados, en moitos casos de idade similar ou superior á súa.
Este dato vai en aumento.
12
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2.3. Economía
A redución de pensións contributivas. En 2016 a pensión media
en ambos sexos foi de 1.009 euros en persoas de 65 a 74 anos, 813
euros en persoas de 75 a 84 anos, e 754 euros nas de 85 anos ou
máis. A provincia de Ourense é a que presenta menores pensións,
sendo as das mulleres inferiores ás dos homes. O aumento na
idade vai acompañado da redución na pensión contributiva. Coa
crise esas pensións pasaron a soster familias enteiras. Os nosos
vellos socializaron a súa precariedade e fixéronse solidarios. Moitos
deles foron «rescatados» dos centros nos que foran «colocados»
anteriormente. E logo o trato foi daquela maneira.
2.4. A vulnerabilidade da persoa coidadora
Aumenta cando no proceso de envellecer o ancián se fai dependente e xa precisa de coidados que lle proporcionen unha axuda
que cubra as súas necesidades físicas, sociais e afectivas. Aparece
esa figura imprescindiblel no contexto de vulnerabilidade da persoa
anciá: o coidador ou a coidadora. Coidadores e coidadoras profesionais. Persoas que, nos seus postos de traballo, tanto no ámbito social
como no sanitario, prestan coidados para os que están formadas.
Pero a figura do coidador informal é esencial. Alguén da contorna familiar da persoa anciá que a coida de maneira altruísta.
Habitualmente é unha muller, preferentemente a filla ou a parella
da persoa coidada. Ela asume en maior grao esta responsabilidade
cunhas expectativas sociais, non escritas, de quen debe coidar.
2.5. Os coidadores. Que lles pasa a eles?
O 72,5 % dos coidadores viron reducidas as súas actividades de
lecer ou relacións sociais. Un 55,8 % reduciu a súa vida familiar.
Un 38,3 % diminuíu o seu traballo doméstico. Un 25,8 % reduciu ou deixou o seu traballo remunerado ou estudos. Gran parte
dos coidadores de persoas con demencia sofren unha significativa
sobrecarga física, psicolóxica e emocional, especialmente cando
non encontran os apoios axeitados (familiares, económicos ou insEncrucillada 214, setembro-outubro 2019
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titucionais) para desenvolveren adecuadamente o labor de coidados nunhas condicións favorables que permitan coidar e coidarse.
Quen coida do coidador? Un vello de noventa anos coidando
doutro de noventa e tres. Vellos extraviados que morren fóra da
casa, perdidos nas contornas ao non saberen volver. Suicidios.
Mortes por piedade ou compaixón ou por sobrecarga desequilibrante no coidador queimado. Realidade cotiá e moi habitual.
2.6. A síndrome de sobrecarga do coidador ou o coidador
«queimado»
É un estado de esgotamento emocional, estrés e cansazo no que
os coidadores acusan falta de sono, de tempo para si mesmos, falta
de liberdade, abandono de relacións sociais e descoido da propia
familia nuclear, que provoca ademais conflitos con cónxuxes, fillos
e outros familiares directos. Hai un estrés desbordante que leva ao
burnout ou o síndrome do «queimado» que fai perder a cabeza e
leva ao desespero e, daquela, á falta de control por incapacidade de
respostas adecuadas sempre dolorosas. Por aí chégase ao maltrato
e aos malos tratos. Incluso á morte por piedade ou compaixón na
mesma familia. É fácil meter logo todo na violencia de xénero para
escapar de responsabilidades políticas, sociais e mesmo familiares.
E así facémoslle un pésimo favor a ambas as dúas problemáticas,
porque non son o mesmo. Pero, con ese diagnóstico doado, ficamos nós da parte de fóra, como espectadores, incluso «facemos
xustiza» verbalizando publicamente condenas altisonantes diante
das noticias da prensa e así non temos que irmos ás verdadeiras
causas nas que todos estariamos inmersos dalgún xeito. Cargamos
todo nun chibo expiatorio. Individualizamos todo no malo malísimo que é o culpable e nós, políticos, sociedade, familia, etc.,
ficamos fóra sen responsabilidade. Sei do que falo, fun enfermeiro
trinta anos nos medios populares. Os causantes non son só os «coidadores desapiadados». Pensemos, por ex., nas axudas sociais de
extrema necesidade, solicitadas hai tres anos, cando se comunica
a súa concesión dous anos despois de morreren os dous beneficiarios. Seguramente iso explica moitas perdas de xuízo e mesmo
14
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de paciencia no caso de que non chegasen á desesperación. Pero
iso solucionámolo logo entre todos pechando «debidamente» un
expediente e comentando o «desastroso abandono daquela familia
ou persoa concreta». Consecuencias de tipo emocional e afectivo
produto da impotencia diante do progreso dexenerativo da enfermidade do familiar, da imposibilidade de modificar os seus comportamentos disfuncionais, da sobrecarga de traballo, da sensación
de illamento e abandono por parte da contorna familiar, do posible
desentendemento dos outros familiares.
E aparece o sentimento de culpabilidade ao pensar que non se
está coidando á persoa como se debera e que non se están facendo
ben as cousas. Isto faranllo ver como acusación os outros familiares
que veñen de visita e sen botaren decotío unha man para axudar.
E os servizos sociais? E a veciñanza? Os vellos nas aldeas, sós,
son obxectivo de especuladores e de atracos, ameazas, e mesmo de
bandas organizadas. Tamén os dos andares ou pisos sen elevador,
con outra soidade distinta, pero máis illados aínda. Hai un grande
aumento de persoas necesitadas de coidados pola súa contorna.
2.7. O avó «andoriña» ou «maleta»
Son coma os nenos de pais separados: Cada fin de semana …
«arranca pistón». «Papá, mamá, cando deixaremos de sermos nós
uns monicreques sen sabermos quen move as nosas vidas?» Eses
cambios continuos desestruturan ao máis equilibrado. Ningunha
autonomía. Ningunha capacidade de opinión: «Se non estás a gusto,
pilla a porta. Nós, abondo sacrificio estamos a facer». E tamén é
verdade. O número de maiores de 65 años que viven sós medrou un
16 % só en cinco anos, multiplicando risco de ficaren desamparados.
2.8. Asilos. Residencias
Cantos hai e onde están? Como están, como funcionan? Non
todos son igual, por sorte. Pero cantos deles son uns aparcadoiros
de vellos á espera do pasamento? Abusos. Horrores. Invisibilización. Persoal coidador súper explotado, superado e extorsionado,
Encrucillada 214, setembro-outubro 2019
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enfermo, con necesidade absoluta de traballar por cargas familiares e que responden desesperados á impotencia10.
Por que non hai inspeccións libres e independentes que miren e
escoiten todas as condicións dos residentes, pero tamén as laborais,
as técnicas, etc.? E as políticas especuladoras, quen as supervisa
de verdade? Tamén as da Xunta de Galicia e as das Institucións
publicas, privadas ou clandestinas? Só con estes datos xa se reflicte
a transcendencia e a necesidade da análise da vulnerabilidade das
persoas anciás e dos coidadores11. E os pobres están invisibilizados,
apartados, excluídos. Por nós tamén. Incluso cando nós mesmos
somos vellos. Os vellos están na categoría dos pobres máis pobres.
Analicemos, pois, isto polo miúdo e desde o ámbito que «nos»
afecta. Desde a realidade concreta, partindo desde abaixo. Esa só
nós a coñecemos. Se non a destapamos cada un, fica invisibilizada.
Isto non se dá, dirán moitos. Pois abonda con lermos a nosa prensa
diaria ou consultarmos ao Dr. Google con atención. Dá arrepío.

3.- Valoremos a realidade dos nosos anciáns
desde os datos publicados nos xornais
3.1. Exclusión social
Un proceso polo que certos individuos fican á marxe da sociedade e non poden participar plenamente nela, dada a súa condición de distintas pobrezas: por falta de capacidades básicas ou
10 «Más de una treintena de auxiliares de enfermería del centro de mayores de Caranza
demandan a la Xunta frenar déficit de empleados y deficiencias estructurales de instalaciones.
Situación laboral: “Maltrato institucional” a residentes y trabajadores. Carencia de personal:
hay días en los que tendría que haber doce personas en un turno de mañana, hay siete o seis.
Deficiencias en edificio. Pasillos estrechos para sillas de ruedas, comedores sin espacio suficiente.
Para actividades de terapia ocupacional, dos elevadores y un montacargas muy lentos. Siete plantas. Apenas tres minutos por persona para aseo matutino. Edad media del colectivo trabajadoras:
supera 50 años». Neste rango de idade é cando están a soportar máis sobrecarga de traballo.
Diversas patoloxías tanto físicas como psíquicas, estrés e sobrecarga. «No se presta a los mayores la asistencia que merecen. Culpan a: Dirección del centro, Jefatura de Coruña, Secretaría
Xeral y Conselleira Política Social». Centro Mayores Caranza. Diario de Ferrol 17/08/19.
11
16
372

https://www.sergas.es/…/2018-Etica-vulnerabilidade-e-ancianidade…
Encrucillada 214, setembro-outubro 2019

Os vellos: así de real

non teren oportunidades de aprendizaxe como resultas da discriminación. Seres sen oportunidade de emprego nin de teren
ingresos, nin accederen á formación e á educación necesaria
para participaren en actividades e redes comunitarias. Persoas en
situación de pobreza, de exclusión social, discapacitados e con
exclusión residencial. Os sen fogar ou os das grandes bolsas de
inmigrantes ou refuxiados. Desempregados ou en precariedade
laboral. Vítimas de violencia. Fogares monoparentais con fillos,
netos ou enfermos ao seu cargo. Persoas da terceira, cuarta idade,
etc., en estado de soidade, enfermidade, con demencia, discapacitadas, abusadas, violentadas, maltratadas, etc. O concepto de
risco de pobreza e/ou exclusión social aínda é máis amplo. Non
só en termos monetarios (nivel de renda). Tamén é un concepto
multidimensional. A enerxía está en todo o que consumimos e a
súa carencia tamén define a pobreza. Falemos, por exemplo, dos
efectos nas súas diversas formas: calefacción, auga quente, transporte, alimentación, etc.
3.2. O mal trato e os malos tratos. Que está a pasar na Galicia?
Galicia non é unha excepción e a cousa vén de vello. Entrar
en calquera xornal e aparecen sobrados datos deste grande sufrimento12.
María Cedrón, grande coñecedora desta problemática, denuncia con frecuencia esta situación. Só unha breve escolma das súas
achegas13.
12 Faro de Vigo. Miércoles, 6 de diciembre de 2017: «Solo entre enero y junio de 2017
se han contabilizado ya 150 casos, una media de 25 al mes, lo que sitúa a Galicia como la
tercera comunidad con más víctimas, solo superada por Andalucía (577 casos) y la Comunidad
Valenciana (380)». galicia@farodevigo.es
13 Cedrón M., La soledad de los mayores los hace aún más débiles. O maltrato faise invisible: a maioría dos que o sofren calan por temor a quedaren desamparados, polo estado de
dependencia ou non recoñeceren o que lles está a pasar.
Sendo moi habitual o problema, as denuncias por presuntos maltratos ás persoas maiores
son escasas (Teléfono Social da Consellería de Política Social). Así o recoñecen colectivos:
Asociación Gaela de Axuda e Protección a Persoas en Desamparo ou o Colexio de Graduados Sociais.
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Traballadores Sociais de Galicia, forenses do IMELGA (Instituto de Medicina Legal de Galicia), médicos de atención primaria
e a propia Xunta».
• Os nosos maiores están moi desprotexidos. Son os grandes
esquecidos da nosa sociedade.
• A isto engádeselle, nunha mesturanza coa vulnerabilidade, as
persoas que sofren algún tipo de dependencia e que moitos
maiores prefiren calar por temor a non saberen onde poden ir
parar no caso de denunciaren ou só por queixárense
• Hai casos velados de abuso que nin a propia persoa maior recoñece. Detectamos dous tipos, maioritariamente. 1º.- O financeiro,
cando se fai un uso non autorizado das propiedades ou recursos
económicos. 2.º- Abandono, neglixencia ou deixado nos coidados. E cando non se lles procuran os afectos que merecen.

María Cedrón tamén recolle testemuños dun forense, da traballadora social Ana Vilar e de Alejandra González, presidentafundadora da Asociación Gaela, que coinciden ao explicaren que:
• O forense do Imelga de Ourense, Julio Jiménez, destaca que
«moitas vítimas de malos tratos están incapacitadas para contalo
porque non o recordan ou están impedidas».
• A traballadora social Ana Vilar constata pola súa experiencia laboral que hai «moito maltrato económico. E tamén por omisión:
cando os maiores pasan moito tempo inmobilizados, durmindo
todo o día ou se fai un abuso farmacolóxico». Hai moita xente
cun deterioro cognitivo leve que quere vivir onde viviu toda a vida.
• Nas áreas rurais a xente maior «sofre un gran illamento e ten
dificultades para acceder aos servizos». Pero é certo que nas
aldeas e pobos pequenos contan coa proximidade dunha rede
social non tan habitual nas contornas urbanitas.
• Todos sabemos que os asaltos aos vellos e ás súas casas son cada
día máis frecuentes. Xa nin son noticia. Non causan novidade
nin alarma. Medran os enganos e ameazas na propia porta ou
polo teléfono con timos, estafas ou extorsións polo da luz, auga,
gas, ventas fraudulentas, etc. «Somos tan débiles e con tantos
medos que calquera nos engaiola».
18
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Máis datos de Institucións de solvencia
• Os casos de abuso económico, psicolóxico e farmacolóxico aumentan (Teléfono Social).
• Unha de cada dez persoas maiores sufriu malos tratos no último
mes, segundo datos da Organización Mundial da Saúde (OMS)
(16.06.2018).
• Un de cada seis maiores podería ser vítima de malos tratos en
Galicia (COPG) e destaca que este maltrato «non sempre é
evidente»14 (10.05.2019).
• Aspectos xurídico-penais dos malos tratos a persoas maiores.
Casos prácticos. A policía está sendo formada especificamente. A
soidade no medio rural da Galicia. Os servizos sociais diante do
maltrato ás persoas maiores. Abordaxe integral15.

4.- Agora vén o noso traballo persoal
Desde Gaela chaman á colaboración cidadá para descubrirmos
casos deste tipo e podermos darlles algún tipo de solución. É a
urxencia de cooperación e asociación para podermos dar cobertura entre todos ao meirande número de casos. Non hai dúbida
do fundamental da colaboración de toda a sociedade para pórlle
coto ao problema do avellentamento da poboación en Galicia16. Á
luz de todo isto e do moito máis que hai na realidade publicada
e da invisibilizada tanto nas institucións como nas familias e na
comunidade fagamos unha valoración de proximidade desde o que
coñecemos: familia, parroquias, concello, bisbarra, provincia, etc.
Que situacións concretas de inseguridade, maltrato e malos tratos
coñezo e coñeces? Estudalas ben e pólas en coñecemento dos veci14 Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. https://sgxx.org/wp-content/uploads/2017/12/
Isabel.pdf
15 Orden del DOG n.º 141 de 2012/7/24 - Xunta de Galicia - Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. https://sgxx.org/wp-content/uploads/2017/12/Isabel.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/…/AnuncioCA05-160712-0005_es.html
16 https://www.lavozdegalicia.es/…/galicia/…maltrato…/00031554500616239674223.
https://www.lavozdegalicia.es/…/galicia/…anciano…maltrato…-/000315545012788626…
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ños, da parroquia, do concello, da bisbarra, da Xunta da Galicia, da
prensa, da xudicatura, se for do caso, etc. Crear grupos de estudo
e propostas de solución.
Se queremos ter datos actualizados entrar en Google e seleccionar entradas co epígrafe: Malos tratos a anciáns, Maltrato, Malos
tratos, Abusos, Abandono, Extravíos.
4.1. Perdas. Desaparicións. Morte por compaixón e esgotamento
Problemas principais de explotación laboral e extorsión dos coidadores por parte das Institucións, etc. Falta de axuda das institucións. Promesas incumpridas. Sociedade evasiva. Familiares desbordados ou que se desentenden. O avó «andoriña» ou «maleta»,
cada semana ou mes cambiando de casa, etc.
Claro que tamén hai iniciativas positivas persoais, veciñais,
comunitarias. Só faltaba! Xantar na casa. Experiencia dos Ancares.
Coñecer o que se está facendo. Cooperativas de axuda e apoio,
etc. Ver estas dúas publicacións17. Pero os malos tratos seguen na
realidade.
4.2. A soidade
O Dr. Dosil:
Hai que diferenciar entre aqueles maiores que viven sós «por elección» (e que poden falecer por un problema repentino de saúde,
como un infarto ou un ictus), e aqueles que conviven coa soidade
non elixida. Temémoslle á soidade. O número de persoas maiores
de 65 anos que viven soas en Galicia non deixou de crecer nos
últimos anos: de 110.800 no ano 2013 pasou a 128.800 no ano
2018 (un 16,2 % máis). Un síntoma máis do envellecemento da
17 Consellaría de Traballo e Benestar. Orde do 13 de xullo de 2012 pola que se
aproba a Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou adultas con
discapacidade e se aproba a súa utilización no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia,
DOG 24 xullo 2012. Spora Sinergies. Manual para el abordaje de los malos tratos a las
personas mayores: diseño, actuación y evaluación. Interesante publicación PDF: www.spora.
ws/wp-content/uploads/2017/09/2017_ESP_ManualAbordatge.pdf
20
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poboación e un «problema público moi preocupante», segundo os
expertos, pois a soidade é un dos principais factores de risco de
morte prematura neste sector da poboación.

O doutor Carlos Dosil, da Sociedade Galega de Xerontoloxía e
Xeriatría, a Europa Press:
«Galicia, ano 2018, 278.600 persoas vivían soas (das que 128.800
eran maiores de 65 anos). Previsións para 2031: 330.000 fogares serán unipersoais. Cada vez máis persoas maiores viven soas.
Principalmente mulleres: o 67 % dos maiores de 65 anos»18. Os
servizos de atención e seguimento non medran a ese ritmo e non
chegan a todos.

4.3. As mortes «en diferido»
No verán aumenta a ausencia e a dispersión da xente dos lugares
da vivenda habitual. Os numerosos casos de anciáns que falecen
sós nas súas casas, situacións cada vez máis frecuentes e cuxas
mortes non se coñecen ata días, semanas ou mesmo meses despois, confirman as estatísticas: moitos anciáns aparecen mortos
pasados moitos días sen saberse deles. Talvez xa estaban nesa
situación pero invisibilizados. «Dedución: se non se toman medidas, o número de casos de anciáns que morran sós nos seus domicilios aumentará».
Un feito vale máis ca mil palabras. Relato dun caso real e actual19:
«O cadáver dun octoxenario en estado de descomposición foi
atopado pasado o mediodía deste sábado na súa casa de Ferrol.
Foron os veciños quen, asustados polo forte cheiro que procedía da vivenda, alertaron á Policía Local de que había días que
non vían a este home. Tras inspeccionar as dependencias do piso,
nunha das habitacións atopouse o cadáver de J.C.A. tirado no
18 https://www.galiciaconfidencial.com.EuropaPress/Redacción/VIGO/10/08/2019/
Actualizada ás 12:53.
19 http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/100938-achan-corpo-dun-octoxenariolevaba-dias-morto-casa- ferrol.- Ferrol, 03/08/2019.
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chan. Segundo as fontes consultadas, o home levaba morto «unha
boa tempada, probablemente xa pasaría dos 10 días», dado que o
corpo presentaba «efectos da descomposición e estaba bastante
mal». O corpo foi conducido ao Hospital Xeral para ser sometido
a unha autopsia. O home, que naceu no 1933, vivía só na rúa San
Salvador de Ferrol».

Fagamos unha análise detallada do texto. Vaiamos á raíz do asunto:
• A realidade deste home?: «Naceu no 1933»: 86 anos. Era xa
moi vello.
• Vivía só. «Nunha das habitacións atopouse o cadáver de J.C.A.
tirado no chan».
• Cal é a importancia desa persoa para o grupo da contorna
social? «O home levaba morto unha boa tempada, probablemente xa pasaría dos 10 días».
• O esencial da noticia: «os veciños, asustados polo forte cheiro,
que procedía da vivenda».
• O grupo non interveu directamente: Só «deron a alerta».
• Transcendencia do caso? Ningunha: «Avisados os bombeiros
o corpo foi conducido ao hospital xeral para ser sometido a
unha autopsia».
Conclusións: Este home non lle morreu a ninguén. O caso xa
está pechado e todo o proceder fíxose legalmente. Non aparece
ningún grupo de pertenza nin membresía. Nin hai nome. Só iniciais, por aquilo da protección de datos.
Paradoxo: Protexemos os datos. Pero non somos quen de protexer á persoa. Isto cada vez sucede máis a miúdo: «A morte silenciosa e indiferente dos maiores que viven sós: Nove mortes en
quince días»20.
20 «A morte silenciosa e indiferente dos maiores que viven sós: Nove mortes en quince
días». O último foi un home de 79 anos que apareceu morto na súa casa de Verín este
sábado. En varios casos, os maiores levaban meses falecidos e foron descubertos polo cheiro
dos seus corpos en descomposición. https://www.galiciaconfidencial.com/Verín/12/08/2019.
22
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4.4. Que podemos aprender da pirámide de Maslow?
Non é hoxe ningún signo de especial erudición citar a Abraham
Maslow, o eminente psicólogo, un dos fundadores da psicoloxía
humanista que estuda os procesos e as necesidades na procura da
autorrealización da persoa para alcanzar a maior plenitude posible
como humanos, homes e mulleres21. É un bo modelo para pulsar
o estado da nosa vellez nas nosas casas, parroquias, concellos, provincias ou na Autonomía e no Estado e facer un percorrido sinxelo,
a modo de exame persoal, comunitario, social e institucional de
como están a ser tratados os anciáns e as anciás na nosa Galicia e
en España. Unha análise polifacética da realidade na que estamos,
na que nos movemos e sufrimos decotío persoal e comunitariamente. Para comprendermos mellor todo isto acheguémonos ao
que nos di Maslow desa Xerarquía de necesidades e da importancia
de darlles solución.
O home e a muller teñen unha serie de necesidades básicas
e tamén unhas metanecesidades que motivan comportamentos.
Segundo os que prevalezan, así será a conduta, os valores e a realización da persoa. Na ancianidade estas sensibilidades modifícanse
e agudízanse. Este modelo teórico é un bo fío condutor para esta
análise. A toda necesidade debe corresponder unha resposta adecuada e ben estudada por nós mesmos. Estas necesidades van
nunha gradación ascendente coma nunha pirámide. Desde o alimento, a seguridade, a pertenza, o afecto, o respecto e autoestima.
No cumio a meirande: autorrealización.
Está acreditado que a felicidade e a plenitude persoal teñen
moito que ver coa xestión adecuada desas necesidades e que é
fundamental a autorrealización. Iso daranos os índices de felicidade. Moitas persoas, ao cubriren só as necesidades inferiores, de
supervivencia e afecto, non se realizan plenamente. Neste proceso
vai haber circunstancias difíciles, frustracións, privacións, dor, que
farán aflorar forzas durmidas mesmo seguridade e forza interior
21 Maslow A., Una teoría sobre la motivación humana. 1943. Describe a famosa Pirámide
de Maslow ou Xerarquía das Necesidades Humanas.
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se as resolvemos axeitadamente e as afrontamos con valor, etc. Se
nos vemos impulsados primordialmente polas metanecesidades ou
valores supremos, tamén nos veremos estimulados a superarnos,
a crecer, a resistir a adversidade, a loitar por causas elevadas e
xustas, na defensa da bondade, da verdade, da beleza. As persoas
autorrealizadas vense motivadas e atraídas polos valores supremos
ou metanecesidades22.
É o momento privilexiado da vida para facermos a gran síntese
da propia existencia e dar cumprida plenitude ao gran proxecto
final. E, coma un legado sagrado, facer entrega con honra á familia
e tamén á historia. É o momento de recoñecer e corrixir os grandes
erros e reconciliarse con todos e con un mesmo. É a grande etapa
da paz e de converterse ao Espírito. É a etapa dos froitos, a máis
rica, para deixar todo concluído e preparar con auténtica esperanza
a gran viaxe. No caso de sermos crentes, deixarse plenamente nas
mans e no corazón bondadoso de Deus guiados polo Bo Pastor e
escoitar: Ven, bendito do meu Pai, porque fuches fiel no pouco,
entra no gozo do teu Señor.

5.- Coda final
Si. Certamente hai outra ancianidade, moito máis bonita, chea
de vida e incluso moi bucólica. Que sorte! Esa está moi estudada
e hai moitísima bibliografía e mesmo filmografía deliciosa.
Pero esta, na que hoxe apousamos, anda máis polas hemerotecas
e é flor dun día. Ao día seguinte pasa ao silencio, invisibilízase. Xa
non interesa. Por iso eu a quixen traer á luz de Encrucillada (unha
revista galega de pensamento cristián). Porque é unha pobreza
invisibilizada. Temos a tentación de ocultar a cruz actual de Cristo
nos outros crucificados nos Vía Crucis hodiernos. A gran pregunta:
haberá Cireneos, Verónicas, Fillas nas Xerusaléns galaicas? Quen
segue decotío aos fillos nas caídas, ao pé da cruz e na recollida
22 Dolores Villegas, La pirámide de Maslow - Filosofía para la vida.- https://filosofia.
nueva-acropolis.es/2013/la-piramide-de-maslow/ 4 mar. 2013.
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final dos fillos mortos é María. As «Piedades» dos nosos cruceiros
galegos dinnos que si. Por iso, «non nos afliximos coma os que non
teñen esperanza» (1Tes 4, 12).
No anoitecer daquel día, o primeiro da semana, estaban os discípulos nunha casa, coas portas pechadas por medo aos xudeus (a
escena non pode ser máis tétrica e desesperanzada). E nisto entrou
Xesús. Púxose no medio. Mostroulles as mans e o costado. «A paz
convosco». E alentou sobre eles. Enchéronse de alegría ao veren
ao Señor. Alentou sobre eles. Recibide o Espírito Santo. E agora
ide perdoar os pecados (Xn 20, 19-23)

Que quer dicir perdoar os pecados? Facermos distinta esta realidade. E depende de nós.
«O anxo díxolles ás tres mulleres: Non vos asustedes. Buscades a
Xesús Nazareno, o Crucificado? Resucitou. Non está aquí. Mirade
o lugar onde o puxeron. Dicídelle a Pedro e aos discípulos que El
irá diante deles a Galilea» (Mc 16, 6-7).

Volvamos pois a esta Galilea galega da vellez e percorramos nós
o camiño tras do Mestre. «Que facedes aí plantados mirando ao
ceo? Ese Xesús volverá (Feit 1, 11).
Outros artigos doutros autores, nesta mesma publicación, concretarán as vías de solución, públicas e privadas, e a importancia
de crear redes sociais de solidariedade23.
Xaquín Campo Freire
San Xaquín e Santa Ana. Día das avoas e avós

23

Las redes sociales, 12/08/19, www.diariodeferrol.com.
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Estudo

Acerca do envellecer
Ramón Cao Martínez1

Comezarei recoñecéndoo sen andrómenas: escribir sobre a
vellez, cando un xa anda anos arriba, resulta un tanto incómodo
e inquietante. Tal é o peso da ameazadora imaxe coa que aínda
hoxe seguimos asociando esta última idade. Simone de Beauvoir
expresouno con crúa franqueza hai xa medio século: «A inmensa
maioría dos homes acollen a vellez con tristeza ou rebeldía. Inspira
máis repugnancia ca a mesma morte. En efecto, máis que a morte
é a vellez o que hai que opoñer á vida. É a súa parodia»2. Non
digamos nada do demoledor ditame de Jean Améry: «O envellecemento, no que emerxen e fanse evidentes o non e o –in da existencia, é unha rexión de vida abatida, privada de calquera consolo
razoable; non deberiamos facernos ilusións»3. E, onte mesmo, ata
un entusiasta defensor do papel que os maiores han de xogar no
noso mundo, lembrounos «a calada aversión que aínda nos inspira
a vellez»4.
1

1 Ramón Cao Martínez (Baracaldo, 1944) foi profesor de Lingua Castelá e Literatura.
Está casado e ten dous fillos e tres netos. Dedicou os últimos anos ao estudo da obra
de Thomas Merton, sobre cuxos diarios publicou Ocultarse en una hoguera (Eurisaces,
Ourense, 2015). É membro do consello de redacción de Encrucillada. Correo e.: caoramon@gmail.com
2 Beauvoir, Simone (1970), La vejez (trad. de Aurora Bernárdez), Edhasa, Barcelona
1989 (2.ª), 637.
3 Améry, Jean, Revuelta y resignación: Acerca del envejecer, Pre-Textos, Valencia 2001,
143. O autor fixo esta implacable vivisección do envellecemento aos seus 55 anos Nove
anos despois, nun novo prólogo, insistiu no devandito: «En realidade todo era un pouco
peor do que eu previra» (13).
4 Olalla, Pedro, De senectute política. Carta sin respuesta a Cicerón, Cantil, Barcelona
2018, p. 81.
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Parecería coma se a simple mención da palabra acentuase o
lado máis negativo da realidade á que se refire. O ideal do noso
tempo é a eterna mocidade, e manterse moza ou, cando menos,
aparentalo converteuse nunha sorte de imperativo categórico.
Está mal recoñecer o propio envellecemento. Pero, fronte a ese
soño de mocidade perenne que queren vendernos ao prezo dun
pacto co «diaño», preguntámonos: «Non haberá tamén, ademais
da forma que elixiu Fausto, outra forma de non envellecer que
consista en aceptar de corazón, sen ningún resentimento, o peso
e a pesadume dos anos?»5 Aceptando lealmente a propia idade
coa densidade de todo o vivido e cos límites evidentes da nova
situación, pero sen esaxeralos nin sentirse infelizmente prisioneiro deles. E, ao mesmo tempo, explorando con agradecida curiosidade as oportunidades que esta etapa da vida nos brinde. Si, un
desexa ensaiar esa paradoxal forma de non envellecer e, por iso,
fai súa a confiada aspiración do poeta orante: «Que aprendamos
a levar boa conta dos nosos anos, e así consigamos un corazón
sensato» (Sal 90, 12).
Sopesemos, pois logo, a duración do curso da nosa vida. E confiemos en que desa ponderación brote a sabedoría cordial que neste
último tramo nos permita seguir crecendo como seres plenamente
humanos. Digamos, ao modo socrático, que deixarse levar por esta
idade sen esclarecela mediante a reflexión, sen sometela a exame,
faría que non valese a pena vivila6. Ademais, como este asunto dos
anos adoita provocar inconfesados sentimentos de desacougo, pensalo e verbalizalo –compartindo sentires, pensamentos e lecturas
con quen lea isto– pode servir como unha forma de esconxuro,
como un exorcismo a través da palabra. E por que non actuar
coma o neno asustado que canta na escuridade para espantar o
seu medo?
5 Cabodevilla, José María, 32 de diciembre. La muerte y después de la muerte, Biblioteca
de Autores Cristianos, Madrid 1969, p. 65.
6 Aurelio Arteta insiste nesta apreciación nos seus dous recentes dietarios: A pesar de
los pesares. Cuaderno de la vejez, Ariel, Barcelona 2015, e A fin de cuentas. Nuevo cuaderno
de la vejez, Taurus, Madrid 2018.
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1.- Un clásico revisitado
Achegueime estes días ao De senectute [Acerca da vellez] de Cicerón, que nos meus remotos anos de aprendizaxe do latín só cheguei
a visitar fragmentariamente. Achei que, aínda hoxe, pódese ler con
gusto e algún proveito. O tratadiño, un diálogo ao estilo platónico,
non é unha das obras de maior envergadura do seu autor, pero si
unha das máis populares. Cicerón compúxoo o ano 44 a. C., no
medio das turbulencias políticas que desembocaron no asasinato
de Xulio César, ás que seguiría a inestabilidade que un ano máis
tarde cobrou a vida do autor. Cando o escribe, Marco Tulio ten
sesenta e dous anos –xa é todo un senex– e vive fóra de Roma.
Retirado, contra a súa vontade, das responsabilidades públicas e
case oculto, rodeado por un grupiño de novos discípulos, refúxiase
nos estudos filosóficos e na escritura. Dedica o libro a un amigo
coetáneo, Pomponio Ático, coa intención, segundo di, de axudarlle
a alixeirar o peso da súa incipiente vellez, a reconciliarse con ela, á
vez que se axuda a si mesmo7. Coa súa proverbial pericia retórica
e dialéctica8 vai desmontando no corpo do texto os prexuízos que
configuran unha imaxe absolutamente negativa da idade terminal,
que ao seu xuízo son catro:

7 «Quero aliviarte a ti, e tamén a min mesmo, desta carga que eu teño en común contigo,
a vellez, que ou ben nos oprime xa ou ameázanos de certo; aínda que eu sei seguro que ti,
como todo o demais, soportas isto e seguirás soportándoo con mesura e sabedoría. Pero a
min, ao querer escribir algo sobre a vellez, parecíasme ti digno dun don do que ambos os
dous puidésemos aproveitarnos conxuntamente» (I, 1, p. 39). A alusión á vellez inminente
ou próxima hai que entendela en sentido irónico: o autor tiña sesenta e tres anos, o seu
destinatario sesenta e seis, e a senectus comezaba aos sesenta. Máis tarde, no seu Acerca
da amizade, recoñecerao: «eu era un vello que lle escribía a un vello sobre a vellez» (De
amicitia, I, 5, p. 117). Oxalá poida facer verdadeira a continuación da cita: «A min, de
verdade, resultoume tan grata a composición deste libro, que non só me librou de tódalas
molestias da vellez, senón que mesmo me fixo a vellez suave e agradable[mollem etiam et
iucundam]. Nunca, pois, a filosofía poderá ser louvada con suficiente merecemento, xa que
o que a obedeza poderá pasar toda a súa vida sen molestia» (I, 1, pp. 39-41). Cito siempre
a Cicerón por Xosé Carballude Blanco e Xosé M.ª Liñeira Reboredo, trads., Sobre a
vellez. Sobre a amizade, Galaxia, Santiago de Compostela 1995.
8 «Cicerón xa non é o nome dun home, senón o da elocuencia mesma», sentenciou
Quintiliano (Institutiones oratoriae, X, I.112).
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Cando penso niso, catro son as causas que atopo polas que a vellez
parece desgraciada: primeira, porque nos arreda das actividades;
segunda, porque fai o corpo máis débil; terceira, porque priva
de case tódolos praceres; e cuarta, porque non está moi lonxe da
morte (V, 15, p. 51).

Un intérprete actual resume así, en diálogo co seu autor, a
réplica ciceroniana aos que na vellez só ven perda e decadencia:
Aos que din que arreda da acción, ti lémbraslles que as accións
máis valiosas non se levan a cabo co ímpeto nin coa axilidade dos
corpos, senón co coñecemento, a competencia e o xuízo, equipamento do que a vellez non só non está orfa, senón que adoita
mesmo estar sobrada. Aos que alegan que borra a memoria, ti faslles notar que adoita abandonarnos por non usala, que perdemos
destrezas cando perdemos previamente o interese e a dedicación.
Aos que a acusan de quitar a saúde, apercíbelos ben facéndolles
saber que a saúde é labor dunha vida, e que hai que cultivala
desde que se nace para non botala en falta na vellez. Aos que lle
reprochan levar os praceres, faslles meditar se non será o exceso
aquilo que os leva, pois non faltan praceres sutís na idade avanzada para a alma sensible que non se atopa atada aos tiránicos.
Aos que a culpan de tornar os homes irascibles, esquivos, retrógrados e avaros, ti replícaslles que esas secuelas veñen con cada
un e non coa vellez, porque se fose esta quen as trae, traeríallas a
todos. E aos que, finalmente, a aborrecen pola súa proximidade á
morte, lémbraslles que esta se pode presentar a calquera hora, e
que o ancián, emporiso, ten ao seu favor que non fose cedo9. Así,
demostras ante todos que envellecer ben non é, no fondo, un acto
de renuncia, senón de vontade, e que eses males que moitos temen
aparecer coa chegada da idade postremeira, son, na súa maioría,
defectos do propio carácter e non da devandita idade10.
9 A réplica de Tulio é máis complexa, pois engade outra consideración: «Unha de dúas
–argumenta–, ou a morte conduce á nada ou á inmortalidade. No primeiro caso, non hai
nada que temer e, por tanto, só cabe a indiferenza; no segundo, hai motivo para a esperanza» (Cerezo Galán, Pedro, «Meditación sobre el confín, en Cicerón, M. T., Prólogo a
De senectute. Catón el Viejo. Sobre la vejez, Antonio Roche Navarro, ed., Biblioteca Nova,
Madrid 2018, 47).
10 Olalla, Pedro, De senectute política. Carta sin respuesta a Cicerón, Cantil, Barcelona
2018, 19-20.
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A vellez, como toda idade, ten os seus dons específicos, argúe
Cicerón; tamén nela se pode levar unha vida creativa, feliz, virtuosa
e aínda útil para a res publica, só que doutra maneira. De senectute
ten moito de consolación filosófica, prestixioso xénero cultivado
noutras ocasións polo noso autor, así por mor da morte da súa filla
Iulia; tamén, de discurso forense, en que se realiza unha eficaz
defensa fronte ás acusacións do fiscal. Ademais, hai nestas páxinas
un propósito latente: reivindicar a propia capacidade para seguir
desempeñando un papel activo na vida cívica, da que sen ningún
miramento foi desbancado do mesmo xeito que outros membros
da súa xeración por unha fornada de ambiciosos «novos» (César,
Catón, Bruto, Marco Antonio, etc.)11. Pero, máis aló das intencións
confesadas ou ocultas, esta apoloxía da vellez tenta facer fronte ás
diversas acusacións contra ela, refutándoas pacientemente. Cicerón
comprométese a fondo en facernos ver que a botella está máis que
medio chea. Pero lógrao? Non podería tamén dicirse aquí que os
seus son argumentos válidos pero non convincentes?
Desde logo, a Simone de Beauvoir non a convencen uns razoamentos pensados, segundo ela, desde unha posición elitista e destinados a unha minoría privilexiada, a clase senatorial12. Máis
próximo no tempo, tampouco tal discurso parece facer efecto en
Norberto Bobbio, quen –sen rebater explicitamente a Cicerón–
aprópiase do título do famoso diálogo e ao tempo confesa o seu
desagrado polas apoloxías da vellez, comezando polas clásicas13.
E aínda máis preto de nós un avisado e fino ensaísta de hoxe –e
da nosa cidade– sospeita que as refutacións de Tulio non deben
de contar con moitos partidarios14. Fronte a todo iso, contrasta o
11 Monge Marigorta, José Antonio, «Cicerón: vida y obra», en Cicerón, Marco Tulio,
De senectute. Acerca de la vejez, Triacastela, Madrid 2006, 122 e 127.
12

Ob. cit., 143-145.

13 Bobbio, Norberto, De senectute y otros escritos autobiográficos, Taurus, Madrid 1997,
33-34.
14 Só se salvaría o aserto «Ninguén é tan vello que non pense poder durar un ano» (VII,
24), acorde co proverbio chinés que di «Non hai un home tan novo que non poida morrer
mañá, nin un tan vello que non poida vivir un ano máis» (Lamas, Santiago, De vivos, vellos
e mortos, O Próximo, Ourense, 2019, 129).
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entusiasta acordo de Pedro Olalla no seu De senectute política.
Sostén este helenista que a necesidade de construír outra imaxe
da vellez, fronte a innumerables prexuízos, é igualmente perentorio
hoxe coma daquela. E mantén a validez actual da lección de Marco
Tulio: «que as dificultades da vellez non proveñen tanto da idade
como do carácter e da actitude vital das persoas, que envellecer
é, nun alto grao, un empeño ético», e político –como engadirá un
pouco despois15.
Por outra banda, no campo das neurociencias, a Nobel italiana
Rita Levi Montalcini admírase da intuición de Marco Tulio, quen,
sen as bases científicas de que hoxe dispoñemos, aventurouse a
defender as inmensas posibilidades mentais a disposición das persoas de idade16. Tamén a xerontoloxía e a xeriatría actuais recoñecen o carácter precursor d’ «esta alegación entusiasta contra a idea
fatalista de que as limitacións inherentes á idade presupoñen unha
barreira insuperable á hora de conseguir unha boa calidade de
vida»17. Como se ve, lecturas dispares dun texto xa vetusto que dan
que pensar e fan boa aquela definición de libro ou autor clásico
que, entre outras, regalounos Italo Calvino: «O teu clásico é aquel
que non pode serche indiferente e que che serve para definirte a ti
mesmo en relación e quizais en contraste con el»18. Pero deixemos
de momento o vello Tulio e tentemos de delimitar o campo da nosa
pescuda. De que falamos cando hoxe nos referimos á vellez?

2.- Delimitando conceptos
Non é fácil achar unha definición satisfactoria, pois son moitos
os ángulos desde os que pode abordarse. Temos a vellez biolóxica ou
fisiolóxica (baseada nas alteracións de declinación experimentadas
15

Ob. cit., 12-13.

16 Levi Montalcini, Rita (1998), El as en la manga. Los dones reservados a la vejez,
Crítica, Barcelona 1999.
17 Ribera Casado, José Manuel, «Cicerón y la geriatría actual», en Cicerón, Marco
Tulio, De senectute. Acerca de la vejez, Triacastela, Madrid, 2006, 11-32. A pasaxe citada
aparece na páxina 24.
18

Calvino, Italo, Por qué leer los clásicos, Tusquets, Barcelona 1993, 17.
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polo organismo), a cronolóxica (a do rexistro civil), a legal ou burocrática (a partir da cal se produce a xubilación e tense dereito a unha
pensión e outras prestacións sociais), a sociolóxica (dependente da
definición do que é ser vello, segundo a xeración á que pertence o
individuo e a sociedade e o momento histórico que lle tocou vivir),
e a psicolóxica (marcada polos cambios cognitivos e afectivos, e pola
capacidade adaptativa e de resposta a situacións novas)19. De modo
que a valoración externa da vellez é bastante relativa e depende,
na práctica, do punto de vista adoptado e dun conxunto variable
de factores. En canto á vivencia persoal –aínda máis subxectiva
e relativa– adoita ser froito da confluencia duns datos obxectivos
e de dúas olladas: como se ve un a si mesmo, como o ven a un os
demais. A idea de que «un é tan novo como se sente» vén de lonxe, e
lembrouse respecto diso a imaxe do Falstaff de Shakespeare. Sexa o
que for, o peculiar dos nosos días é que a idade do derradeiro estadio
do ciclo vital prolongouse de modo tan notable que ás veces chega
a ocupar o terzo dunha vida. Segue sendo válida a descrición feita
a fins do século pasado por Norberto Bobbio:
O limiar da vellez atrasouse nestes últimos anos preto dun vintenario. Quen escribiu sobre a vellez, comezando por Cicerón,
roldaban os sesenta. Hoxe o sexaxenario só é vello en sentido burocrático, por chegar á idade en que xeralmente ten dereito a unha
pensión. O octoxenario, salvo excepcións, era considerado un vello
decrépito de quen non valía a pena ocuparse. Hoxe, en cambio,
a vellez, non burocrática senón fisiolóxica, comeza cando un se
aproxima aos oitenta, que é ademais a esperanza media de vida,
tamén no noso país, algo menos para os homes e un pouco máis
para as mulleres. O desprazamento foi tan grande que o curso da
vida humana, dividido en tres idades tradicionalmente e tamén
agora nas obras sobre o tema do envellecemento e nos documentos oficiais, prolongouse na chamada «cuarta idade». Nada proba
mellor, con todo, a novidade do fenómeno ca comprobar a falta
19 Muchinik, Eva, «El curso de la vida y la historia de la vida», en Salvarezza, Leopoldo
(comp.), La vejez. Una mirada gerontológica actual, Paidós, Buenos Aires 1998, 315-316;
Rodríguez Carrajo, Manuel, Sociología de los mayores, Publicaciones de la Universidad
Pontificia de Salamanca, Salamanca 1999, 78-82.
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dunha palabra para designalo: tamén nos documentos oficiais aos
agés séguenlles os très agés20.

En efecto, segundo a Unión Europea habería que diferenciar –
desde a perspectiva legal e dos servizos sociais– entre a «terceira
idade» (desde os 65 ata os 80) e a «cuarta idade» (dos 80 en diante)21.
Hoxe aínda se afina máis, deslindando tres grupos: os «vellos-novos»
ou membros da «terceira idade» (persoas entre os 65 e os 80, xubiladas ou non, relativamente saudables e cun uso creativo do seu
tempo); os «vellos-vellos» ou «cuarta idade» (persoas entre os 80 e os
95, entre as cales as hai activas e vigorosas, pero que na súa maioría
requiren servizos sociais e sanitarios de apoio), os «moi vellos» e os
«centenarios», a partir dos 95 e dos 100, respectivamente22. Convén
notar que o termo maiores é o que parece ter maior vixencia para
designar as persoas que pasamos dos 65 anos. Con iso téntanse
evitar as resonancias negativas doutros vocábulos (vello, ancián) e a
non moi afortunada etiqueta de «terceira idade»23.

3.- Diversos modos de envellecer
Está claro que as persoas maiores non constituímos un colectivo
homoxéneo. Ademais das distintas fases do envellecer, hai tantos
modos de facelo como individuos. Do mesmo xeito que –con per20

Bobbio, Norberto, ob. cit., 23-24.

21 Sen precisar idades, xa nos anos cincuenta Romano Guardini diferenciara os estadios
d’ «o home vello ou sabio» e «o home completamente ancián ou senil», que se corresponderían cos dous tramos antes referidos (La aceptación de si mismo, Cristiandad, Madrid
1970, 99-119.
22 Vega, José Luis e Bueno, Belén, Desarrollo adulto y envejecimiento, Síntesis, Madrid,
1996, pp. 70-71, citados por Rodríguez Carrajo, ob. cit., pp. 84-85. Non hai unanimidade
nin nos termos empregados (ás veces seica por efecto da tradución) nin na cronoloxía. Así
Suzman, R. e Riley, M. W. (1985) distinguían entre os «anciáns-novos» (entre 65 e 75), os
«anciáns-anciáns» (entre 75 e 85) e os «moi anciáns», os de máis de 85 (citado por Warner
Schaie, K. & Willis, S. L., Psicología de la edad adulta y la vejez, Pearson Prentice Hall,
Madrid 2003, 82).
23 A expresión «terceira idade» ten a súa remota orixe en Homero. Pouco afortunada para
o seu uso actual considerouna no seu momento Aranguren por dobremente imprecisa: cara
atrás e cara adiante.
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miso de Tolstoi– cada persoa é feliz ou desgraciada á súa maneira,
os modos de vivir a última idade son innumerables24. Norberto
Bobbio fixo unha suxestiva descrición da devandita variedade:
O vello satisfeito de si da tradición retórica e o vello desesperado
son dúas actitudes extremas. […] Entre estes dous extremos hai
outros infinitos modos de vivir a vellez: a aceptación pasiva, a
resignación, a indiferenza, a camuflaxe de quen se empeña en
non ver as súas engurras e a súa debilidade e imponse a máscara
da eterna mocidade, a rebelión consciente a través do continuo
esforzo, a miúdo destinado ao fracaso, de proseguir inflexiblemente o traballo de sempre, ou, pola contra o despego dos afáns
cotiáns e o recollemento na reflexión ou a pregaria, o vivir esta
vida coma se fose xa a outra, rotos todos os vínculos mundanos25.

Os múltiples factores que configuran o noso particular talante
condicionan a forma en que envellecemos. Vexamos: o lugar xeográfico e a franxa socioeconómica en que nacemos e a cultura anexa
a eles; a nosa familia e o noso temperamento, o noso xénero e as
nosas conviccións máis íntimas, o noso talante optimista ou melancólico; o decurso máis ou menos amable ou dificultoso –mesmo
tráxico– da nosa vida, e o persoal modo en que o fomos afrontando;
o modo de relacionarnos cos outros, o vivir sos ou acompañados, o
sentimento de nos sabermos queridos e aceptados ou –ao contrario– ignorados e rexeitados; en fin, a relación co propio corpo, coa
sexualidade e a vivencia da saúde e a enfermidade26.
De modo particular inflúe o que anteriormente fomos facendo
coa nosa vida, pois a vellez non está escindida de todo o que a pre24

Permítaseme discrepar do brillante comezo de Ana Karenina.

25

Bobbio, ob. cit., p. 40.

26 Numerosos exemplos en S. de Beauvoir, ob. cit. Pola súa parte, Santiago Lamas
ofrece en «Escritos de vellos» un mostrario destas actitudes a través de textos, confesionais ou non, de diferentes autores. Parecerían pesar máis os testemuños desoladores (Shakespeare, Léautaud, Steiner, Pla, Kertesz, Améry) fronte aos que revelan humor
melancólico (Jorge Amado) ou serenidade estoica (Cicerón, Jünger, Borges, Torga, García
Sabell). O autor anuncia unha segunda entrega dedicada ao repaso de escritos de mulleres
(ob. cit., 129-148).
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cede27. Gran verdade, en liñas xerais, pero nada nos garante infaliblemente unha boa vellez por nos termos conducido correctamente
na vida anterior. O certo é que aos nosos anos fomos vendo –e
vemos– envellecer persoas próximas, e moi queridas, de moi diversos e diferentes modos. E, ás veces, á mesma persoa non de igual
maneira nos diversos estadios desta derradeira etapa. Así que, a
pesar da publicidade dos bancos, non hai seguro ningún para unha
vellez feliz nin receitas máxicas para conseguila. Contamos, iso
si, con que o noso empeño e a nosa esperanza nos axuden a vivir
esta derradeira etapa dunha forma humanamente digna e plena, á
nosa persoal e intransferible maneira. «Cada un ha de facer o seu
e á súa maneira», que dicía Carmen Martín Gaite. Fagamos nosa
a derradeira idade.

4.- A derradeira idade e o emprazamento
O caso é que –poderiamos dicir– velaquí que chegamos ao «arrabalde de senectude» (Manrique), «á derradeira casa da derradeira
rúa» / da cidade final, de cara ao Polo norte» (Rilke); arribando a
Derradeira Thule, ou –pois estamos en Galicia– no Fisterra en que
conclúe a nosa peregrinaxe.
Esta ultimidade, que acabo de evocar con algunhas imaxes espaciais, é o que mellor define a vellez: a derradeira idade, máis aló da
cal non hai outra28. Este trazo acentúa a conciencia dun aspecto
da nosa condición temporal: vivimos emprazados, non dispoñemos
dun tempo ilimitado, temos os días contados. E a existencia do
anunciado desenlace dota de dramatismo a nosa vida e confire
27 «É a continuación da túa adolescencia, da túa mocidade, da túa madurez […] Reflicte
a túa visión da vida e cambia a túa actitude cara a ela, segundo concibises a vida como unha
montaña inaccesible que escalar, ou como unha corrente na que estás inmerso e discorre
lentamente cara á desembocadura, ou como unha selva pola que vagas inseguro sempre
sobre o camiño para saír dela» (Bobbio, ob. cit., 40).
28 Nas reflexións deste apartado sigo, con certa liberdade, a Xavier Zubiri («El decurso
vital», en Sobre el hombre, Alianza Editorial, Madrid 1986, 545-671) e Julián Marías
(Antropología metafísica, Editorial Revista de Occidente, Madrid 1973; e La felicidad
humana, Alianza Editorial, Madrid 1987).
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un particular peso e gravidade a cada unha das súas horas, que
adquiren un valor único e incalculable29. Así o viviu e expresou, e
que cedo!, Jorge Luís Borges:
Hai unha liña de Verlaine que non volverei lembrar,
Hai unha rúa próxima que está vedada aos meus pasos,
Hai un espello que me viu por derradeira vez,
Hai unha porta que se pechou ata a fin do mundo
Entre os libros da miña biblioteca (estou a velos)
Hai algún que xa nunca abrirei.
Este verán cumprirei cincuenta anos;
A morte desgástame incesante30.

Antes sabiamos da morte, pero non contabamos con ela ou
faciámolo cunha mestura de seguridade e incerteza: era o consabido horizonte que sempre se sitúa máis aló dos nosos pasos31.
Nesta idade, aínda que a súa hora siga sendo incerta, sentímola
máis próxima, e esa proximidade ou inminencia empúxanos a
preguntarnos que e quen somos, a revisar a nosa escala de valores, relativizando certas cousas e avaliando outras. Aprémanos,
tamén, a levarmos a cabo certas accións distinguindo coidadosamente entre o urxente e o verdadeiramente importante e necesario. Lévanos a preguntarnos «canto tempo nos queda» e, á vez,
a caer na conta de que aínda, sexa pouco ou moito, seguimos
contando con el.
A conciencia do inminente da morte aprema, mete présa –só
no sentido de que non temos todo o tempo do mundo– e dá
tempo –porque temos o noso tempo–. Ambas as cousas á vez.
29 As nocións de «argumento» e «desenlace» son esenciais para a consideración biográfica
da vida humana que cultiva Marías.
30

«Límites», en El hacedor.

31 Zubiri fala d’ «unha vivencia negativa da morte» pois un «sabe que morrerá, pero
non conta con iso» (ob. cit., 668). Ademais: «Por moito que o home pense na morte, ten
tamén que esquecela; por moito que a agarde, conta tamén con que non veña. Cando a ve
vir, agárdaa con esa singular mestura de medo, repugnancia, aceptación, alegría, desexo, e
posiblemente entrega» (ob. cit., 669).
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Inminencia ou proximidade: poida que o destino nos emprace
para bastante máis aló –así o desexamos–, pero iso non quita
para que percibamos a proximidade da morte e a fina liña que
dela nos separa32.

5.- O enigma da morte
Tras o medo a envellecer –moitas veces terrible– ocúltase o
medo a morrer. A morte –e ata a súa mesma denominación– segue
sendo un tabú, e con frecuencia referímonos a ela con termos que
nos parecen máis suaves (desaparición, falecemento, defunción).
E, con todo, habemos de aprender a mirala cara a cara. Pero como
facelo?
Enigma da morte coa súa dobre face. Dun lado, parécenos un
fenómeno puramente natural: o fin inevitable da curva biolóxica
que, coma o resto dos seres vivos, debuxamos. O mesmo que o
envellecemento, ela é unha manifestación da inflexible lei da
entropía, o proceso irreversible da degradación da enerxía. Si, en
canto seres de carne e sangue, nada máis natural que a morte.
Ela cumpre unha función necesaria para a innovación biolóxica e
para a renovación da humanidade. Pero, en canto seres espirituais
(hai no ser humano algo que o excede, algo que é el mesmo pero
máis ca el) resúltanos unha violencia inaceptable pois desbarata
de modo brutal o noso desexo de felicidade, as nosas ansias de realización plena, o noso anhelo de inmortalidade. Así, a súa chegada
case sempre é percibida como unha interrupción e, independentemente da idade en que sobreveña, vivida como prematura33. Pois,
quen esgotou as posibilidades da vida ata alcanzar a estrañada
plenitude? Con tremenda enerxía expresouno Simone de Beauvoir : «Non se dá unha morte natural: nada que poida afectar a
unha persoa é natural, porque a súa presenza pon en cuestión o
32 Esquirol, Josep Maria, El respirar de los días. Una reflexión sobre el tiempo y la vida,
Paidós, Barcelona 2009, p. 137.
33 Suxire Marías que «seica a vellez e a morte dos homes son biograficamente prematuras» » («Un escorzo de la experiencia de la vida» en Marías, J. (coord.), Experiencia de la
vida, Alianza Editorial, Madrid 1969, 126).
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mundo… Para cada persoa a súa morte é … un acto de violencia
inmerecido»34.
Desde a reflexión filosófica díxose que «o pensamento de que a
morte sexa o último é impensable» (Adorno), e desde unha fenomenoloxía da esperanza, que «esperar máis aló da morte pertence á
esencia do ser humano consciente» (W. Pannenberg). Max Scheller
apuntou a experiencia de perennidade inherente ao ser humano:
coma se a ‘evidencia da morte’ na vivencia mesma da vida estivese
contrapesada por unha simultánea ‘evidencia da inmortalidade’35.
Misterioso, escandaloso enigma o da morte humana ante o que
caben opostas reaccións, que condicionan o sentido da nosa derradeira idade.

6.- Redescubrir o sentido da propia vida
O noso vivir emprazados e a proximidade da morte lévannos
a unha cuestión que, dun modo ou doutro, fómonos expondo ao
longo dos anos: o sentido da vida. Seguramente a contestación
máis habitual a esa pregunta fose a nosa forma de responder aos
múltiples e urxentes quefaceres cotiáns. O traballo que había que
realizar para gañar o sustento ou desempeñar a propia vocación, a
vida familiar que había que construír e coidar, o esforzo por facerse
34 Una muerte muy dulce, citada por Kehl, Medard, Escatología, Sígueme, Madrid, 254.
Con non menor contundencia e paixón Peter L. Berger (Cuestiones sobre la fe, Barcelona,
Herder, 2006) insiste, desde un punto de vista cristián, no carácter inaceptable da morte
pola súa condición de «ultraxe» (269-270) e como «negación brutal da verdadeira esencia
do ser humano» (73).
35 Andrés Torres Queiruga mostra como baixo a fraxilidade da nosa existencia e tras o
noso voto de confianza na vida latexa un resplandor de eternidade, idea esta á que con
diferentes formulacións apuntan moi dispares pensadores (Spinoza, Kant, Unamuno, Scheller, Bloch, Horkheimer, Adorno, Benjamin). Tal fonda intuición e presentimento é para
o teólogo K. Rahner o horizonte de intelixencia para a experiencia crente da resurrección
de Xesús (Repensar a resurrección, SEPT, Vigo 2001, 257-265). Julián Marías, pola súa
banda, afirma que dada a nosa condición proxectiva (imaxinativa, anticipatoria, inexorablemente orientada cara ao futuro) «non hai razón intrínseca ningunha para que se esgote a
proxección argumental da miña vida (o que se esgota é o argumento da miña vida biolóxica
e psicofísica, ao chegar á derradeira idade» (Antropología metafísica, 268).
38
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cargo da realidade a través da información e o estudo, as relacións
sociais varias, o esforzo solidario para construír unha sociedade
máis xusta e humana; todas estas cousas fóronnos interpelando,
desafiando, expondo variados retos. Como salientou Viktor Frankl,
vémonos confrontados de forma permanente con situacións que
implican unha tarefa, cuxa realización xa é en si mesma portadora
de sentido36. Pero a cuestión máis radical, metafísica, da miña orixe
e o meu fin, dun sentido global máis aló dos microsentidos cotiáns,
adoita quedar escurecida e aprazada. E talvez sexa esta etapa final
–xunto coa adolescencia– a máis proclive a enfrontarse coas decisivas preguntas: «Quen somos? De onde vimos? Onde imos? Que
esperamos? Que nos espera?»37. Este é o momento de asir de novo o
fío da nosa vida, vela con honradez e serenidade como un conxunto
e resituala na totalidade do real. Momento, pois logo, de redescubrirmos e explicitarmos aquilo polo que –e para o que– vivimos,
confirmando a nosa aposta e, no seu caso, rectificándoa38.
Pero, por que non redescubrir tamén –á beira dese sentido
global– os pequenos sentidos que orientaron e iluminaron a nosa
vida. Tense sinalado o paradoxo de que á vez que nos facemos máis
conscientes do carácter efémero da nosa existencia, tamén o somos
da vida que vivimos día a día e das innumerables e pequenas alegrías que a iluminaron. «A vellez é o momento privilexiado para
gustar o sabor dos xestos máis insignificantes da existencia», escribiu Claude Geffré. Pois a vida ten sabor, é sabor ou, se se quere,
un conxunto de sabores que se suceden ao longo dela. Sabores
indefinibles e indescritibles que en certos momentos son o máis
36 Segundo Viktor Frankl, a vida do ser humano pode chegar a ter sentido en todo
momento e situación. Hai tres modos de achalo: creando algo, amando a alguén ou algo
e asumindo o sufrimento, unha situación difícil (El hombre en busca de sentido, Herder,
Barcelona 1984, 107-113). «Incluso unha vida que, aparentemente, dilapidamos, pode
colmarse o sentido retrospectivamente, na medida en que a través do coñecemento de si,
sobrepoñémonos a nós mesmos» (García Rojo, Jesús, El sentido de la vida, Publicaciones
de la Universidad Pontificia, Salamanca 2004, 169-170).
37 Son as dúas primeiras liñas de Bloch, Ernst, El principio esperanza I, Aguilar, Madrid
1977, XI.
38 Frankl remite en varios lugares das súas obras a A morte de Iván Illich, de Tolstoi, como
exemplo excelente de recuperación do sentido mediante unha rectificación in extremis.
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real que cabe39. Redescubrir, pois, o sentido, os sentidos «sensitivos» da nosa vida, recuperando e afinando o noso «olfacto», o noso
«gusto pola vida».

7.- Vivir plenamente
Que actitude adoptar ante a morte? De entre todas as posibles
hai dúas que parecen radicalmente opostas: dun lado, a revolta, a
desconsolada rebeldía; doutro, a pura resignación ante o inevitable,
segundo a tópica imaxe estoica40. Prescindindo agora de todos os
posibles matices, tento explorar unha terceira vía, válida tanto para
os crentes como para quen non o son41. Trataríase de «superar o
desafío da morte mediante unha existencia plena», negándonos a
ter a mesma idade que as nosas arterias, mantendo o latexo xuvenil
do noso corazón, non aceptando morrer antes de tempo, non anticipando a nosa morte nin física, nin intelectual nin moralmente.
En suma, engado eu, manténdonos –segundo o fermoso título dun
libro póstumo de Ricoeur– vivos ata a morte42. E todo iso en tres
ordes diferentes43.
7.1. A orde do corpo
Vivir, no nivel corporal, asumindo con realismo os nosos límites, a nosa vulnerabilidade, a nosa dependencia; pero á vez xes39 Parafraseo a Ferrater Mora, José, Modos de hacer filosofía, citado por Seco, José, El
sentido da vida, Instituto Enmanuel Mounier, Madrid 1990, 18.
40 Para Jean Améry, os que envellecen «chegan a un acordo coa morte. Non asinan a
paz, senón un insano compromiso»; enganoso compromiso, que consiste nun precario
equilibrio «de medo e esperanza, de rebelión e resignación, de rexeitamento e de aceptación» (ob. cit., 139).
41 Sigo, con moitas liberdades, a proposta –para «triunfar sobre o absurdo e dar un sentido a esta última idade da vida»– suxerida hai doce anos por Claude Geffré (1926-2017)
nun breve e substancioso texto: «La cuestión del sentido en la tarde de la vida», Concilium
n.º 323, 787-792.
42 Ricoeur, Paul, Goldenstein, C. e Schleger, J. L., eds., Vivo hasta la muerte seguido
de Fragmentos, FCE, Buenos Aires 2008.
43 O autor evoca as tres ordes de Pascal e axústase na súa breve exposición a ese esquema
ternario.
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tionando de modo intelixente e imaxinativo, e con bo ánimo, «o
capital diminuído das nosas forzas». «Polo menos que haxa un
uso moderado das propias forzas, e que cadaquén se esforce o que
poida; seguro que non se sentirá posuído por un gran desexo de
forzas» –recomendaba Cicerón (X, 33, 65-67). E engadía: «Desta
maneira pode o exercicio e a temperanza conservar na vellez algo
do pasado vigor» (X, 34, 67). E é que para Tulio a resistencia á
senilidade comezaba polo coidado do corpo e a actividade física:
«Hai que ter conta da saúde, facer exercicios módicos, comer e
beber só para repor as forzas, non para esgotalas» (XI, 36, 69)
«Cómpre facerlle fronte á vellez e compensar os seus defectos con
coidado; hai que loitar contra a vellez coma contra unha enfermidade» (XI, 35, 69). Consellos e observacións avalados hoxe pola
xeriatría cando insiste nos beneficios da alimentación equilibrada
e do exercicio físico habitual para a saúde física e psíquica, tanto
no seu aspecto preventivo coma no rehabilitador.
7.2. A orde do espírito
«Pero non só debemos coidar o corpo, senón tamén, e moito
máis, a mente e o espírito [menti et animo]; pois tamén estes, se
non se lles bota aceite coma a unha lámpada, apáganse coa vellez.
Certo que os corpos se volven pesados coa fatiga dos exercicios;
pola contra, os espíritos, exercitándose, fortalécense» (XI, 36, 69).
Case como un eco ratificador destas palabras de Cicerón soa un
dito da doutora Levi Montalcini (1909-2012): «O corpo engúrrase,
o cerebro non». Na súa obra antes citada –escrita con oitenta e
nove anos!– a Nobel de Medicina imaxina a vida humana coma
unha partida de naipes en que o xogador dispón dun as na manga:
a capacidade de utilizar as propias actividades mentais e psíquicas. O cerebro, di, a diferenza doutras funcións fisiolóxicas pode
seguir funcionando perfectamente nunha idade avanzada; e o uso
continuo da nosa inmensa capacidade cerebral, a diferenza do que
ocorre con outros órganos, non a desgasta. «Paradoxalmente, fortalece e saca a relucir unhas calidades que permaneceran ocultas
no bulebule das actividades despregadas durante as fases ante42
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riores do percorrido vital»44. O As na manga pode lerse como un
entusiasta, pero ben fundado, manifesto pedagóxico a favor doutro
xeito de pensar e vivir a vellez:
Esta visión optimista da vellez non depende de méritos nin facultades intelectuais por riba da media. A afirmación de que na idade
senil pódese desenvolver unha actividade creativa está avalada
polos testemuños dos personaxes cuxa descrición se fai neste libro,
pola miña propia experiencia persoal e polo coñecemento das formidables capacidades cognitivas que se manteñen ata unha idade
avanzada (172-173)45.

Non son poucas as persoas que tras a súa xubilación –como a
citada Nobel italiana e as figuras debuxadas por ela– proseguen
en tarefas do que foi o seu traballo vocacional, aínda que quizais
con ritmo e enfoque diferentes. Pero, á marxe diso, é moito o que
podemos facer no dominio do espírito: gozar do inmenso ámbito
da cultura («todo aquilo que está máis aló do útil e o inútil pero
que é absolutamente necesario)», nutrirnos coas máis excelentes
creacións do xenio humano nos campos do coñecemento e da arte,
exercer sequera modestamente a propia creatividade artística ou
artesanal.
E, máis aló da «cultura», ábrese o campo do encontro coa
propia interioridade, do «coidado de si» ou «coidado da alma», da
44

El as en la manga. Los dones de la vejez, 173.

45 A autora arremete contra a opinión pesimista de que a senilidade afecta por igual
aos compoñentes somáticos e aos cerebrais, confirmada en aparencia pola proporción de
procesos demenciais na vellez. Estes –precisa– deben ser considerados como patoloxías,
non como un desenlace fatal da lonxevidade. E, apoiándose na neurobioloxía, explica que
grazas á «plasticidade neuronal» o cerebro suple a perda de células inherente á idade coa
propiedade que teñen as restantes de compensar tal diminución numérica. Os exemplos
de persoas con extraordinaria creatividade na vellez que analiza, son os de Miguel Ángel
Buonaroti (1465-1564), Galileo Galilei (1564-1642), Bertrand Russell (1872-1970), David
Ben Gurion (1886-1973) e Pablo Picasso (1881-1973). E en canto á súa propia experiencia,
á que só alude, convén lembrar algúns datos da súa biografía: sendo muller e xudía, nos
tempos do fascismo e nazismo tivo que loitar para dedicarse á súa auténtica vocación; unha
vez «xubilada», implícase máis en movementos sociais e crea unha fundación educativa para
as nenas e mozas africanas; en fin, mantén a súa actividade investigadora ata o final, pois,
cumpridos os cen anos, vai diariamente ao seu laboratorio.
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reflexión, a meditación, a contemplación e –no caso dos crentes– a
oración.
7.3. A orde da caridade
E, en fin, pasemos ao así denominado por Pascal e que Geffré,
cuxo esquema sigo, reformulaba como «coidado e servizo da vida».
Comprobamos que as persoas que envellecen ben, non adoitan
confundir a visión distanciada das cousas –que a idade propicia–
co desinterese e a indiferenza. Pois, como seguir sendo humanos
e non comprometernos fronte ás variantes da morte que afectan
aos outros: a enfermidade, a vellez, a soidade non querida, a desesperación? Como pechar os ollos ao futuro da cousa pública e da
casa común, desentendéndonos de quen virá despois de nós? E
como non ir máis aló da nosa comodidade e os nosos problemas
persoais, regalando o noso tempo para que os demais poidan vivir
plenamente? O extenso campo do voluntariado, das oenegués, dos
movementos sociais e da política –no máis amplo sentido desta–
ofrécennos abundantes oportunidades de actuación.

8.- Envellecer crecendo
Así titulou Carl Rogers o informe sobre a súa experiencia persoal
dunha terceira idade trenzada de alegrías e dificultades e aberta
a unha aprendizaxe continua46. Exemplo estimulante, pois diso se
trata: de continuar o proceso de converternos en xenuínas persoas,
de seguir crecendo a medida que envellecemos. «Seica quen viviu
ben –é dicir buscando a virtude– non chega á vellez mellor? –pregúntase con cincuenta e pico anos o helenista Olalla na súa carta
a Cicerón. E continúa:
Chegar á vellez mellor. Creo que é este o reto do que, pensando
na nosa senectude, debemos extraer o noso lema de vida: […]
46 «Envejeciendo; o, mayor y creciendo» é o título exacto da versión castelá (Rogers,
Carl, El camino del ser, Kairós, Barcelona 1980, 32-55). O autor dá conta dos cambios
(físicos, afectivos, mentais) e das aprendizaxes operadas entreoas seus 65 e 75 anos. Aos
78, tras a morte da súa esposa e dun ano particularmente intenso, engade unha posta ao
día («Posdata»).
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‘Envellecer aprendendo’ –como dixeches ti acordándoche do vello
Solón. Ou como dixo el de si mesmo naquel verso: […] ‘cada día
envellezo aprendendo’, aprendendo, gañando, facéndome mellor
(ob. cit., 21-22).

Seguir aprendendo, facéndonos mellores, buscando a virtude…
Haberá que rehabilitar outra vez esta vella palabra? A virtude: esa
disposición adquirida para facer o ben, a capacidade, a potencia,
o poder de afirmar a nosa propia excelencia, é dicir, a nosa humanidade. Ou en plural, as virtudes, «pois hai varias e non poderían
reunirse todas nunha soa nin contentarnos só cunha de elas» 47.
Que «forzas da alma», como as denominou Luís de León, que
fortalezas nos convén cultivar á nosa idade? Difícil tarefa sinalalas, pois son «sempre singulares coma cada un de nós, sempre
plurais, coma as debilidades que as mesmas virtudes combaten ou
corrixen»48. Contentareime con enumerar algunhas que parecen
importantes, sen preocuparme pola súa coincidencia cos catálogos
tradicionais.
Un incompleto podería incluír estas: desprendemento e xenerosidade (fronte ao avaro aferrarse ao que un aínda ten e ao que
se foi); altruísmo (fronte ao autocentramento e o repregamento
egoísta); alegría (fronte a deriva melancólica) e humor (ese irmán
menor da alegría, que tanto axuda a poñer cada cousa no seu sitio);
paciencia (antídoto da ansiedade que tanto nos adoita axitar ás
persoas maiores); esperanza (chama tremelucente, vacilante, que
sempre é preciso abrigar, e a pesar de todo inextinguible); autoestima, aceptación de si e fe en si mesmo (defensa ante a perda
de confianza no propio valor en ausencia dos agarradoiros en que
adoitaba sustentarse)49…
47 Comte-Sponville, André, Pequeño tratado de las grandes virtudes, Espasa Calpe,
Madrid 1998, 16.
48

Ob. cit., ibid.

49 Sobre a «fe en si mesmo», moi valiosas reflexións en Légaut, Marcel, El hombre en
busca de su humanidad, Verbo Divino, Estella (Navarra) 1973, 15-43; sobre a «fe absoluta»
e «o valor de ser», conceptos non alleos ao anterior, cf. Tillich, Paul, El coraje de existir,
Laia, Barcelona 1973, 164-170.
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A seitura é moita, obviamente, pero é ben sabido que o esforzo
ético pode comezar por calquera punto. Non está de máis o consello, tan atento ás particularidades individuais, de quen sabe da
materia: «O labor moral fará ben en partir daquilo en que un se
sente na súa casa, para avanzar a partir de aí e dominar tamén o
estraño»50.
Pero deteñámonos nunha virtude que non mencionamos.

9.- Gratitude
Gratitude é o recoñecemento dun xesto gratuíto. Cando dicimos grazas, máis aló da fórmula de cortesía, é coma se dixésemos:
«Doume conta de que me fixeches un agasallo e alegroume; vexo
que son importante para ti; máis aló do don son consciente de que
ti es o xeneroso doante e alégrome de que existas». Así a persoa
agradecida contempla o mundo e as súas xentes como un agasallo51.
A gratitude é unha alegría inmerecida, pois «a vida non é unha
débeda: a vida é graza, o ser é graza, e esta é a maior lección da
gratitude»52. É a alegría polo que é e polo que foi, «a alegría de
vivir, pero tamén de vivir», a memoria, o recordo alegre do que foi
e ata do que se perdeu53.
50

Guardini, Romano, Una ética para nuestro tiempo, Cristiandad, Madrid 1974, 21.

51 García-Monge, José Antonio, «Gracias», en Treinta palabras para la madurez, DDB,
Bilbao 2004 (10.ª), 95-98.
52 Comte-Sponville, André, ob.cit., 168.
53 André Compte-Sponville, na súa obra xa citada (pp. 163-172), escribiu moi belas páxinas sobre a gratitude: «A máis agradable das virtudes, aínda que non a máis fácil, e o máis
virtuoso dos praceres», dixo dela. Dun modo máis sucinto defínea no seu Diccionario filósofico (Paidós Ibérica, Barcelona 2005, 246): É o recordo agradecido do que sucedeu: recordo
dunha felicidade ou dunha graza, e a felicidade mesma e a graza renovada. Por iso é unha
virtude: porque se alegra do que debe, cando o amor propio preferiría esquecelo. A gratitude
refírese ao que foi, en tanto que o que foi permanece. É a alegría da memoria, e o contrario
da nostalxia: trátase de amar o pasado, non en tanto que está ausente (nostalxia), senón na
súa verdade sempre presente que nunca falta. É o tempo recobrado, e Proust mostrou a
alegría ou a eternidade que nel se pon en xogo. A memoria é coma un porto na tempestade
do vivir. Pola contra, dicía Epicuro, «a vida do insensato é ingrata e inquieta: entrégase por
completo ao futuro.» A gratitude é o contrario da nostalxia, e o inverso da esperanza.
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En sentido estrito parecería que o agradecemento só é posible
respecto a unha persoa. Mais, quen non sentirá tamén alegría
«agradecida» ante a mañá luminosa que nos deixa ver o mundo en
toda a súa beleza? E como non agradecer que existan os paxaros, a
música, as flores, os belos relatos, a persoa amada? Ou que a bondade sexa posible? O crente remitirao todo, en última instancia,
ao creador deses dons, que ten un rostro persoal. Pero quen non
o sexa, dirixiraa a un destinatario máis impreciso: ao universo, á
natureza, á existencia54. Jorge Luís Borges, por exemplo, en «Outro
poema dos dons» dirixe a súa gratitude a algo máis ben vago e
impersoal: «Grazas quero dar ao divino / Labirinto dos efectos e
as causas / Pola diversidade das criaturas / Que forman este singular universo»55. E así, reescribe moi belamente, pero en clave
agnóstica, o canto ás criaturas de Francisco de Asís56. Vale a pena
relelo e, por que non, pensar e esbozar o noso propio poema dos
dons –aínda que sexa en modestísima prosa.
Pola súa banda, Claude Geffré propón como quefacer propio da
tarde da vida o reconto agradecido dos dons que nela recibimos:
É o tempo do recordo feliz dos momentos máis intensos do noso
pasado que foron reveladores no ámbito do amor, do coñecemento, das diversas formas da arte. É o tempo para revivir aqueles momentos de encanto que coincidiron coa lectura daquel gran
escritor, o descubrimento dun cadro, a nosa emoción ante unha
paisaxe que non coñeciamos. Na véspera da nosa partida para a
morada eterna hai que saber bendicir o doce reino da terra en
lugar de encerrarnos no noso amargo remorso. «Non me arre54 No fondo, son dous modos diferentes de recoñecer que non somos a fonte da nosa
alegría, de superar o egocentrismo que nos fai crer que todo nos é debido e que o mundo
ha de virar ao redor do noso pequeno eu.
55

En El otro, el mismo (1964).

56 O poema, construído como unha sorte de ladaíña, consiste nun extenso reconto das
máis dispares realidades, enumeración caótica, tan do gusto da poesía contemporánea. En
revolto cómputo van aparecendo elementos da natureza, estacións do ano e fases do día,
datas; aspectos varios do ser humano e da súa actividade, modestos tipos humanos e figuras
exemplares polo seu testemuño final (Sócrates, Xesús); pensadores e místicos, escritores,
versos e poetas, figuras de ficción, relatos, froitos da creatividade humana, paradoxos, paisaxes urbanas e, en fin, «o soño e a morte/ eses dous tesouros ocultos».
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pinto de nada», como di a canción [de Edith Piaf] que tanto nos
gusta a todos».57

Pero deixemos de lado o que din pensadores e poetas. Vexamos,
para terminar este apartado, un palpitante testemuño de como a
gratitude permite afrontar de modo valoroso e creativo o derradeiro tramo da vida. Gratitude é, en efecto, o título do último
libro –breve e conmovedor– de Oliver Sacks58. En catro sucintos
ensaios, escritos nos dous últimos anos da súa vida, «enfróntase á
vellez, á enfermidade e á morte con extraordinaria elegancia e lucidez». O primeiro, «Mercurio», redactado xusto antes de cumprir
oitenta anos, en xullo de 2013, «celebra as delicias da vellez sen
pechar os ollos ante a fraxilidade do corpo e da mente que aquela
leva consigo»59. A pesar dos seus problemas médicos e cirúrxicos –un melanoma ocular acabou deixándoo cego dun ollo– e sen
ocultarse os sinais de deterioración, séguese alegrando de estar
vivo. Constata con dor a morte de boa parte dos da súa idade60 ou
a profunda deterioración física e mental de moitos dos que quedan
con vida. Observa a lentitude das propias reaccións, os fallos da
memoria, e ve como asoma o espectro da demencia ou do ictus. E
pese a quen pese segue adiante con bo ánimo.
Hai que dosificar as enerxías, pero aínda así moitas veces un séntese cheo de enerxía e vitalidade, e de maneira ningunha «vello».
Quen sabe se, con sorte, conseguirei permanecer máis ou menos
incólume uns cuantos anos máis e concederáseme a liberdade de
seguir amando e traballando, segundo Freud as dúas cousas máis
importantes da vida61.
57

Ob. cit., 788.

58 Sacks, Oliver, Gratitud, Anagrama, Barcelona 2016. Sacks, neurólogo clínico, escribiu
ao longo de tres décadas numerosas obras que renovaron a narrativa médica.
59

Ob. cit., 9.

60 Dous anos máis tarde, xa diagnosticada a súa doenza mortal, confesará en «Da miña
propia vida»: «Desde hai uns dez anos son cada vez máis consciente da morte dos meus
coetáneos. A miña xeración está xa á porta de saída, e sinto cada morte como un desprendemento, coma se me desgarrasen unha parte de min» (ob. cit., 31).
61
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Os sentimentos mestúranselle: a case incredulidade de alcanzar
ese estadio, o queixume por diversas omisións –e sobre todo por
desperdiciar moito tempo–, a sensación de que debería tentar completar a súa vida («aínda que non saiba moi ben que significa completar unha vida», recoñece honradamente); e, en fin, o recordo
en soños de persoas moi queridas, falecidas ás veces moitos anos
atrás. Pero o sentimento dominante é o de gratitude.
Dou grazas por vivir moitas cousas –algunhas marabillosas e
outras horribles– e por ser capaz de escribir unha ducia de libros,
por recibir innumerables cartas de amigos, colegas e lectores, e
por gozar do que Nathaniel Hawthorne denominou «un diálogo
co mundo»62.

Proponse, seguindo o exemplo do seu admirado amigo Francis
Crick, seguir co traballo creativo ata que chegue o momento de
partir e confía en morrer ao pé do canón. Apóiase no testemuño –e
o exemplo– do seu pai, quen lle confesaba que «a década dos oitenta
aos noventa fora a que máis gozara da súa vida». E comparte a opinión daquel, segundo a cal «eses anos non eran tanto unha mingua
como unha ampliación da súa vida mental e a súa perspectiva»63.
A esa idade posúes unha longa experiencia vital, non só da túa
propia vida, senón tamén da dos demais. […] Es máis consciente
da fugacidade da vida, e quizáis te fixas máis na beleza. Aos oitenta
podes ver as cousas con gran perspectiva e contemplar a historia
como algo vivo e vivido, algo imposible cando se é máis novo. Son
capaz de imaxinar, de sentir nos meus ósos, o que é un século,
cousa imposible cando tiña corenta ou sesenta anos. Non considero
a vellez unha época cada vez máis sórdida que un ten que soportar
e ir trampeando como pode, senón unha época de lecer e liberdade,
na que te vas emancipando de artificiosas urxencias de anos anteriores, e esa liberdade permíteche explorar canto se me antolla, e
integrar os pensamentos e sentimentos de toda unha vida64.
62

Ob. cit., 19.

63

Ob. cit., 22.

64

Ob. cit., 23.
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Dous anos despois, a Sacks diagnostícaselle unha metástase
múltiple de fígado que lle fai ver a morte –xa inminente– cara a
cara. E escribe: «agora tócame decidir como quero vivir os meses
que me quedan. Teño que vivilos da maneira máis rica, intensa
e produtiva que poida»65. Atopa consolo e ánimo no exemplo de
David Hume, un dos seus filósofos favoritos, que aos seus sesenta
e cinco anos pasou por un transo semellante. Recoñécese nas
palabras do filósofo cando di que nunca vira as cousas con tanta
distancia coma entón. E esfórzase en precisar o sentido da devandita distancia: achega claridade e perspectiva, pero non se ha de
confundir coa indiferenza.
Nos últimos días fun capaz de ver a miña vida desde unha gran
altura, coma se fose unha paisaxe, e cunha percepción cada vez
máis profunda de que todas as súas partes están conectadas. Aínda
que iso non significa que non queira saber nada da vida. Pola
contra, síntome intensamente vivo, e quero e espero, no tempo que
me queda, estreitar as miñas amizades, despedirme daqueles que
amo, escribir máis, viaxar se teño forzas e ser capaz de comprender
e coñecer máis e mellor. Para iso fará falta audacia, claridade e
chamar ás cousas polo seu nome; tentarei saldar contas co mundo.
Pero tamén haberá tempo para divertirse (e mesmo para facer un
pouco o parvo)66.

Tal distancia ten un corolario ineludible: «Non queda tempo
para o superfluo. Debo concentrarme no meu traballo e nos meus
amigos». E aínda que recoñece honradamente o seu medo, ese non
é o sentimento dominante.
Non vou finxir que non estou asustado. Pero o meu sentimento
predominante é o de gratitude. Amei e fun amado; recibín moito
e dei algo a cambio; lin e viaxei, pensei e escribín. Mantiven un
diálogo co mundo, ese diálogo especial que manteñen os escritores
e os lectores.
65 Dous días antes de recibir ese prognóstico entregara ao seu editor o manuscrito de En
movemento, a súa autobiografía.
66
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Por encima de todo, fun un ser sentinte, un animal pensante neste
fermoso planeta, e iso, en si mesmo, foi xa un enorme privilexio
e unha aventura67.

En decembro de 2014, tras decatarse de que probablemente non
quedaban máis de seis meses, escribiu e autorizou a publicación do
ensaio no que daba noticia da súa enfermidade terminal («Da miña
propia vida»). Recibindo un tratamento para poder dispoñer duns
meses máis de vida activa, aínda puido gozar, entre maio e xullo,
dun intermedio de enerxía e vitalidade, aproveitado para estreitar
amizades, visitar pacientes, celebrar ao grande o seu oitenta e dous
aniversarios, viaxar a Inglaterra, a súa patria natal, e mesmo a
Carolina do Norte para ver un centro universitario de investigación
de lémures. En agosto, coa súa saúde xa moi declinante, dedicou as súas últimas enerxías a escribir coidadosamente o precioso
artigo «Sabbatt», o seu adeus á vida, no que salda contas coas súas
raíces xudías. Publicouse dúas semanas antes da súa morte, o 30
de agosto de 2015. O texto conclúe así:
E agora, débil, sen alento, cos músculos outrora firmes amolecidos
polo cancro, descubro que os meus pensamentos cada vez viran
menos ao redor do sobrenatural ou espiritual e máis ao redor do
que significa levar unha vida boa ou que mereza a pena, alcanzar
unha sensación de paz con un mesmo. Descúbrome pensando no
sabbat, o día de descanso, o sétimo día da semana, e quizáis tamén
o sétimo día da propia vida, cando tes a sensación de que a túa
obra está terminada e de que, coa conciencia tranquila, podes
descansar68.

10.- Unha coda crente?
Talvez preguntaráseme con estrañeza: «E que se fixo da túa fe?».
É verdade que ata o de agora me movín de tellas abaixo, que non
houbo ningunha referencia explicitamente relixiosa nin menos
aínda cristiá. Por varias razóns quíxenme manter no nivel humano
67

Ob. cit., 32.

68

Ob. cit., 61.
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que todos compartimos: unha, pola miña proximidade a persoas
moi queridas que non se consideran crentes; outra, porque quen
nos temos por tales habemos de estar moi atentos ao pensamento
dos outros e estar dispostos a aprender deles. Por iso recorrín a
autores e testemuños que, sen seren cristiáns, a todos nos poidan
resultar incitantes69.
A empresa de envellecer ben –que a todos nos atinxe– é un
aspecto máis da tarefa de convertérmonos en xenuínos seres
humanos, a continuación da faena moral na que levamos metidos
toda a nosa vida: «chegar a ser todo o que se pode ser co que se é»
(Aranguren), despregar todas as nosas potencialidades, alcanzar a
mellor versión posible de nós mesmos. E este traballo ético, digo
eu, xa é virtualmente relixioso no mellor sentido da expresión:
unha forma de levar a cabo o proxecto que Deus soñou para nós,
se se me permite falar así. Recordo o que Simone Weil escribiu
sobre as diversas formas de amor implícito a Deus70; e o de Tillich:
«Alí onde hai verdadeira fondura, alí está Deus». A felicidade de
Deus, ou con linguaxe teoloxicamente máis aceptable, a gloria de
Deus é a persoa que reborda de vida e felicidade71.
Recalcarei que estas poucas liñas finais non me parecen nin
máis relixiosas nin máis cristiás (aínda que si o sexan dun modo
explícito) ca as precedentes en que non se mencionou a Deus nin
a Xesús. Pero estou convencido de que algúns dos pensamentos
expresados non fosen posibles sen a inspiración do mestre de
Nazaret e da longa cadea de quen ao longo do tempo se esforza69 O teólogo Adolphe Gesché (El sentido, Sígueme, Salamanca 2004, 143-156) reivindicou a necesaria apertura do comportamento cristián á sabedoría «pagá», é dicir a toda
a riqueza «profundamente humana da cultura e dos valores non cristiáns» (143). Valores,
engade, que sen negar o peculiar do investimento cristián poden abrir á esperanza camiños
concretos de actuación. Engade tamén que ante as grandes cuestións convén non precipitarse, non desdeñar a paciencia, buscar xuntos tendo en conta a complexidade do real sen
aferrase nin á propia fe nin ao laicismo (152).
70 Weil, Simone, «Formas del amor implícito a Dios», en A la espera de Dios, Trotta,
Madrid, 87-130.
71 En diversos lugares das súas obras Torres Queiruga remite ao coñecido aserto de San
Ireneo (Gloria Dei vivens homo) e reformúlao con finura.
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ron no seu seguimento. Vaiamos, pois logo, co que unha reflexión
crente pode engadir ao xa devandito. Ou, máis precisamente, co
que a min me achega72.
Primeiro, a convicción de que o feito de ter cumprido anos é un
agasallo de Deus: unha fonte de oportunidades para coñecer, crear,
servir, amar, un xeneroso fornecemento de variadísimos dons,
unha bendición. Todo o dito antes adquire un novo sentido á luz
da fe: a nosa gratitude non é sen máis –que tamén– un «grazas á
vida»; o seu destinatario ten un rostro persoal.
En segundo lugar, a certeza de que podemos percorrer esta
última etapa –seica nada fácil– animados, impulsados, acompañados polo Deus da Vida. Non estaremos sos nos tramos escuros do
noso percorrido cando cheguemos ás valgadas sombrías ou haxamos de cruzar augas turbulentas. Ben sabemos que a vellez se pode
converter nunha impenetrable noite escura, pero confiamos en que
El non deixará que se apague a luz que arde no noso corazón. O
Deus da nosa infancia, da nosa mocidade, da nosa madurez segue
sendo o da nosa última idade. O que foi, o que é, o que será está
da nosa parte, non nos abandona: El saberá concluír a obra das
súas mans.
A autoestima que hai que coidar –fronte á ameaza do máis
fondo desalento– tamén posúe unha fondura relixiosa. Esa fe en
un mesmo –máis aló do facer, do aparecer, do recoñecemento por
parte dos demais– baséase no propio ser, na nosa dignidade de
criaturas, na nosa condición de imaxes de Deus e fillos e fillas ben
amados. «Ti es aceptado» é a palabra que habemos de escoitar e
repetirnos. De aí o abandono confiado, do que numerosos versículos dos salmos nos ofrecen formulacións felices.
O último traballo que nos tocará levar a cabo é o de morrer. Á
luz da fe podémolo vivir como o derradeiro paso do noso camiñar,
72 Da extensa bibliografía sobre a vellez desde un punto de vista cristián só mencionarei
dúas obras, con moi diferente enfoque, pero ambas excelentes: Aleixandre, Dcheiros, Las
puertas de la tarde. Envejecer con esplendor, Sal Terrae, Santander 2007; e Alonso Schökel,
Luís, Esperanza. Meditaciones bíblicas para la tercera edad, Sal Terrae, Santander 1991.
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como o si último e definitivo co que rubricamos toda a nosa existencia. Ignoramos os detalles concretos dese tránsito e cal será a
nosa actitude nese momento, pero non creo proveitoso anticipalo
imaxinativamente, tal como se nos propuña nalgúns exercicios
espirituais. Unha meditación da morte, así entendida, paréceme
morbosa e en nada nos axuda a vivir e a deixar no seu momento
a vida, que é do que se trata: niso doulles a razón a Epicuro e
Spinoza. Anticipémola só como un misterioso dies natalis, como
un novo nacemento, e acollámola confiadamente na esperanza da
resurrección que Xesús nos abriu. «Se estamos preparados para
a vida no sentido de estar abertos ao seu poder e posibilidades,
entón tamén estamos preparados para a morte. Se somos conscientes da resurrección no presente, entón non estaremos sobrepreocupados acerca da resurrección no futuro» –afirma H. A.
Williams73.
Francisco de Asís, tras loar a Deus polas diferentes criaturas do
universo, soubo tamén loalo pola morte: «Loado sexas, meu Señor,
pola nosa irmá a morte corporal / da que ningún home vivo pode
escapar». Serei capaz eu de dicir isto mesmo con toda verdade?
Ou de asumir de corazón a fermosa pregaria de Teilhard de Chardin, onde –na plenitude da súa vida– anticipa «as pasividades de
diminución» carrexadas polo desgaste da idade, a enfermidade, a
vellez e a morte?: «Meu Deus, […] fai, chegada a miña hora, que
te recoñeza baixo as especies de cada forza estraña ou inimiga que
pareza querer destruírme ou suplantarme. […] Señor, en todas
estas horas sombrías, faime comprender que es Ti […] o que dolorosamente separa as fibras do meu ser para penetrar ata a medula
da miña substancia e exaltarme en Ti?»74
Emocionoume saber que, poucas semanas antes de morrer, o
admirable Paul Ricoeur enviara estas breves liñas a unha amiga
algo menos anciá ca el, tamén no solpor da súa vida:
73

Citado por Torres Queiruga, ob. cit., 261.

74 El medio divino, Taurus, Madrid 1966. A conmovedora pregaria –que se debe ler na
súa integridade– aparece baixo o epígrafe La Comunión por la disminución, pp. 86-87 da
edición citada.
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Querida Marie
Á hora da declinación, elévase
a palabra resurrección. Máis aló dos
episodios milagrosos. Desde o fondo da vida,
xorde un poder, que di que o ser é
ser contra a morte.
Créao comigo.
O seu amigo
Paul R.75

Tamén eu o creo con este home de sobria fe que quixo «honrar
a vida» ata a morte. E a ti –amiga, amigo que les isto– convídote
a compartires a mesma esperanza.
Ramón Cao Martínez

75 Ob. cit. (Vivo hasta la murrte seguido de Fragmentos), 116. O epílogo, do que copio o
texto citado, ofrece o contexto no que xorden os escritos póstumos de Ricoeur recolleitos
neste volume; e dá noticia dos duros –e creativos– dez anos finais do filósofo.
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Achega

Entre o efémero e o eterno.
Meditación a partir do salmo 90 (89)
Manuel Regal Ledo1

1

Salmo 90 (89)2
Ensínanos a conta-los nosos días
Pregaria, de Moisés, home de Deus.
Señor, ti fúche-lo noso agarimo,
ó longo das xeracións.
2
Primeiro que os montes xurdisen,
e que fosen formados a terra e o mundo,
desde sempre e por sempre es ti Deus.
3
Ti podes volver en po os mortais,
con dicirlles: –«Fóra, homes».
4
Mil anos ante ti
son coma o onte que pasou
e coma unha vixilia da noite.
5
Ti falos pasar, e son coma sono mañanceiro,
coma herba que agroma:
6
de mañá florece e verdea
e á tarde ségana e seca.
7
A túa ira fainos desfalecer,
a túa cólera tennos desmaiados,
8
porque po-las nosas culpas ante ti,
os nosos segredos á luz da túa ollada.
9
Os nosos días esvaecen na túa indignación,
acabamos coma un suspiro os nosos anos.
1

1 Manuel Regal Ledo é membro do Consello de Encrucillada. É Delegado de Pastoral
Rural da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
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A nosa vida é de setenta anos,
de oitenta a dos máis fortes;
e os máis deles son de traballos e miserias:
esvaecen de présa, e nós voamos.
11
Quen puidese valora-la forza da túa ira,
a túa indignación, co debido temor!
12
Ensínanos a conta-los nosos días,
para que aprendamos a ser asisados.
13
Volve, Señor. Por canto aínda?
Apiádate dos teus servos.
14
Dános axiña a fartura da túa misericordia,
para que a nosa vida teña felicidade e ledicia.
15
Alégranos polos días en que nos aflixiches,
por tantos anos de coitas.
16
Que se vexa a túa obra nos teus servos
e a túa gloria nos teus fillos.
17
Que a bondade do Señor, noso Deus, sexa connosco
e que el asegure as accións das nosas mans.
10

1.- Situación
De cando eu era moi neno –5 ou 6 anos– quedoume moi gravado
o sentimento amargo, desacougante, que producía en min a letra
daquela panxoliña en castelán, que dicía nalgún momento: «La
Noche Buena se viene, / la Noche Buena se va; / y nosotros nos iremos
/ y no volveremos más». Co tempo ese desacougo foise esvaecendo,
en boa medida por sentirme acompañado por unha fe cristiá que
me permite contemplar, en fe, a eternidade coma unha posibilidade
real e ditosa para a miña existencia e para a existencia de calquera
persoa humana. Pero, aínda compracéndome agora nesta confianza
de ser eterno en Deus, teño plena conciencia de que como humano
son temporal, efémero, cunha vida cargada de feridas («con tres
heridas yo / la de la vida, / la de la muerte, / la del amor» (Miguel
Hernández) e de que hei morrer algún día; a fe non anula a gravidade desta condición humana da que participo. Mesmo penso que,
cando a morte me dea sinais de proximidade, esta tensión entre o
efémero e o eterno en min volverá coller trazos de inquedanza que
oxalá poida acompasar cunha fe humilde e confiada.
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2.- Todas, todos feitos do mesmo pau
Podo supoñer con facilidade que esta vivencia miña sexa compartida por todo ser humano, cos acentos propios de cada persoa,
de cada xeración, de cada credo filosófico e/ou relixioso, de cada
situación existencial. E non só a nivel persoal; tamén a nivel
orgánico, institucional. Dentro e fóra da Igrexa, a experiencia de
transitoriedade está collendo dimensións inimaxinables non hai
moito tempo; refírome, por exemplo, a institucións, ordes relixiosas, mosteiros, parroquias que están pasando por un forte proceso
minguante. Incluso o mesmo feito de crer, sobre todo nos países
ricos occidentais, sofre unha aguda crise, que fai pensar na diminución e mesmo desaparición de moito do aparato relixioso no
que ata hai ben pouco nos moviamos; dunha fe herdada estamos
pasando a unha fe perdida. Podo supoñer tamén que esta foi e
será unha grande experiencia, amarga, desacougante quizais, que
nos acompañará xeración tras xeración: ser persoas caducas, que
nos desenvolvemos nun ciclo vital complexo, dado ao sufrimento,
sempre rematado por anos de enfermidade, de decadencia, de
esborrallamento das nosas potencialidades físicas e igual tamén
espirituais. E iso aínda que haxa científicos coma Roger Kornberg,
premio Nobel de química, que augure un futuro sen enfermidades,
porque a química o explica todo e o pode todo.
Na Biblia, como non podía ser doutra maneira, existen moitos
testemuños desta caducidade humana. Quérome parar nun, o
reflectido polo salmo 90 (89), e, en parte tamén, polo salmo 39
(38). Tanto un coma o outro sitúanse nun momento do proceso
de revelación –ese progresivo ir caendo na conta por parte do ser
humano, acompañado polo Espírito do mesmo Deus, da verdade
da súa vida en Deus–, no que a vida no máis alá non se contemplaba como esperanza. E isto fai máis dramática a experiencia que
translocen, e, se cabe, tamén máis admirable a fe con que a viven,
por moito que, desde a perspectiva actual, apareza necesitada de
pasos e cambios. Meditando o salmo tiven o sentimento similar ao
que tantas veces nos xorde cando vemos as condicións de vida dos
nosos maiores de hai cen anos: meu Deus, como poderían vivir así!
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Meu Deus, como poderían crer así! Pero esa mesma meditación
tamén me ofreceu preciosos convencementos xermolando incriblemente no medio daquel aquelado desexo de vivir coma crentes as
circunstancias todas da vida.

3.- A luz e a sombra do salmo 90
O salmo 90 é o único de todo o salterio que vén anunciado
como «oración de Moisés, home de Deus», título que o fai atraínte
e revelador: un home de Deus que se sitúa como tal ante a súa
caducidade. Un salmo de despois do desterro, que, como acontece con moitos outros salmos, ten partes máis antigas, ás que
redactores posteriores engadiron circunstancias novas, de acordo
coas urxencias vitais do momento. Resulta rechamante ver como
se multiplican no salmo termos do campo semántico do tempo:
nos arredores do si e do non do tempo se vai desenvolver o seu
contido. Témolo rezado e cantado moitas veces. A súa apertura é
esperanzada, mesmo espectacular; anuncia esa experiencia crente
fundamental de se saber sempre, sempre, ao abeiro de Deus,
gardadas no seu tobo, no seu refuxio. Canto me gustaría medrar
neste convencemento e telo como sostén de toda a miña existencia
diaria: Señor, ti fuches, ti es, o meu, o noso refuxio ao longo das
xeracións! (v.1). Un refuxio persoal e colectivo; case sempre os
salmos pensan, falan, rezan en plural, coma pobo. Que fermosa
esa conciencia comunitaria! Quen se anuncia como refuxio é o que
desde sempre existe como Deus, antes de que o cosmos se puxese
de parto. Hai garantías. Estou, estamos en boas mans! (v.2).
Ante este ser eterno que me acolle, eu, todo home ou muller, son
po; fíxome de po e por el estou destinado a ser po (v.3). Xorde en
min algo de rebeldía ante esta especie de programación de Deus:
¿por que me fixo po e me castiga a volver ao po, á nada? Acóugame
pensar que non son programación de Deus dese xeito, que son o que
deu de si unha misteriosa e densísima evolución natural, inocente,
vitalista, que tamén de forma densa e misteriosa Deus fomentou,
acompañou e amou. Na miña fraxilidade natural quéreme e, polo
mesmo, protéxeme. Grazas, son po, non puiden ser outra cousa,
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pero son un po valorado, estimado, liberado! Ante Aquel a quen
mil anos lle pasan coma unha vela nocturna, eu son unha simple
herbiña, que nun día nace, florece, seca e é segada (vv.4-6). Así de
enorme é a miña fraxilidade no tempo. Pero son po que non acaba
en po, aínda que as aparencias induzan a así pensalo; son herbiña
seca que reverdece para a eternidade nas mans de Deus.
O salmo dá un paso máis, certamente desacougante: mete
en escena a cólera de Deus, a súa indignación, provocada polas
nosas culpas, que a luz da súa ollada é capaz de enxergar, ata o
punto de que todos os nosos días vaian pasando baixo a cólera de
Deus (vv.7-9). Que tremendo! Como é posible entender e sufrir
así a vida! E como compaxinar iso co precioso anuncio primeiro
de ser para nós refuxio ao longo das xeracións? Invítame o salmo
a descubrir que o meu pecado é o causante da ira de Deus, ira
que á súa vez e a causante da miña volatilidade, é dicir, das variadas penalidades coas que se poida ir tecendo a miña vida (v.10).
Como se podería vivir á sombra deste convencemento crente!
Rebélome contra iso, por máis que o salmista, entre a angustia e
a resignación –é cousa de Deus–, intenta encaixar o feito cunha
fe a proba de todo.
Pero no mesmo salmo aparecen agora un par de preguntas, cargadas de bo desexo: Quen comprende a forza da ira de Deus?
Quen entende o ímpeto da súa cólera? (v.11). Para o salmista, a
comprensión tradúcese no desexo de adquirir un corazón sensato,
que acepte a súa caducidade irreversible (v.12), e, sobre todo, convértese en súplica a Deus para que desista do seu castigo (v.13),
que o troque por misericordia, e que así a nosa vida, dentro da
súa fraxilidade insuperable, descorra na alegría e no xúbilo (v.14),
e que poidamos experimentar como a bondade de Deus é capaz
de darnos solidez, consistencia a nós e a canto facemos. Fronte
á miña substancial volatilidade, a posibilidade de atopar en Deus
consistencia e alicerces. E con esta firme esperanza, diría eu que
desgonzada, acaba o salmo.
O salmo 39 é tamén un salmo paradigmático ao respecto.
Nun doído monólogo reflexivo ao estilo de Xob, o autor incide
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na mesma análise e solucións do salmo anterior: o po é agora
un sopro, unha nada ante Deus; a vida amarga e caduca é froito
do castigo de Deus polo pecado da xente; pregúntase tamén que
esperanza lle queda, responde con contundencia admirable: «a
miña confianza está posta en ti» (v.8), pero do Deus no que pon
toda a súa confianza só agarda que deixe de aburala, que por
favor lle dea respiro antes de que se vaia e non exista. O seu
trato con Deus é o dun hóspede que está de paso. O futuro é a
nada. Deus non lle ofrece fogar permanente. Volveremos sobre
este estar sen fogar e sobre esta fraxilidade castigada, aburada
pola man de Deus!

4.- Non son culpable da miña condición caduca
A partir da miña condición de persoa cristiá, que me invita a
sentirme imperturbablemente gardado na miña fraxilidade persoal
e colectiva dentro do refuxio amoroso de Deus ao longo de toda a
miña existencia, sinto que o Espírito me chama a reconverter as
preguntas do salmo 90 e 39 sobre como situarme ante a súa ira
ou cólera. A miñas preguntas son: ¿como o amor de Deus, que
non a súa cólera, me acompañan na miña caducidade? ¿Como ese
mesmo amor, que non a súa ira, me empuxa a afrontar o mal, o
pecado, que sae de min e do conxunto da humanidade, e que pode
facer máis complicada e amarga a experiencia de continxencia
humana? Empregando as mesmas palabras do salmo, respondería
dicindo: o amor de Deus actúa en min invitándome á sensatez, é
dicir, a ser consciente da miña fraxilidade e a aceptala con humildade, pero liberada da responsabilidade da propia condición de
tal. Eu non son culpable da miña condición efémera. Incomódame, e non entendo, a afirmación aínda presente no Catecismo
da Igrexa Católica (nn. 374-411) de que o ser humano, creado en
excelencia por Deus, polo propio pecado fíxose causante da súa
propia caducidade. Paréceme que tal afirmación descansa nunha
lectura historicista do que na Xénese é un precioso mito da creación. Outra cousa é que, xeración tras xeración, igual que imos
pasando a quen nos herde os froitos positivos da nosa evolución
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como algo motivador, tamén lles transmitimos os negativos, coma
unha carga de mal que nos preme. Non, non me sinto culpable
da miña condición efémera. Só faltaba iso! Canto mal se nos
ten feito, creo eu, inoculándonos este convencemento! Son, si,
responsable da xestión desta caducidade, porque, é certo, podo
encerellala máis coa miña irresponsabilidade, ou podo convertela, co don de Deus, coa axuda de Deus, coas achegas de moitísima xente que fai comigo o mesmo recorrido vital, no punto de
partida dun marabilloso recorrido que vai do efémero ao eterno.
Pero eu son simplemente efémero porque si, porque así fun feito
como resultado dun complexo e marabilloso proceso, sustentando
sempre por Deus, que vai da inconsciencia á madurez, do egoísmo
máis primario ao sentido comunitario, solidario, de dependencias
múltiples á posibilidade dunha liberdade sempre desexada e ás
veces acadada, do medo a Deus á experiencia da súa predilección
polo pobo en min, por min no pobo. Síntome cómodo na miña
condición vulnerable, porque me sei querido e atendido por moita
xente, tamén vulnerable ela, e por Deus, que desde sempre e para
sempre se me ofreceu como tobo, refuxio, colo, fogar. Fogar en
familia. Así podo afirmar, e afirmo, co salmo 39: «A miña confianza está en ti»(v.8b).

5.- Camiño de ida e volta
Estou lendo –aínda agora, 25 anos despois da súa primeira edición!– o fermoso libro de Henri Nouwen El regreso del hijo pródigo, comentando o cadro de Rembrandt do mesmo título. Estame
axudando a descubrir a potencia da parábola de Xesús, unha especie de Evanxeo dentro do Evanxeo. O cadro que nos ofrece dáme
luz para entender as claves deste proceso do efémero ao eterno. A
miña existencia é un misterioso saír do fogar de Deus, sen malicia,
provocado pola súa forza creadora emerxente nos procesos naturais. Pero son fillo, e fillo predilecto, único, coma min non hai nin
haberá outro no mundo. Cada persoa goza en Deus desta condición. E vinme na historia dunha maneira única, nunha familia,
nun tempo e nunha Terra concreta, cunha personalidade, recur62
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sos, dificultades, feridas, apoios concretos, ora quizais malgastando
a vida, ora loitando por facer dela unha experiencia proveitosa
para min, para outras persoas tamén. Pero os meus días nunca
transcorren baixo a indignación de Deus, senón, moi ao contrario,
baixo a súa solicitude, baixo o acompañamento cotián e a espera
impaciente dun Pai/Nai, o meu Pai, a miña Nai, que soña coa
miña fraxilidade, realizada ao máximo, e que me agarda cos brazos
abertos, para acollerme como refuxio eterno, para incluírme no
fogar comunitario no que xa nesta vida me estivo exercitando. O
meu recorrido non é do po ao po, da nada a nada, senón do seo de
Deus ao seo de Deus, do Deus comunitario e un ao Deus comunitario e un, onde a unidade, o ser pobo, se realiza de forma total
en base ao seu ser e ao seu benquerer. So desde aquí me vexo a
gusto reformulando e vivindo positivamente os Novísimos (morte,
xuízo, inferno e gloria), na práctica desaparecidos da conciencia
da xente crente actual.
E Xesús é para min o gran paradigma deste recorrido, o referente para poder facelo dunha forma consistente, completa. Naceu
tamén no misterio da continxencia, froito da carne e do espírito,
coma min, coma un de tantos e tantas, experimentou a fondo a
fraxilidade humana, sentiu na súa propia carne o poder do pecado,
da maldade –aínda que sempre lle pechou as portas do seu corazón–, e foise construíndo e desenvolvendo como fillo predilecto,
conforme á semente divina que o configuraba, e que o abría a unha
dimensión comunitaria sempre atenta a dar preferencia á xente
máis vulnerable. E así volveu con gloria ao fogar do que partira,
ao seo de Deus co que é comunitariamente un, como nós estamos
chamados a ser nel comunitariamente un.
A este soño me sinto convidado por Deus e neste soño ando
metido, con moitas feridas polo medio, e con moita necesidade
de que alguén cure, acariñe, bique esas feridas, como fai o velliño
pai de Rembrandt pousando as mans agarimosas sobre o lombo do
fillo en volta. Así me gusta verme ante Deus cada día. Así agardo
verme cando a morte me recolla. Así agardo ver reintegrados en
Deus a todos os seres humanos. Sempre haberá un irmán maior
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que non entenda tanta esplendidez. A Igrexa, moitas veces nai
agarimosa e acolledora, ten feito moitas outras de irmán maior
coas súas teimas doutrinais e normativas. Eu mesmo moitas veces
me teño desenvolto tamén como tal. Algo que forma parte da nosa
condición efémera.

6.- Oración
Chegado aquí, xorde en min unha pregaria agradecida.
Grazas polos autores dos salmos 90 e 39 que con fe sufrida nos
deixaron un testemuño vivo da súa particular loita crente, que
seguro posibilitou os avances na comprensión e gozo da fe coa que
hoxe podemos convivir.
Grazas porque, no medio das súas propias incomodidades coa
fe que os movía, nos transmitiron experiencias fundacionais en
frases simples que nos seguen conmocionando: «Señor, ti fuches
o noso refuxio ao longo das xeracións». «A miña confianza está
en ti».
Grazas por Xesús quen, partindo dunha persoal experiencia relixiosa inimaxinable, rompeu o círculo perverso no que a mesma
bondade de Deus estaba aprisionada, para acompañarnos na fraxilidade da vida e da morte, e nos permitiu entender e vivir a Deus
como o máis grande interesado polo benestar da xente neste mundo
e no do seu incomprensible alén.
Grazas polas persoas que aceptan con naturalidade, con humor, a
súa condición continxente, que se lles fai presente en moitas limitacións do día a día (familia, traballo, amores, sexo, saúde, expectativas, mesmo morte) e fan dela un camiño de madurez.
Grazas por toda a xente que vive a súa condición vulnerable con
confianza, con paz e con protesta, sumando imaxinación, forzas,
solidariedades para facer desta vida unha experiencia o máis gratificante posible, e convertela nun anuncio do gozo eterno en
Deus.
Grazas por todos os adiantos sociais que fan máis humana a existencia, sobre todo para quen vive con menos humanidade.
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Grazas pola xente de Igrexa que, repensando a fe e vivíndoa con
coherencia, é capaz de botar sementes de esperanza neste mundo
para moita xente orfo de ilusións.
Grazas por todos os movementos eclesiais, sociais e políticos que
se deixan conmover pola inmensa dor de tanta xente e botan a
andar iniciativas de dignidade para quen sofre e para quen causa
os sufrimentos.
Grazas pola xente que entende o mundo coma unha casa común,
onde todo debería estar ao servizo de todo o mundo, e onde quedasen prohibidos por lei de humanidade os enriquecementos
excluíntes.
Grazas polas persoas que, a pesar de todo, seguen a sufrir, sen
remedio aparente, e que no seu desespero soñan cun milagre
humano ou divino, ou cunha morte pacificadora.
Grazas polas persoas que fan coas cousas miúdas do limitado día
a día unha gozosa sementeira de amor, de humor e de esperanza.
Grazas por quen non se obsesiona por simular a súa decrepitude
e se acepta e quere como é nos diferentes momentos da súa existencia.
Grazas polas persoas que non agachan os seus erros ou pecados,
que os recoñecen humildemente e, dando e recibindo perdóns,
crean espazos de crecemento ao seu redor.
Grazas pola xente que se sabe querida por ti, meu Deus, e comparte esa experiencia tan saudable e consistente, máis que coas
palabras, simplemente querendo tamén.
Grazas pola xente que vai aprendendo a orar con confianza, dunha
maneira sa, libre e curadora, non responsabilizando a Deus dos
nosos males, nin manipulándoo como para poñelo ao noso favor,
pois el sempre está por nós en todo.
Grazas por ti, meu Deus, contento sempre coas nosas saídas e
chegadas, man que empurra e que aperta, forza que acompaña
e alenta a aventura da vida, fogar de portas sempre abertas para
xente crida e descrida, para xente boa e mala.
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7.- Despedida
Chegado aquí, por todo o dito, gustaríame que, se a morte me
visita por sorpresa cal irmanciña inocente que é, se teñan en conta
estas poucas cousas no meu pasamento:
• Facelo coa máxima sinxeleza en todo, nun clima de total confianza: «O medo a Deus é unha das grandes traxedias humanas» (H. Nouwen, 131). Por respecto a Deus non quero lecturas, salmos, cantos que vaian noutra dirección.
• Un ramiño de flores –se son da natureza que me rodeou en
vida, mellor–, como signo da cousa fermosa que se deu coa
miña vida, froito de tantas miúdas concorrencias agradecidas,
e da grande concorrencia de Deus. E unha coroa de flores
en memoria da comunidade familiar, veciñal, de amizades, da
natureza, do cosmos, que me deu razón e sentido. A coroa,
redonda, o círculo, símbolo do infinito de Deus total, fraternal,
cósmico, no que, en fermosura, se prolongará para sempre a
miña existencia.
• Que se lea a parábola do Pai/Nai espléndida e dos dous fillos
rebeldes (Lc 15, 11-323), e que se entenda como unha lectura da miña existencia. Respectando os sentimentos de todo
o mundo, sobre todo da miña familia, sería bo facer algo de
festa, porque así parece que lle prace a Deus.
• Que ante o sepulcro se lea, senón o poema enteiro, a seguinte
estrofa do poema de Díaz Castro Veleiquí os homes:
E, cando apalparon a Morte,
viron que era unha mau moi donda
que mataba unha lus e acendía outra lus, e, moi ledos,
chegáronse, amodiño, á soleira do Reino,
mesmo que o paporroibo nos días de gran neve
se acurrucha cantando nas portas dos labregos…

• Que ante o sepulcro tamén, sen máis andrómenas, se rece o
Noso Pai e, con gaita e pandeiro, se interprete a Alborada de
Veiga, para celebrar o amencer que chega.
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• Desde logo facelo todo en galego: galego nacín, galego vivín,
galego morrerei, e como galego, en galego, quero ser despedido deste mundo.
Manuel Regal Ledo
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Achega

Aprendendo a vivir e
aprendendo a morrer
Elvira Santos Pena1

Queridos amigos e amigas lectores de Encrucillada: O meu
propósito, cando decidín escribir esta achega, non é mais ca compartir con todas e todos vós, a experiencia persoal de estar vivindo
unha etapa da vida que por ser a última e definitiva, quero vivila
desde a plena conciencia do que é, e do que pode ser se encontro
e aprendo a maneira de vivila ben.
1

Pasar esta etapa é unha experiencia común a todas as persoas
que tivemos a sorte de chegar a ela, polo tanto será moi doado
coincidir. Moitas das vosas vivencias serán as mesmas que vos
conto como miñas. Sentirémonos pois irmáns e compañeiras nesta
andaina. Son os milagres que fai a comunicación.
Comezo aclarando que teño 74 anos. Para os medios de comunicación desde xa hai tempo «unha anciá». Xa van tendo razón
pero non é a primeira vez que lemos na prensa aquilo de: «Anciá
de 60 anos sufriu unha caída na vía pública», e iso… é pasarse
un moito.
Xa son entón consciente que estou vivindo o que é a última
etapa desta miña vida. E así como me foi doado anteriormente ir
pasando dunha etapa a outra segundo ía transcorrendo o tempo,
entrar nesta custoume moito máis. Na miña cabeza si que o tiña
claro, pero a realidade veu impoñerse por si mesma para facerme
aterrar de vez, e nunca mellor dito.

1
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1.- Tres feitos de vida e as súas consecuencias
Hai un par de anos saín da casa moi apurada. Chegaba tarde á
miña clase de baile ía con présa demais. Resultado, unha pedra solta
cruzouse no meu camiño e alá vai a miña humanidade, que non é
lixeira, polo aire. Non pasou nada, os reflexos funcionaron bastante
ben, pero así como me levantei marchei disparada para a casa, e
sentei no sofá de pensar. Unha vez tranquila falei comigo mesma
un bo pedazo ata chegar a esta conclusión: «Este é o momento de
ir máis lenta, acabáronse as présas, tamén as mentais».
Convencinme que a calma é un valor que nos fai vivir con máis
conciencia o que supón vivir máis e mellor. Pasear contemplando,
escoitar con atención, ler gozando, meditar un momentiño cada
día e facer cada cousa, cada labor, desde a plena conciencia do
que estou facendo.
Pois si, estou reeducando a «velocidade da miña vida». Non son
cousas novas a facer, o que quero que cambie é o xeito de facelas.
Pouco a pouco estouno conseguindo, pouco a pouco é verdade,
pero aí estamos, aprendendo.
Hai tamén un par de anos caducoume o DNI e tocaba renovalo.
Atendeume un funcionario novo e moi amable por certo. Fixo o
seu traballo e cun sorriso entregoume o carné dicindo: «Xa non ten
que renovalo máis, este xa lle vale para sempre». Eu tamén, cun
sorriso que ocultaba certa inquietude, contesteille: «Pois si que me
acabas de arranxar o día…».
E era certo, unha cousa tan simple, aparentemente tan boa,
fíxome pensar nos adeuses que a vida nos obriga a dicir nesta
etapa. Son necesarios, lóxicos e ata cómodos, pero son adeuses e
teñen ese punto de tristura e de nostalxia das despedidas.
Volvín ao sofá de pensar e decateime que queiras que non eu xa lle
estaba dicindo adeus a moitas, moitas cousas. Tamén me dei conta
que estaba recibindo cousas novas ás que lle tiña que dar a benvida.
Conclusión: se non teño máis remedio ca dicir adeuses, vouno
facer desde o agradecemento polo tempo que se me permitiu gozar
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de cada cousa, e ao mesmo tempo abrir ben os ollos para descubrir a cantas cousas novas lle podo dar a benvida. Probade, é un
exercicio moi san e salvando a seriedade do asunto, aínda dá para
unhas risas.
Teño unha neta de 16 anos que está en pleno descubrimento do
mundo. Cando tiña 14, chegou á miña casa cun pantalón que a
min me parecía un pouco curto e saíume axiña aquilo de: «Onde
vas con ese pantalón?».
Ela regaloume unha mirada mestura agarimosa e… que paciencia! E díxome así: «Abuelita… no me ralles».
Non me fixo falta sentar no sofá de pensar. Xa me deu a risa inmediatamente. «Non me ralles», así era como me percibía a miña neta.
Conclusión: non é cousa de quedar calada, non. Penso que as
avoas temos moito que dicir, pero a modo. Mellor que rallen a súa
nai e o seu pai. A min tócame un papel máis agradecido ao que
lle dou a benvida.
Esta é una anécdota moi superficial, moi sinxela, pero a reflexión
serve para outras situacións. Acoller, escoitar, respectar, bendicir,
apertas e bicos a moreas e tamén si se terza o meu dicir de avoa,
desde a serenidade porque é a miña obriga e aí queda, pero non
me gustaría ser unha avoa rallante.
Esta actitude é moi boa para todas as relacións. Facilita a empatía, mellora a calidade humana das nosas relacións, fainos sentir
ben e achéganos paz e serenidade, que non é pouco. Implica dicir
adeus á responsabilidade da última palabra e darlle a benvida ao
descanso que iso supón.
Pois aprendendo estou. Aínda non podo dicir aquilo de «progresa adecuadamente», pero se me dá tempo direino, iso espero.
Estou pensando tamén nunha actitude, o valor, porque coido
realmente que é un valor, que se chama «sentido do humor». Nesta
etapa da vida é moi fácil de perder, porque a tendencia é ao contrario. Estou moi pendente disto. Non me gusta perder aquí, non
é necesario dicir adeuses neste campo, mais ben temos que esfor70
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zarnos en dar benvidas ás novas ocasións de rir ata de nós mesmas.
Calquera feito de vida ten o seu punto, e a risa é un privilexio do
ser humano que temos que aproveitar porque é fonte de saúde e
polo tanto de calidade de vida.
Pois así nesta escrita informal fun confesando algunhas actitudes
ou algúns valores que me están axudando a min a vivir mellor esta
etapa e que comparto por se tamén lle serven a alguén. Aceptación,
calma, desprenderse con xenerosidade, recibir con agradecemento
as novas realidades, o coidado especial das relacións, o sentido do
humor… e poderíamos seguir… que a vida dá para moito.
Gustaríame falar agora dunha emoción moi negativa sempre
presente con máis ou menos intensidade durante toda a nosa vida
pero especialmente nesta etapa. É o medo.

2.- Fráxiles e vulnerables
A fraxilidade, a vulnerabilidade, a falta de control sobre a miña
vida, asústame máis ca nunca e prodúceme medo. Non sei o que me
pode pasar, o rumbo da miña vida pode cambiar nun instante para
ben ou para mal sen que eu poida facer nada por evitalo. Como se
pode vivir esta realidade sen medo? Pois aprendendo estou.
Non é que a fraxilidade ou a vulnerabilidade empece a sentilas
agora, non. Son constantes na miña vida desde o comezo e na
vida de todos e de todas. O que si é certo é que, polo menos a
min, aféctame de maneira especial nestes anos que estou vivindo.
Sorpréndome a min mesma, adiantando acontecementos que eu
non sei como van ser e nin sequera se van chegar a ser, éntrame
angustia e sinto medo.
O medo paraliza, seino, pero non llo estou consentindo. Non
podo aceptar o sufrimento adiantado, non é bo nin para min nin
para os que están ao meu lado. Estou aprendendo a neutralízalo
sen fuxir nin negar a realidade.
Xa desde moi nova pareceume vital ese consello de Xesús que
aparece no evanxeo: «Así que non vos angustiedes polo de mañá;
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mañá xa traerá a súa angueira. Cada día ten abondo cos seus pesares». Repetín estas palabras toda a miña vida unha e mil veces e
axudáronme a vivir máis tranquila e sosegada. Aprendín que non
é rendible sufrir polo que non sei se vai pasar, pero coñécese que
a lección non está aínda ben aprendida e o medo aparece sen eu
querelo nin alimentalo.
Especialmente nestes anos de maior fraxilidade necesito todas
as enerxías para vivir ben o día a día e teño gran confianza en
que o Deus que me acompañou sempre no bo e no malo, seguirá
dándome forza para afrontar o que a vida me depare. A confianza
no meu Deus é o mellor antídoto para vencer o medo. De todas
maneiras son moi consciente de que esta confianza hai que traballala moito. Non podemos esperar aos momentos difíciles. A
presenza de Deus en nós é unha realidade sempre. Caer na conta
e experimentar esta presenza cada día vai aumentando en nós a
confianza en que nunca estaremos sós. E canta máis confianza
menos medos. Nesa liña estoume traballando moi seriamente e
parece que vou avanzando
Todo isto que vos conto sen ánimo nada máis ca de compartir,
son actitudes, maneiras de facer que me axudan a vivir e a conseguir que a vida sexa realmente vida ata o final. E dicir ata a morte
que ese si que é un acontecemento real. Non será necesario tamén
ir aprendendo a «vivir» a morte? A morte como final ou como
comezo doutra maneira de vivir?
Ao longo de tantos anos, a miña fe, que forma parte da miña
vida, foi desprendéndose de complicacións e vai buscando o esencial. Deus sen imaxes, nin feminina nin masculina, nin pai nin
nai. Non teño nin imaxes nin definicións. Mellor dito, non quero
telas aínda que recoñezo que son inevitables.
O Deus que me habita, que me envolve, que ten sobre min posta
a súa man, que me creou única e exclusivamente por amor, que
me acompaña ao longo de toda a miña vida, que é forza, que é
luz, que é presenza constante aínda que cando «é noite» non sexa
capaz de sentila, a ese Deus, non o podo definir nin imaxinar, pero
sei que está aí.
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«Admirable por demais resúltame este saber, tan alto que non o
alcanzo». Iso di San Juan de la Cruz
Pois nas mans deste Deus do que non podo dicir case nada pero
que se me mostra no amor, desexo vivir confiada e plenamente
tamén a miña morte.
Dáme medo o paso? Si. Fágome as preguntas eternas? Si. Teño
moitas dúbidas? Si
Vivir con medo porque somos fráxiles e vulnerables, vivir con
dúbidas porque non hai respostas claras ás preguntas esenciais é
algo bastante lóxico pero non nos pode paralizar. Hai que seguir
avanzando, aprendendo e sendo capaces de vivir a nosa morte con
paz e serenidade.
Falei antes da confianza en Deus e falo agora da Esperanza e
acudo a Juan de la Cruz outra vez: «Por unha estraña maneira mil
voos pasei dun voo, porque esperanza do ceo tanto alcanza canto
espera»
Cultivar a nosa Esperanza, vivir con Esperanza, é mais, vivir
a Esperanza, desprenderse de ataduras que nos impiden avanzar,
liberarnos do que nos estorba e facer do amor o centro da nosa
vida, vainos preparando para pasar « mil voos dun voo».
E así, na medida que coido o vivir desde a miña fe no Deus Amor
que Xesús me mostrou, na medida que aumento a miña confianza
nel e na medida que vivo con esperanza, aumenta tamén a miña
serenidade, a miña alegría, a miña capacidade de amar e o meu
compromiso aínda que ás veces aínda é noite e asoman os medos.
Pois ata a próxima que volvamos falar. Quérovos!
Elvira Santos Pena
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Documento

Discurso do Santo Padre
Papa Francisco1

Nápoles, 21 de xullo de 2019

1

Queridos estudantes e profesores, queridos irmáns bispos e
sacerdotes, señores cardeais:
Estou contento ao atoparme hoxe convosco participando neste
Congreso. Devolvo con afecto o saúdo ao querido irmán o Patriarca
Bartolomeu, un gran precursor da Laudato sii –por anos precursor–, que desexou contribuír á reflexión coa súa mensaxe persoal.
Grazas ao querido irmán Bartolomeu.
O Mediterráneo é desde sempre lugar de tránsito, de intercambio e, en ocasións, tamén de conflito. Coñecemos tantos.
Este lugar colócanos hoxe ante unha serie de cuestións, a miúdo
dramáticas. Estas pódense traducir nalgunhas preguntas que nos
fixemos no encontro interrelixioso de Abu Dhabi: Como coidarnos reciprocamente na única familia humana? Como alimentar
unha convivencia tolerante e pacífica que se traduza en auténtica fraternidade? Como facer para que nas nosas comunidades
prevaleza a acollida do outro, de quen é distinto a nós porque
pertence a unha tradición relixiosa e cultural diferente á nosa?
Como poden ser as relixións camiños de irmandade e non muros
de separación?
1 Discurso do Papa Francisco con motivo do congreso «A Teoloxía despois da Veritatis
Gaudium no contexto do Mediterráneo», organizado pola Pontificia Facultade Teolóxica
de Italia Meridional. Tivo lugar na Praza adxacente á Facultade o Venres, 21 de xuño
de 2019.
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Estas e outras cuestións teñen que ser interpretadas a varios
niveis, e piden un esforzo xeneroso de escoita, de estudo e de
confrontación a fin de promover procesos de liberación, de paz,
de fraternidade e de xustiza. Debemos convencernos: Trátase de
iniciar procesos, non de facer definicións de espazos, ocupar espazos… Iniciar procesos.

1.- Unha teoloxía da acollida e do diálogo
Ao longo deste Congreso analizastes en primeiro lugar contradicións e dificultades no espazo do Mediterráneo, e preguntástesvos
despois sobre as solucións máis axeitadas. Para iso, preguntástesvos que teoloxía é apropiada no contexto onde vivides e traballades.
Diría que a teoloxía, de maneira especial nun contexto deste tipo,
está chamada a ser unha teoloxía da acollida que sirva para desenvolver un diálogo sincero coas institucións sociais e civís, con centros universitarios e de investigación, coas autoridades relixiosas e
con todas as mulleres e os homes de boa vontade, para construír
pacificamente unha sociedade inclusiva e fraterna e tamén para
custodiar a creación.
Cando no Proemio de Veritatis gaudium se menciona a profundación do kerigma e o diálogo como criterios para renovar os estudos, quérese dicir que estes se atopan ao servizo do camiño dunha
Igrexa que pon cada vez máis no seu centro a evanxelización. Non
a apoloxética, non os manuais –como escoitamos–: evanxelizar. No
centro está a evanxelización, que non quere dicir proselitismo. No
diálogo coas culturas e as relixións, a Igrexa anuncia a Boa Nova
de Xesús e a práctica do amor evanxélico que El predicaba como
unha síntese de toda a ensinanza da Lei, das visións dos Profetas
e da vontade do Pai. O diálogo é máis que nada un método de
discernimento e de anuncio da Palabra de amor que se dirixe a
toda persoa e que desexa habitar no corazón de cada un. Só na
escoita desta Palabra e na experiencia do amor que ela comunica
pode discernirse a actualidade do kerigma. O diálogo, deste xeito
intenso, é unha forma de acollida.
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Quixese salientar que,
o discernimento espiritual non exclúe as achegas dos saberes
humanos, existenciais, psicolóxicos, sociolóxicos e morais. Pero
transcéndeos. E nin sequera ten suficiente coas sabias normas da
Igrexa. Lembramos sempre que o discernimento é unha graza […]
–un don–. O discernimento, en fin, conduce á fonte mesma da
vida que non morre, é dicir, «que te coñezan a ti, o único Deus verdadeiro, e a aquel que enviaches, Xesús Cristo (Xn 17, 3) (Exhort.
ap. Gaudete et exsultate, 170).

As escolas de teoloxía renóvanse coa práctica do discernimento
e cun modo dialogal de proceder, capaz de crear o correspondente
clima espiritual e de práctica intelectual. Trátase dun diálogo
tanto na formulación dos problemas como na procura conxunta
das vías de solución. Un diálogo capaz de integrar o criterio vivo
da Pascua de Xesús co movemento da analoxía, que le –na realidade, na creación e na historia– nexos, signos e referencias teologais. Isto leva a asunción hermenéutica do misterio do camiño
de Xesús, que o conduce á cruz e á resurrección e ao don do
Espírito. Asumir esta lóxica xesuánica e pascual é indispensable
para comprender como a realidade histórica é interrogada pola
revelación do misterio do amor de Deus. Daquel Deus que na
historia de Xesús –en cada ocasión e dentro de todas as contradicións– se manifesta máis grande no amor e na capacidade de
reparar o mal.
Ambos os movementos son necesarios e complementarios:
un movemento desde abaixo cara ao alto que pode dialogar, con
sentido de escoita e discernimento, con cada instancia humana
e histórica, tendo en conta todo o espesor do humano; e un
movemento desde o alto cara abaixo –onde «o alto» é a posición
elevada de Xesús sobre a cruz– que permite, ao mesmo tempo,
discernir os signos do Reino de Deus na historia e comprender
de maneira profética os signos do anti-Reino que desfiguran a
alma e a historia humana. É un método que permite –nunha
dinámica constante– confrontarse con toda instancia humana e
comprender que luz cristiá ilumina as chagas da realidade e que
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enerxías suscita o Espírito do Crucificado Resucitado, en cada
ocasión, aquí e agora.
O modo de proceder dialogal é a vía para chegar alí onde se
forman os paradigmas, os modos de sentir, os símbolos, as representacións das persoas e dos pobos. Chegar alí –como «etnógrafos
espirituais» da alma dos pobos, dicimos– para dialogar en profundidade e, se é posible, para contribuír ao seu desenvolvemento co
anuncio do Evanxeo do Reino de Deus, cuxo froito é a maduración
dunha fraternidade sempre máis extensa e inclusiva. Diálogo e
anuncio do Evanxeo que poden tomar corpo nos modos trazados
por Francisco de Asís na Regra non bulada, xusto o día despois
da súa viaxe polo oriente mediterráneo. Para Francisco hai unha
primeira modalidade onde, simplemente, se vive como cristiáns:
«Un modo é que non litiguen nin disputen, senón que se manteñan suxeitos a toda criatura humana por amor de Deus e confesen
ser cristiáns» (XVI: FF 43). Existe despois un segundo estadio
onde, dóciles sempre aos signos, á acción do Señor Resucitado e
ao seu Espírito de paz, se anuncia a fe cristiá como manifestación
en Xesús do amor de Deus por todos os homes. Chámame moito
a atención aquel consello de san Francisco aos seus frades: «Predicade o Evanxeo; se fose necesario tamén con palabras». Isto é
o testemuño.
Esta docilidade ao Espírito implica un estilo de vida e de anuncio sen arela de conquista, sen vontade de proselitismo –esta é a
peste– e sen un intento agresivo de confutación. Unha modalidade
que entra en diálogo «desde dentro» cos homes e coas súas culturas, coas súas historias, coas súas diferentes tradicións relixiosas; unha modalidade que, en coherencia co Evanxeo, comprende
tamén o testemuño ata o sacrificio da vida, como demostran os
luminosos exemplos de Carlos de Foucauld, dos monxes de Tibhirine, do bispo de Orán, Pierre Claverie, e de tantos irmáns e irmás
que, coa graza de Cristo, foron fieis, con mansedume e humildade, e morreron co nome de Xesús nos beizos e a misericordia no
corazón. Neste punto penso, como horizonte e sabedoría, na non
violencia, á que a teoloxía debe mirar como elemento propio consEncrucillada 214, setembro-outubro 2019
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titutivo. Sonnos de axuda os escritos e a praxe de Martín Luther
King e de Lanza do Vasto, así como as doutros «artesáns» da paz.
Axúdanos e dá ánimos a memoria do beato Giustino Russolillo,
que foi estudante desta Facultade, e de Don Peppino Diana, o
novo párroco asasinado pola camorra, que tamén estudou aquí.
E aquí gustaríame mencionar unha síndrome perigosa, que é a
«síndrome de Babel». Pensamos que a síndrome de Babel é a confusión que se orixina ao non entender o que di o outro. Este é o
primeiro paso. Pero a verdadeira síndrome de Babel é non escoitar
o que di o outro e crer que sei o que pensa a outra persoa e que é
o que dirá o outro. Esta é a peste!

2.- Exemplo de diálogo para unha teoloxía da acollida
«Diálogo» non é unha fórmula máxica, pero certamente a teoloxía sente a axuda, no seu proceso de renovación, cando o asume
con seriedade, cando é impulsado e favorecido entre docentes
e estudantes, tamén coas outras formas do saber e coas outras
relixións, en especial co xudaísmo e o islam. Os estudantes de
teoloxía deberían ser educados no diálogo co xudaísmo e co islam
para comprender as raíces comúns e as diferenzas das nosas identidades relixiosas, e contribuír así máis eficazmente á edificación
dunha sociedade que aprecia a diversidade e favorece o respecto,
a fraternidade e a convivencia pacífica.
Educar aos alumnos nisto. Estudei no tempo da teoloxía decadente, da escolástica decadente, no tempo dos manuais. Entre
nós chanceábase, todas as teses teolóxicas probábanse con este
esquema, un siloxismo: 1°. As cousas parecen ser así. 2°. O catolicismo sempre ten razón. 3°. Ergo… Esa é unha teoloxía de tipo
defensivo, apoloxético, pechada nun manual. Así chanceabamos,
pero era o que nos presentaban naquel momento da escolástica
decadente.
Buscar unha pacífica convivencia dialogal. Estamos chamados
a dialogar cos musulmáns para construír o futuro das nosas sociedades e das nosas cidades; estamos chamados a consideralos com78
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pañeiros na construción dunha convivencia pacífica, tamén cando
suceden episodios desconcertantes, obra de grupos fanáticos inimigos do diálogo, como a traxedia da pasada Pascua en Sri Lanka.
Onte, o cardeal de Colombo díxome isto: «Despois de facer o que
tiña que facer, deime conta de que un grupo de persoas, cristiáns,
querían ir ao barrio musulmán para matalos». «Convidei o imán a
ir comigo en coche, e xuntos fomos alí para convencer aos cristiáns
de que somos amigos, que eses son extremistas, que non son dos
nosos». Esta é unha actitude de proximidade e de diálogo. Formar
aos estudantes no diálogo cos xudeus implica educalos no coñecemento da súa cultura, do seu modo de pensar, da súa lingua, a fin
de comprender e vivir mellor as nosas relacións no plano relixioso.
Nas facultades teolóxicas e nas universidades eclesiásticas son moi
recomendables os cursos de lingua e cultura árabe e hebrea, do
mesmo xeito que o coñecemento recíproco entre estudantes cristiáns, xudeus e musulmáns.
Quixese poñer dous exemplos concretos sobre como o diálogo
que caracteriza unha teoloxía da acollida pode aplicarse aos estudos eclesiásticos. O diálogo pode ser, sobre todo, un método de
estudo, ademais dun método de ensino. Cando lemos un texto,
dialogamos con el e co «mundo» do que é expresión; e isto vale
tamén para os textos sacros, como a Biblia, o Talmud e o Corán.
A miúdo, despois, interpretamos un texto determinado en diálogo
con outros textos da súa mesma época ou doutras diversas. Os
textos das grandes tradicións monoteístas son, en calquera caso,
o resultado dun diálogo. Pódense atopar casos de textos que foron
escritos para responder a preguntas sobre cuestións importantes
da vida, formuladas por textos precedentes. Esta é tamén unha
forma de diálogo.
O segundo exemplo atinxe ao modo en que o diálogo se pode
realizar como hermenéutica teolóxica nun tempo e un lugar específico. No noso caso: o Mediterráneo ao comezo do terceiro milenio. Non é posible unha lectura real deste espazo á marxe dun
diálogo e sen lanzar unha ponte –histórica, xeográfica, humana–
entre Europa, África e Asia. Trátase dun espazo onde a ausencia
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de paz produciu múltiples desequilibrios rexionais, mundiais, e
cuxa pacificación, a través da práctica do diálogo, podería con todo
contribuír moito ao xurdimento de procesos de reconciliación e de
paz. Giorgio La Pira diríanos que, para a teoloxía, o afán consiste
en contribuír á construción, en toda a conca do Mediterráneo,
dunha «gran tenda de paz», onde poidan convivir, en respecto recíproco, os diversos fillos do pai común Abraham. Non esquezades
ao pai común.

3.- Unha teoloxía da acollida é unha teoloxía da escoita
O diálogo como hermenéutica presupón e comporta escoita
consciente. Isto significa tamén escoitar a historia e as vivencias
dos pobos que se asoman ao espazo do mediterráneo, para poder
descifrar os feitos que unen o pasado ao presente, e para acoller as
feridas, ao mesmo tempo que as posibilidades de futuro. Trátase,
de maneira particular, de acoller o modo en que as comunidades
cristiás e as vidas proféticas das persoas individuais souberon –
tamén recentemente– encarnar a fe cristiá en contextos en ocasións de conflito, de minoría e de convivencia plural con outras
tradicións relixiosas.
Tal escoita debe enraizarse profundamente dentro das culturas e dos pobos por outro motivo. O Mediterráneo é en verdade
o mar da mestizaxe –se non comprendemos a mestizaxe, nunca
comprenderemos o Mediterráneo–; un mar, respecto aos océanos,
xeograficamente pechado, pero sempre aberto culturalmente ao
encontro, ao diálogo e á inculturación recíproca. Con todo, son
necesarias narracións renovadas e compartidas que –a partir da
escoita das raíces e do presente– falen ao corazón das persoas,
narracións onde sexa posible recoñecerse de maneira construtiva,
pacífica e esperanzadora.
A realidade multicultural e plurirrelixiosa do novo Mediterráneo fórmase a partir desas narracións, no diálogo que nace da
escoita das persoas e dos textos das grandes relixións monoteístas,
e sobre todo na escoita dos mozos. Penso nos estudantes das nosas
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facultades de teoloxía, e nos das universidades «laicas» ou doutras inspiracións relixiosas. «Cando a Igrexa –e podemos engadir,
a teoloxía– abandona os esquemas ríxidos e se abre a unha escoita
dispoñible e atenta dos mozos, esta empatía enriquécea, porque
«permite aos mozos doar á comunidade a súa propia contribución,
axudándoa a acoller sensibilidades novas e a formularse preguntas
inéditas» (Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 65). Acoller sensibilidades novas: este é o desafío.
A profundación do kerigma realízase coa experiencia do diálogo
que nace da escoita e que xera comuñón. Xesús mesmo anunciou
o reino de Deus dialogando con toda clase e categoría de persoas
do xudaísmo do seu tempo: cos escribáns, os fariseos, os doutores
da lei, os publicanos, os doutos, os simples, os pecadores. Revelou a unha muller samaritana, na escoita e no diálogo, o don de
Deus e a súa mesma identidade: abriu para ela o misterio da súa
comuñón co Pai e da sobreabundante plenitude que xorde de aquí.
A súa divina escoita do corazón humano abre este corazón para
acoller, á súa vez, a plenitude do Amor e a alegría da vida. Non
se perde nada co diálogo. Sempre se gaña. Co monólogo, todos
perdemos, todos.

4.- Unha teoloxía interdisciplinar
Unha teoloxía da acollida que, como método interpretativo da
realidade, adopta o discernimento e o diálogo sincero, precisa
da presenza de teólogos que saiban traballar xuntos e de forma
interdisciplinar, superando o individualismo no traballo intelectual. Necesitamos teólogos –homes e mulleres, presbíteros, laicos
e relixiosos– que, enraizados na historia e na Igrexa, e, ao mesmo
tempo, abertos ás inesgotables novidades do Espírito, saiban fuxir
das lóxicas autorreferenciais, competitivas e, de feito, cegadoras
que a miúdo existen tamén nas nosas institucións académicas e
agochadas, moitas veces, nas escolas teolóxicas.
Neste camiño continuo de saída de si e de encontro co outro, é
importante que os teólogos sexan homes e mulleres de compaixón
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–subliño isto: que sexan homes e mulleres de compaixón–, tocados pola existencia oprimida de moitos, polas escravitudes de hoxe,
polas chagas sociais, polas violencias, polas guerras e polas enormes
inxustizas sufridas por tantos pobres que viven nas beiras deste
«mar común». Sen comuñón e sen compaixón, sen o alimento constante da oración –isto é importante: pódese facer só teoloxía «de
xeonllos»–, a teoloxía non só perde a alma, senón que perde tamén
a intelixencia e a capacidade de interpretar cristiamente a realidade.
Sen compaixón, extraída do Corazón de Cristo, os teólogos corren
o risco de ser fagocitados pola condición de privilexio de quen se
coloca prudentemente fóra do mundo e non comparte nada de
arriscado coa maioría da humanidade. A teoloxía de laboratorio, a
teoloxía pura e «destilada»; destilada como a auga, a auga destilada
que non sabe a nada.
Quixese ofrecer un exemplo sobre como a interdisciplinariedade
que interpreta a historia pode ser unha profundación do kerigma e,
se é animada pola misericordia, pode abrirse á transdisciplinariedade. Refírome en particular a todos os comportamentos agresivos
e guerreiros que marcaron o modo de habitar o espazo mediterráneo de pobos que se dicían cristiáns.
Aquí enuméranse tanto os comportamentos e praxe coloniais
que plasmaron o imaxinario e as políticas de tales pobos, como as
xustificacións de toda clase de guerras, e tamén todas as persecucións realizadas en nome dunha relixión ou dunha pretendida
pureza racial ou de doutrina. Tamén nós fixemos estas persecucións. Recordo que en Chanson de Roland, despois de gañar a
batalla, os musulmáns estaban aliñados, todos, fronte á piscina
do bautismo, á pía bautismal. Había alí un cunha espada. E fixéronlles elixir: ou o bautismo ou adeus. Vas para o outro mundo.
Ou o bautismo ou a morte. Nós fixemos isto. Respecto a esta
complexa e dolorosa historia, o método de diálogo e de escoita,
guiado polo criterio evanxélico da misericordia, pode enriquecer
moito o coñecemento e a relectura interdisciplinar, facendo emerxer tamén, por contraste, as profecías de paz que o Espírito non
deixou nunca de suscitar.
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A interdisciplinariedade, como criterio para a renovación da
teoloxía e dos estudos eclesiásticos, comporta o esforzo de revisitar e reintegrar continuamente a tradición. Revisitar a tradición e
reintegrar. De feito, a escoita como teólogos cristiáns non vén a
partir da nada, senón dun patrimonio teolóxico que –precisamente
dentro do espazo mediterráneo– afunde as raíces nas comunidades
do Novo Testamento, na rica reflexión dos Padres e en múltiples
xeracións de pensadores e testemuñas. Trátase da tradición viva
que chega ata nós e que pode contribuír a iluminar e descifrar
moitas cuestións contemporáneas. Coa condición, porén, de que a
relectura se faga cunha vontade sincera de purificación da memoria, é dicir, sabendo discernir en que grao se trata dun vehículo da
intención orixinaria de Deus, revelada no Espírito de Xesús Cristo
e, doutra banda, en que grao é infiel a esta intención misericordiosa e salvífica. Non esquezamos que a tradición é unha raíz que
nos dá vida: transmítenos a vida para que nós poidamos crecer e
florecer, frutificar. Tantas veces pensamos na tradición como nun
museo. Non! A semana pasada, ou a outra, lin unha cita de Gustav
Mahler que dicía: «A tradición é a garantía do futuro, non a gardiá
das cinzas».
É fermoso! Vivamos a tradición como unha árbore que vive, que
crece. Xa no século quinto, Vicente de Lérins o comprendera ben:
o crecemento da fe, da tradición, con estes tres criterios: annis
consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate. É a tradición;
pero sen tradición ti non podes crecer. A tradición é para crecer,
como a raíz para a árbore.

5.- Unha teoloxía en rede
A teoloxía, tras Veritatis gaudium, é unha teoloxía en rede e, no
contexto do Mediterráneo, en solidariedade con todos os «náufragos» da historia. No traballo teolóxico que nos corresponde lembramos a san Paulo e o camiño do cristianismo nas orixes, que
conecta o oriente co occidente. Aquí, moi preto de onde Paulo
desembarcou, é imposible non lembrar que as viaxes do Apóstolo
estiveron marcadas por fortes críticas, como sucedeu no naufraxio
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no centro do Mediterráneo (Feit 27, 9ss). Naufraxio que fai pensar
no sufrido por Xonás. Pero Paulo non foxe, e pode mesmo pensar
que Roma era o seu Nínive. Pode pensar que está ante a oportunidade de emendar a actitude derrotista de Xonás, redimindo a súa
fuxida. Agora que o cristianismo occidental aprendeu de moitos
erros e críticas do pasado, pode retornar ás súas fontes, esperando
ser capaz de testemuñar a Boa Nova aos pobos do oriente e do
occidente, do norte e do sur. A teoloxía –tendo a mente e o corazón fixos en «Deus clemente e piadoso» (cf. Xn 4, 2)– pode axudar
á Igrexa e á sociedade civil a retomar o camiño en compañía de
tantos náufragos, animando aos pobos do Mediterráneo a rexeitar
toda tentación de reconquista e de clausura da identidade. Ambas
nacen, aliméntanse e crecen polo medo. A teoloxía non se pode
facer nun ambiente de medo.
O traballo das facultades teolóxicas e das universidades eclesiásticas contribúe á edificación dunha sociedade xusta e fraterna,
onde o coidado da creación e a construción da paz son resultado
da colaboración entre institucións civís, eclesiais e interrelixiosas. Trátase, antes de nada, dun traballo en «rede evanxélica»,
é dicir, en comuñón co Espírito de Xesús que é Espírito de paz,
Espírito de amor na obra da creación e no corazón dos homes e
as mulleres de boa vontade de toda raza, cultura e relixión. En
analoxía á linguaxe que Xesús emprega para falar do Reino, a
interdisciplinariedade e o tecido de redes queren favorecer o discernimento da presenza do Espírito do Resucitado na realidade.
A partir da comprensión da Palabra de Deus no seu contexto
mediterráneo orixinal, é posible discernir os signos dos tempos
en novos contextos.

6.- A teoloxía despois de Veritatis gaudium
no contexto do Mediterráneo
Subliñei moito Veritatis gaudium. Quixese agradecer aquí publicamente, porque está presente, Mons. Zani, que foi un dos artífices deste documento. Grazas! Cal é entón a tarefa da teoloxía despois de Veritatis gaudium no contexto do Mediterráneo? O punto
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é, cal é a tarefa? A teoloxía debe sintonizar co Espírito de Xesús
Resucitado, coa súa liberdade de ir polo mundo e de chegar ás
periferias, tamén ás do pensamento.
Corresponde aos teólogos a tarefa de favorecer sempre de
maneira renovada o encontro das culturas coas fontes da Revelación e da Tradición. As antigas arquitecturas do pensamento, as
grandes sínteses teolóxicas do pasado son canteiras de sabedoría
teolóxica, pero non poden aplicarse mecanicamente ás cuestións
actuais. Trátase de coñecelas e amalas para buscar outras vías.
Grazas a Deus, as fontes primeiras da Teoloxía, é dicir, a Palabra
de Deus e o Espírito Santo, son inesgotables e sempre fecundas;
por iso, pódese e débese traballar na dirección dun «Pentecoste
teolóxico» que permita ás mulleres e os homes do noso tempo
escoitar «na propia lingua» unha reflexión cristiá que responda á
súa procura de sentido e de vida plena. Para que isto suceda son
indispensables algúns presupostos.
En primeiro lugar, é necesario partir do Evanxeo da misericordia, do anuncio feito por Xesús mesmo e dos contextos orixinarios da evanxelización. A teoloxía nace no medio de seres humanos concretos, aos que atopa coa mirada e o corazón de Deus,
que vai na súa procura con amor misericordioso. Facer teoloxía
é tamén un acto de misericordia. Gustaríame repetir aquí, nesta
cidade onde non só hai episodios de violencia senón que conserva moitas tradicións e moitos exemplos de santidade –ademais
dunha obra mestra de Caravaggio sobre as obras de misericordia
e o testemuño do santo médico José Moscati– gustaríame repetir
o que escribín á Facultade de Teoloxía da Universidade Católica
Arxentina:
«Tamén os bos teólogos, como os bos pastores, cheiran a pobo e
a rúa e, coa súa reflexión, derraman untura e viño nas feridas dos
homes. Que a teoloxía sexa expresión dunha Igrexa que é «hospital de campo», que vive a súa misión de salvación e curación no
mundo. A misericordia non é só unha actitude pastoral, senón a
substancia mesma do Evanxeo de Xesús. Anímovos a que estudedes como, nas diferentes disciplinas –dogmática, moral, espiritualiEncrucillada 214, setembro-outubro 2019
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dade, dereito, etc.– se pode reflectir a centralidade da misericordia.
Sen misericordia, a nosa teoloxía, o noso dereito, a nosa pastoral,
corren o risco de caer na mesquindade burocrática ou na ideoloxía, que pola súa propia natureza quere domesticar o misterio»2.
A teoloxía, polo camiño da misericordia, deféndese de domesticar
o misterio.

En segundo lugar, é necesaria unha rigorosa asunción da historia dentro da teoloxía, como espazo aberto ao encontro co
Señor.
«A capacidade de entrever a presenza de Cristo e o camiño da
Igrexa na historia fannos humildes, e apártannos da tentación de
refuxiarse no pasado para evitar o presente. Esta foi a experiencia
de tantos estudosos que empezaron sendo, non digo ateos, pero si
un pouco agnósticos, e atoparon a Cristo. Porque a historia non
pode entenderse sen esta forza»3.

É necesaria a liberdade teolóxica. Sen a posibilidade de experimentar camiños novos non se crea nada de novo, e non se deixa
espazo á novidade do Espírito do Resucitado:
A cantos soñan cunha doutrina monolítica defendida por todos
sen matices, isto pódelle parecer unha imperfecta dispersión. Pero
a realidade é que tal variedade axuda a manifestar e a desenvolver mellor os diversos aspectos da inesgotable riqueza do Evanxeo
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 40).

Isto comporta tamén unha revisión axeitada da ratio studiorum.
Sobre a liberdade de reflexión teolóxica faría unha distinción.
Entre os estudosos, é necesario seguir adiante con liberdade; despois, en última instancia, será o maxisterio o que diga algo, pero
non se pode facer unha teoloxía sen liberdade. Con todo, na predicación ao Pobo de Deus, por favor, non firades a fe do Pobo de
2 Carta ao Gran Chanceler da Pontificia Universidade Católica Arxentina no centenario
da Facultade de Teoloxía, 3 marzo 2015.
3 Discurso aos participantes no congreso da Asociación de profesores de Historia da
Igrexa, 12 de xaneiro de 2019.
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Deus con cuestións controvertidas. Que as cuestións controvertidas queden soamente entre os teólogos. É a vosa tarefa. Pero ao
Pobo de Deus é necesario darlle a substancia que alimente a fe, e
non que a relativice.
Finalmente, é indispensable dotarse de estruturas lixeiras e flexibles, que manifesten a prioridade dada á acollida e ao diálogo, ao
traballo inter- e trans- disciplinar e en rede. Os estatutos, a organización interna, o método de ensino, o plan de estudos, deberían
reflectir a fisonomía da Igrexa «en saída». Todo debe orientarse nos
horarios e nos modos que se favoreza o máis posible a participación
daqueles que desexan estudar teoloxía: ademais dos seminaristas e
os relixiosos, tamén os laicos e as mulleres, tanto laicas como relixiosas. En particular, a contribución que as mulleres están dando
e poden dar á teoloxía é indispensable e ten que apoiarse, como
facedes nesta Facultade, onde existe unha boa participación de
mulleres docentes e estudantes.
Que este belísimo lugar, sede da Facultade teolóxica dedicada a
san Luís, cuxa festa celebramos hoxe, sexa símbolo dunha beleza
para compartir, aberta a todos. Soño con facultades teolóxicas
onde se viva a convivencia das diferenzas, onde se practique unha
teoloxía do diálogo e da acollida, onde se experimente o modelo
poliédrico do saber teolóxico, en lugar dunha esfera estática e desencarnada. Onde a investigación teolóxica sexa capaz de promover
un esforzado e fascinante proceso de inculturación.

Conclusión
Os criterios do Proemio da Constitución Apostólica Veritatis
gaudium son criterios evanxélicos. O kerigma, o diálogo, o discernimento, a colaboración, a rede –agregaría tamén a parresia, que
foi citada como criterio, que é a capacidade de estar ao límite,
xunto á hypomoné, o tolerar, estar no límite para seguir adiante–
son todos elementos e criterios que traducen o modo en que o
Evanxeo foi vivido e anunciado por Xesús e mediante o cal pode
ser transmitido hoxe polos seus discípulos.
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A teoloxía despois de Veritatis gaudium é unha teoloxía kerigmática, unha teoloxía do discernimento, da misericordia e da
acollida, que se lanza ao diálogo coa sociedade, as culturas e as
relixións para a construción da convivencia pacífica de persoas e
pobos. O Mediterráneo é a matriz histórica, xeográfica e cultural
da acollida kerigmática practicada co diálogo e coa misericordia.
Desta investigación teolóxica, Nápoles é exemplo e laboratorio
destacado. Bo traballo!
Papa Francisco
© Copyright - Libreria Editrice Vaticano
Traduciu: Xesús Ledo Patao
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Manuel Calvo Tojo
Rubén Aramburu

Non sei se foi no ano V antes de Luar cando Xosé Ramón Gayoso entrevistou na TVG a D. Manuel Calvo Tojo. Os trámites foron
ben duros: –Mire D. Manuel, que é para saír na TV!– e a resposta:
–Vostedes deben pensar que a xente se ergue da cama pensando
en saír na TV! Síntoo, teño moito traballo!– e colga o teléfono.
Gayoso tivo que recorrer a amizades para convencer de vez a Calvo
Tojo, que acudiu de traxe e gravata e algo incomodado pola perda
de tempo. Creo que a cousa ía das nulidades matrimoniais.
D. Manuel Calvo Tojo deixounos o 19 de xullo. Estaba eu no
mosteiro de Sobrado cando recibín a nova polos modernos sistemas de avisos tristes. Na cabeza miles de recordos e unha oración.
Intento redactar este in memóriam a través dalgúns deses recordos
persoais. Xa a prensa recolleu magníficos retallos da súa vida e traballo (Recomendo as de Daniel Lorenzo e José Fernández Lago).
Primeira hora de clase e Dereito Canónico: –Señores, contéstenme esta pregunta…–. Silencio absoluto, os alumnos mirando
para o chan… silencio eterno, e de súpeto un bramido na nosa lingua: –Hai alguén esperto?– e xesticulando cos brazos: –Xa están os
científicos pensando!!! Velaí os 24 anciáns pétreos da Porta Santa!!!
Tiña sona de severo e esixente, e moitos alumnos tiñan medo
del. Tal axudaba o seu aspecto: rostro enxoito, voz fonda e ronca
e mirada penetrante… envolto naquel gabán que lle daba aspecto
de comisario da Brigada Social, por riba ía acompañado moitas
veces por unha nube de fume dun puro habano, e tal parecía que
era a súa testa a que fumeaba quizais a causa das matinacións
canónicas.
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Porén, tras daquel aspecto duro e severo, agachábase un home
dunha fondura humana extraordinaria e cun gran sentido do humor… retranca viva. Non hai espazo aquí para recoller as miles de
anécdotas. Nas clases empregaba o castelán falando dos canons,
pero os comentarios, as ironías, saíanlle dun corazón ben galego
nado aló nas terras de Oroso no 1932.
Prestou moitos servizos a Diocese mais nunca foi párroco. Podemos dicir que fixo da Vigairía Xudicial a súa freguesía e a súa
pastoral. Non era un funcionario. Entraba no corazón das persoas
que acudían a el buscando liberacións. Soñaba cunha reforma canónica para as nulidades matrimoniais que axilizara o proceso e
non sometera as persoas a tanta carga, dor e gastos. Reforma que
quizais, chegou tarde para el e para a propia Igrexa. Era especialmente sensible aos casos de maltrato das mulleres por anos sometidas nun matrimonio nulo e violento. A súa pastoral era curar
feridas das persoas que chegaban ao seu despacho.«O Dereito hai
que o aplicar sempre con sentido pastoral» Así entendía o dereito
canónico e así o repetía continuamente. O canón 1752, o último
do Código expresa: «a salvación das almas debe ser sempre a lei
suprema na Igrexa». Cando chegabamos a este canón dicía D. Manuel: –Señores, se empezaramos por aquí, sobraba todo o resto! D.
Manuel, todo un xuíz eclesiástico de renome europeo, citado en
centos de teses e traballos polas súas sentenzas e estudos, non tiña
problema en se desprazar ata a aldea máis perdida da Diocese para
lle tomar declaración na sancristía da parroquia a uns velliños que
xa non podían viaxar e querían ser testemuñas nun proceso.
Tamén levaba enriba os seus «males» como o xenio e o mal
carácter que asomaba non poucas veces, pero sobre todo cando
contemplaba algunha inxustiza ou neglixencia de oficio. Teño para
min que era autodefensa dunha hipersensibilidade que latexaba
no seu ser.
Fuxía dos recoñecementos públicos, penso que mesmo que asumiu a condición de Deán da Catedral con máis pesar que alegría.
Non era nada clerical, máis ben o contrario. Tíñalle auténtica devoción ao traballo mesmo roubándolle horas á noite. A enfermi90
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dade irrompeu brusca e dura, non podía ser doutro xeito, combateuna con forza e venceu, pero deixando xa as responsabilidades
e oficios.
Recordo o meu exame de Dereito Canónico, que foi oral. Todos
estabamos de nervios sabedores do seu talante. Iamos pasando de
un en un, eu botei a mañá agardando, e sumando nervios. Rematou a quenda da mañá e citoume para primeira hora da tarde.
Caían chuzos de auga e eu con toda a tensión acumulada logo de
horas. Era o último. Entrei naquela aula escolástica, e alí estaba
don Manuel enriba dunha tarima moi elevada, o rostro envolto no
fume dun Partagás e cunha mirada inquisitorial. Eu aló abaixo, no
pupitre, sentinme ben pequeno. Algo debeu percibir, porque facía
as preguntas, eu contestaba e el complementaba as respostas, pero
con toda a paixón de quen quere ensinar de verdade. Hora e media
e falou el case todo. Deume moi boa nota.
Creo que non recibiu ningunha homenaxe en vida, imaxino que
os intentos impediunos el mesmo.
Pero contarei unha homenaxe sinxela e improvisada que sei lle
chegou ao corazón. Cando no meu curso rematamos os estudos,
non había no Centro Teolóxico ningún acto oficial de despedida
ou fin de carreira. Fomos o último curso máis numeroso en anos
(os 24 anciáns pétreos e algunha anciá compañeira). Pensamos
en facer unha cea, e logo veu a idea dunha misa. Pedimos unha
capela no Seminario Maior, e tocaba buscar celebrante, resultou
elixido sen moita discusión Calvo Tojo. Preparamos con esmero a
liturxia. D. Manuel tivo a xentileza de llo comentar ao Director do
Instituto Teolóxico, D. Luís Quinteiro que se sumou como concelebrante desculpando o noso despiste protocolario. Recordo que,
xunto cunha caixa de puros, agasallámolo cun mazo de xuíz cunha
lenda cariñosa. Vin humidade naqueles ollos agradecidos, pois foi
o recoñecemento do alumnado o que máis o alegrou. Estaba convidado á cea, pero tiña padecementos de estómago e levaba unha
vida ben austera daquela. Desculpouse e entregounos un sobre
cheo de cartos co que case pagamos a cea, e traía unha bolsa cunhas botellas para que tomaramos logo uns chupitos. Eran licores
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de moi boa calidade e prezo. Souben logo, que os cursos seguintes
fixeron a mesma celebración presididos tamén por Calvo Tojo.
O funeral de D. Manuel celebrouse na Igrexa de San Francisco
por estar a catedral en obras, os seus restos foron trasladados logo
ao claustro da catedral onde foron soterrados. Imaxínoo abraiado
con tanta solemnidade.
Agora cando atraveso a praza da Quintana e paso diante da Porta Santa, parece que entre aqueles pétreos anciáns da Apocalipse,
hai un que berra con forza: Hai alguén esperto?!!!
Toda unha invitación a unha vida auténtica, de traballo e de entrega á causa de Xesús, como fixo D. Manuel. Obrigado, Profesor!
Rubén Aramburu
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Nós fomos á Romaxe do 2019,
á Madalena en Vilalba, por iso
prestamos o noso testemuño
Grupo de Ferrol Terra

«I onde vai aquil romeiro, meu romeiro a donde irá?
Os pés leva cheos de sangue, xa non pode máis andar.
Malpocado! Probe vello! Non sei se alí chegará!»
–«I onde ides meu romeiro, onde queredes chegar?
Cóllase a min meu velliño, vamos xuntos camiñar.
Eu son trobeiro das trobas da Virxe de Bonaval.»
–I eu chámome don Gaiferos de Mormaltán»

A identidade do xograr que fala con don Gaiferos fica latente.
Pero desde 1137, vai ser a súa compaña e axuda no seu camiño
vagaroso polas terras da Galicia. Non fallan a ningunha romaxe,
nin festa, nin romaría. Quen é o tal? O mesmo apóstolo Santiago.
Aquel venres chegaron aínda con noite pecha e acubilláronse
a carón do Mosteiro de Sobrado. E ao amencer comezou a XLI
Romaxe. Setembro 2018. E ao final o Ramo caeu para Ferrol Terra.
Desde ese mesmo intre sempre estiveron axexando e á pescuda.
Gustan de seguiren os procesos máis que de faceren un relato de
actos illados. Por iso o trobeiro, como experto, vai pór harmonía
nesta nosa revista de repaso e avaliación. Nós, un grupo, desde
Ferrol Terra, opinamos así:
1.- A cara oculta da lúa. O 3 de xaneiro de 2019 os chinos
conseguiron alunizar nese hemisferio descoñecido cunha sonda
espacial. Agora cómpre ir avanzando paseniño. Nós faremos iso
mesmo, marcándonos uns puntos referenciais claros atendendo
sempre ao contrapunto. Queremos deixar testemuño moi claro de
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quen somos e cara onde avanzamos. O Papa Francisco na Evangelii
Gaudium, Laudato Si e Amoris Laetitia dá pautas luminosas desde
o Evanxeo.
2.- A Romaxe de Crentes Galegos. Presidía un Cristo de corda
moi visible en toda a campa. «Invito a cada cristián, en calquera
lugar e situación na que se encontre, a renovar agora mesmo o
seu encontro persoal con Xesús Cristo ou, cando menos, tomar
a decisión de deixarse encontrar por El, e intentalo cada día sen
descanso.» (EG 3). Percíbese coma un medo vergoñento de que se
nos note que somos discípulos del. Non se trata de fanatismos, nin
proselitismos. Pero si ter claro que somos crentes e galegos.
3.-Cómpre traballar con obxectivos concretos, progresivos e
de auténtica encarnación no aquí e agora que nos toca vivir.
Iso foi o que se procurou na evolución ao longo do ano. A celebración de cada ano vai consolidando servirnos de canle de expresión
desa relixiosidade popular seria, fonda e comprometida. «Vivirmos
no hoxe de Deus»: «Ele está no meio de nós», din na misa en lingua
portuguesa. Coa forza do noso pobo e da nosa fe hoxe proclamo
o meu credo: quero ser muller e home novo (S. Paulo), porque eu
renazo galego, no NÓS comunitario: «Non hai vida cristiá sen
comunidade».
4.- Saírmos ás periferias? Vaise conseguindo? A relación co
mundo dos presos, das vítimas, das familias, co funcionariado,
co mundo da xustiza e avogacía, xa son da Romaxe e no cárcere
estase esperando como auga de maio. Teñen moitísima necesidade
de que desde a sociedade haxa outra mirada de misericordia e
esperanza de que non están pechadas todas as portas. Pero a
nós, «os puros«, os «sen delitos» tamén nos fai ben ese encontro
con ese Cristo preso. Os que os acolledes nas vosas «merendas»
todos deixades ver a vosa ledicia. Desde esta experiencia medrou o
voluntariado tanto nas comunidades parroquiais, como na mesma
prisión. No funcionariado hai moitas ganas de seren comprendidos e axudados nesa profesión-vocación tan difícil e que «queima
moito».
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5.- Os migrantes e refuxiados, as mulleres maltratadas e
mortas, os nenos, as familias e o medo na sociedade, os anciáns,
etc.? Teñen un eco cada vez máis forte, sandante e sandador nas
romaxes e logo nas actividades ao longo do ano.
6.- O valor do insignificante e dos insignificantes. O Papa
marca algúns desafíos do mundo actual: «Non a unha economía
da exclusión. Non á nova idolatría do diñeiro. Non a un diñeiro
que goberna en lugar de servir. Non á inequidade que xera violencia. Algúns desafíos culturais: desafíos da inculturación da fe.
Desafíos das culturas urbanas. Tentacións: si ao desafío dunha
espiritualidade misioneira. Non á acedía egoista. Non ao pesimismo estéril. Si ás relacións novas que xera Xesús Cristo. Non á
mundanidade espiritual. Non á guerra entre nós. Outros desafíos
eclesiais: Os laicos son simplemente a inmensa maioría do Pobo
de Deus. Ao seu servizo está a minoría dos ministros ordenados.
Medrou a conciencia da identidade e da misión do laico na Igrexa.
As reivindicacións dos lexítimos dereitos das mulleres. Os anciáns
aportan a memoria e a sabedoría da experiencia, que invita a non
repetirmos aparvadamente os mesmos erros do pasado. Os mozos
chámannos a espertar e acrecentar a esperanza.» Nisto a Romaxe
segue a ser coidadosa en explicitar claramente o compromiso, independentemente das diversas intensidades de acción logo en cada
lugar concreto.
7.- Os medios pobres. Cando pedimos 10.000 watios, resulta
que alí só podían subministrar 5.000. Cando pedimos un palco
alto só nos podían ofrecer a plataforma que todos vimos. Cando
pedimos a outras instancias unha megafonía potente para a oración da tardiña para seguila en silencio e contemplación ao longo
do río Madalena, (o nome é significativo), só tivemos unha de
locais reducidos e sen peaña de altura. Houbo algunha descoordinación por parte de Irimia na colocación: «a xente de costas ao
río». Logo resultou que iso non era axeitado como xa se opinara
na Comisión de traballo, por mor da sombra. O fallo: non facer un
plano escrito. Tamén os gaiteiros. Tentouse con tres grupos. O día
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antes á noitiña fallaron. Uns por unha causa e outros por outra.
Iso dá desgustos, principalmente para a xente que traballou moito
é ben. Iso hai que corrixilo. Si. Pero en si mesmo, iso non é unha
hecatombe mundial porque non é un espectáculo da Panorama.
É unha celebración da fe, onde, precisamente por iso, temos de
saber encaixar todos as propias limitacións, tamén as económicas.
Non agochalas. Ende non, a fraternidade, está máis frouxa do que
os fallos non queridos. Curioso: Alí é «A Ponte dos Freires», que
quer dicir dos irmáns.
8.- Os trobeiros, coma D. Gaiferos, andaron de rolda polas
merendas. Para entrar en comuñón, para escoitar e partillar o
sentir dos romeiros. A romaxe que se viviu e a que non se viviu.
Entrar en sintonía e solidariedade cos problemas de cada lugar e
incluso persoais principalmente coa dor e sufrimentos que foron
verbalizando. Tomouse nota e serán estudados nos encontros do
grupo máis amplo de Ferrolterra, incluída a outra banda da Ría.
E intentaremos ser consecuentes coas esixencias evanxélicas. Que
che achegou o sitio e que achegaches ao sitio e ao crecemento da
utopía coa que naceron e medraron as Romaxes?
9.- «O ollo esquerdo» Así se titula un programa da radio que
intenta pór en claro asuntos que non funcionan ou son perfectibles. Distinguindo os que son graves dos que só son de fallos
humanos. Nós precisamos isto: un ollo esquerdo.
10.- Fallos. Houbo certos problemas con alguén que impediu a
presenza de Uxío García Amor. Non merece iso este home a quen
tantísimo se lle debe. Alfonso Blanco Torrado supliuno facendo
un esforzo, dado o seu estado de saúde. Grazas inmensas aos dous
polo se compromiso e testemuño. Ambos son valores e signo.
11.- As dúas tensións dialécticas. Os dun lado: «A igrexa que
máis ilumina é a que arde» Polo outro están «os listos, modernos e
pasados de freada»: «Cuerpo a tierra que llegan los nuestros», dixo
Pío Cabanillas.
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«A Chao correspóndelle, sen dúbida, a iniciativa. As romaxes levan
a marca da súa creatividade. Xunto a el outros estiveron sempre
apoiando, cooperando, organizando. As romaxes teñen moito de
traballo comunal, de verdadeira comuñón eclesial. E está, indispensable e fecunda, a colaboración da xente dos distintos sitios
onde ha ir celebrándose. O percorrido entrañable pola xeografía
de Galicia é unha das notas preciosas, «encarnatorias», das celebracións.» «E aínda que non convén idealizar, non deixa de ser
admirable que a xente acuda, e moita atope aí unha experiencia
que antes non vivira pola súa conta.» (A T. Queiruga. XXXIII Romaxe

de Monterroso.- RELIGIÓN DIGITAL.- 10-09-2010).

Grupo de Ferrol Terra
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Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Outra vez aquí
Amigas e amigos que seguides esta Crónica de Encrucillada número tras número: ben
entendedes que nos resulte imposible recoller todo o que día
a día ao longo deste verán foi
acontecendo na ámbito eclesial, tan amplo como amplo é
o mundo, xa que o lugar propio
da Igrexa é o mundo, non os espazos físicos, doutrinais, vitais,
que normalmente se identifican
con ela, pero que non son senón medios para facer efectiva
a nosa presenza cristiá no medio
da sociedade.
Moitas cousas quedarán logo
na reserva da memoria e do corazón. Recollemos aquelas especialmente significativas e de
percorrido tan amplo, que non
se esgota nos meses dun verán,
por máis que este fose forte e
descompensado en calores, para
nos recordar, unha vez máis,

que isto do cambio climático xa
non é unha andrómena de ruíns
agoireiros.

1.- Vía de diálogo sobre
a cuestión de xénero
Levamos un verán quente,
tamén apaixonadamente. Levamos un verán marcado polos
asasinatos de mulleres (incluíndo ás veces fillos cativos) por
parte das súas parellas e marcado polas agresións sexuais de
grupos de mozos que abusan
dunha muller. Prodíganse as
manifestacións, a repulsa social
e anúncianse duras condenas
«exemplares»; pero parece que
todo non chega para conter as
paixóns que provocan eses feitos. Todo amosa que segue moi
en pé o predominio machista nas relacións home-muller,
cunha longuísima e pérfida historia ao lombo (por moito que
aínda haxa quen o negue); e
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tamén se oen voces apelando a
unha necesaria ascese ou «contención» sexual, co que implica de formación neste campo
e tamén dun atinado e moi difícil manexo dos múltiples elementos provocativos polos que
se ve empuxado xa un mocete
calquera cara á práctica sexual.
É a cultura do todo fácil, do
todo xa, da que con frecuencia
imbuímos a nosa crianza. En
parte quizais estamos recollendo o froito do que entre todos
por activa ou por pasiva sementamos. E parécenos ben positivo observar que desde ámbitos
civís se estea caendo na conta
desta circunstancia con interese por lle buscar remedio.
Neste mundo de historias tan
inhumanas e dolorosas, coa sexualidade por riba e por baixo,
o 10 de xuño, cando o verán xa
logo abría as portas, a Congregación vaticana para a Educación Católica, presidida polo
cardeal Giuseppe Versaldi, fixo
público un documento titulado: «Home e muller os creou.
Para unha vía de diálogo sobre
a cuestión de xénero na educación», dirixido moi especialmente ao mundo da educación
católica, pero sen dúbida aberto
a todos os ámbitos sociais. De
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entrada gústannos dúas cousas:
que polo menos nominalmente
no mesmo título se fale dunha
vía de diálogo e que, no canto
de «ideoloxía de xénero», co
que evoca de escuros manexos
perversos, se diga simplemente
«cuestión de xénero»; aínda que
logo no texto se volva á denominación de «ideoloxía de xénero».
O texto, amplo, divídese
nunha introdución (nn. 1-7),
unha primeira parte titulada
«escoitar» (nn. 8-23), outra titulada «razoar» (nn. 24-29) e
unha terceira titulada «propoñer» (nn. 30-51), á que segue
unha conclusión (nn. 52-57).
Con formas moderadas o texto
transmite o que vén sendo habitual por parte da Igrexa, a partir
da antropoloxía crente que lle
é propia: creounos home e muller, a importancia básica da xenitalidade na estrutura sexual,
o predominio da natureza sobre
a decisión persoal á hora de definirse sexualmente, a apelación á medicina ante dúbidas
ao respecto, a ruptura do modelo familiar, as reticencias ante
a configuración social do xénero… Escoitar, razoar, propoñer
é desde logo un bo método,
pero dá a impresión de que os
autores neste caso limítanse a
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expoñer as conviccións propias,
razoando consigo mesmos, sen
pararse a escoitar outras voces
disonantes, para ver o que de
bo poidan amosarnos. E, postos
a escoitar, as primeiras persoas
coas que cumpriría facelo sería,
non cos teóricos da cuestión,
senón coas persoas reais que
están involucradas vitalmente
no asunto, poñamos por caso a
Antonio Cosías Gila, co testemuño persoal que presentou no
número anterior desta mesma
revista. Debería ser unha lección ben sabida, despois do
impacto e cambio emocional,
mental e práctico que supuxo a
escoita das vítimas de abusos a
menores por parte de clérigos.
De facelo neste caso, igual tamén na Igrexa nos lamentaríamos das consecuencias negativas que para moitas persoas
puido ter a nosa postura sobre
este tema ao longo da historia
e igual ampliabamos a perspectiva para valorar un asunto tan
determinante. Coidamos que,
para un posible diálogo, é imprescindible este dobre recoñecemento: que hai persoas que,
por natureza, son homosexuais,
e que merecen ser respectadas
en todo como tales; e que a xenitalidade, por máis que impor-

tantísima, non é o criterio único nin último para definir unha
tendencia sexual.
O texto non deixa de sinalar
realidades que a todo o mundo
nos preocupan e afectan ao redor do mundo de xénero, con incidencias negativas no contexto
social e escolar, o cal quere dicir
que si, que é urxente abordar a
cuestión a fondo, ir chegando a
consensos no posible, para poder ofrecer máis ou menos unanimemente un corpo cultural
útil para as etapas educativas e
para o desenvolvemento social
ordinario. Estánolo demandando a realidade brava que día tras
día nos transmiten os medios.
Pensamos que queda moito por
facer, e que o camiño é certamente o anunciado no escrito:
escoitar, razoar, propoñer, pero
a fondo.

2.- Nuncios veñen e van
Si, como as ondas da nosa
cantiga que nos poden marear.
Renzo Fratini, nuncio en España durante 10 anos, deixou de
selo ao aceptarlle o Papa a súa
renuncia por ter cumprido os
75 anos. A finais de xuño despedíase do seu traballo en España.
Excepcionalmente –o habitual,
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por criterio superior, é non facelo–, por razón da súa partida
concedeu diferentes entrevistas, nas que amosa un criterio
ecuánime sobre diferentes puntos de vista da situación eclesial
española e mesmo sobre outros
asuntos internacionais de corte
civil e eclesial. Pero o que subliñou deseguida a prensa foron
as súas desafortunadas opinións
sobre a posible exhumación e
traslado dos restos de Franco:
que o Goberno resucita a Franco, que o fai por motivos ideolóxicos, que non hai que remexer
o pasado entre as dúbidas de se
o que fixo Franco foi atinado ou
non. Nin sequera unha palabra
que demostrase algunha sensibilidade cara a esa parte da
sociedade española que ve nesa
posible exhumación e traslado
–nun contexto máis amplo de
reparación da memoria histórica– un paso imprescindible
para unha reconciliación entre
nós que aínda non se deu a fondo por persistir o predominio
de valoracións do pasado moi
unilaterais. Cando unha e outra
vez imaxes do pasado xorden e
rexorden, estamos ante un indicio claro de que as cousas non
están ben asentadas por non seren ben resoltas.
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As súas palabras foron deseguida censuradas por boa parte
da sociedade española e polo
mesmo Goberno, que elevou
unha queixa ao Vaticano. Este
respondeu a mediados de xullo
afirmando que as palabras do
Nuncio foron ditas a título persoal e que para nada representan a opinión do Vaticano.
O certo é que a cuestión de
Franco segue aí, agora algo
empanada pola indecisión para
formar Goberno no país e tamén por decisións igualmente
polémicas da alta xudicatura
española, que lle segue dando
as costas aos perdedores. Uns
e outros, Igrexa e xudicatura,
poderían ser os grandes axentes
dun proceso de reconciliación a
fondo, que nos permitise avaliar
con criterios xustos, restituír
méritos e dignidades, empezando polos propios corpos masacrados, condenar o condenable,
perdoar o que haxa que perdoar, para poder abrazarnos e
ollar cara a adiante coa lección
aprendida. E a Igrexa –nós, que
en principio deberiamos ser xente experta en reconciliacións–
podería ser a gran impulsora
desta gran reconciliación española; pero moito nos tememos
que coas hipotecas que levamos
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ao lombo, nin como institución
se sente a si mesma chamada a
iso, nin recibiría para tal tarefa
o consenso social. Unha mágoa!
E cando as feridas non curan,
infectan e agrandan. E nesas
andamos.
Falando de nuncios, foi moi
comentado o discurso que o
Papa lle dirixiu en Roma o 13 de
xuño ao conxunto de representantes do Vaticano, do mesmo
Papa como máxima autoridade
da Igrexa universal. Cunha linguaxe moi práctica, foi aludindo
a cousas moi concretas que podería diluír ou potenciar o labor
dos nuncios, e fixo unha alusión
expresa á absoluta inconsecuencia entre ser nuncio do Papa e
logo «criticalo polas costas, ter
blogs ou mesmo unirse a grupos
hostís a el, á Curia e á Igrexa».
Porque, ben o sabemos, persiste con forza nalgúns grupos da
Igrexa un rexeitamento á persoa
e á liña de traballo promovida
na Igrexa polo Papa Francisco;
calquera motivo lles vale, desde
que se cambiasen o título e instrumentos do «Instituto Xoán
Paulo II para a Familia», ata que
no Instrumentum laboris do sínodo sobre a Amazonía se fale
de «conversión ecolóxica», o cal
pasa a ser herético.

E seguindo a falar de nuncios,
algúns sectores da Igrexa española están facendo público o
desexo de que o novo nuncio en
España sexa abertamente unha
persoa da liña do Papa Francisco –normal que así poida ser–,
e que, seguindo a práctica do
Papa Francisco de ir colocando
mulleres en postos significativos
da estrutura eclesial, tamén se
dea o paso de nomear a unha
muller para a misión de nuncio.
Sería rechamante e ben significativo. Esta proposta naceu en
Galicia das mans da Asociación Mulleres Cristiás Galegas
Exeria, e deseguida contou co
apoio da Asociación de Teólogas Españolas, Mujeres y Teología Zaragoza e Sevilla, Dones
Creients Valencia, Red Miriam
de Espiritualidade Ignaciana
Femenina, Collectiu de Donnes
en l´Esglesia e Colectivo AGAR;
tamén foi asumida por colectivos de Igrexa de base, como Redes Cristiás e as Comunidades
Cristiás Populares e outros grupos máis. Oxalá!
Pero non, como xa se sabe, o
novo Nuncio para España será
Bernardito Auza, filipino, actualmente Observador Permanente da Santa Sé na ONU.
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3.- No medio da sen razón
O mundo anda ben ao revés.
Vira o tempo, amosando a quen
queira ver que hai moitas cousas que non se están a facer ben.
En xeral a causa última sempre
é un modelo produtivo intensivo
que, por mor da moita ganancia, non respecta a natureza no
seu conxunto, cos mesmos seres humanos e outros animais
dentro dela. Como exemplifica esta cuestión, entre outras
cousas, a multitude inmensa
de incendios que este verán
están asolando a Amazonía –o
pulmón do mundo–, por moito que o presidente Bolsonaro
fale, como causa, dunha vinganza das ONGs por veren reducidas as súas axudas estatais.
Ridículo! Ten máis veracidade
quen fala de multinacionais da
alimentación obsesionadas polo
cultivo da soia para a produción de carne (vacas, pitos, porcos…) sobre todo nos países do
primeiro mundo (blogs.publico.
es/jaulas-vacías/2019/08/22queesta-pasando-realmente-con-laamazonia). Unha e outra vez
oímos repetir que este é o gran
problema da humanidade neste momento, pero nin por esas.
Disto falounos con moita claridade e paixón a «Laudato Si»,
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pero, ao que se ve, para moitísima xente non se converteu en
libro de cabeceira, e canto ben
nos faría!
De aí que sigamos con bos
ollos e con mellor corazón os pasos da moza activista ecoloxista
Greta Thumberg –xa a mencionamos en Crónicas anteriores–,
que cun grupo enorme de simpatizantes están promovendo
unha folga internacional polo
clima que se levará a cabo en
1.500 cidades de 114 países o
próximo 20 de setembro; a esa
folga seguiralle unha semana de
accións polo clima, que en España rematará o 27 de setembro
cunha folga xeral polo clima, á
que xa se adheriron máis dun
cento de diferentes organizacións. Vese que non a todo o
mundo lle pode a indiferenza.
Como tampouco lle pode –e xa é
ben raro– a ese centenar de empresarios norteamericanos que
se declararon dispostos a gañar
menos, seguindo o criterio de
primar o impacto social por riba
dos beneficios. Que ben que isto
se fose convertendo nunha pauta asumida de maneira global!
Cuestión de pura supervivencia, senón para nós, que iremos
trampeando, polo menos para as
xeracións inmediatas.
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Pero a sen razón ten moitos
máis rostros. O nacionalismo
excluínte, sobre todo o dos grandes estados, é outro dos grandes
desatinos. Despois de séculos e
séculos de entrar onde ben nos
parecía e arramplar pola forza e
o abuso con canto de proveito
viamos por África adiante, agora tomamos a firme decisión de
pechar as portas e de permitir a
insultante imaxe de moitas pequenas embarcacións fundíndose no Mare Nostrum, convertido
desde hai ben anos en cemiterio africano. E, cando alguén
ten a sorte de ser atopado por
algunha ONG dedicada a evitar
mortes, péchanse mares e portos, anúncianse cargos, penas e
multas contra quen as comanda, porque hai que ter licenza
para saír a salvar a xente destinada a morrer.
O sistema actual parece sosterse na idea de que, cando
vexan que a centos, a miles afogan no mar, xa deixarán de intentalo. A falta de solidariedade
dos países máis ricos –incluídos
países árabes– é evidente, cando a gran parte dos refuxiados,
un 80%, recala en países moi
pobres do seu entorno. Hai
que valorar o labor agochado
de persoas e institucións parti-

culares, e aínda públicas, pero
estamos ante algo que demanda plans internacionais que
supoñen gastos, que á súa vez
esixen compartir a nosa relativa
abundancia, pero disto parece
que non queremos saber moito.
Que interesante a este respecto
o modelo vasco para endereitar o reto migratorio, a iniciativa «Share» que promove un
reparto do esforzo de acollida
das persoas refuxiadas entre os
Estados membros, inspirado en
criterios de ingresos, poboación
e desemprego; iniciativa moi
ben valorada pola mesma Comisión Europea e polo mesmo
Papa Francisco, durante a audiencia co lehendakari Íñigo
Urkullu a finais de agosto pasado. Tamén a recente viaxe do
Papa a Mozambique, Madagascar e Mauricio (4-10 de setembro) se converteu nunha forte
proclama a prol da conxunto da
realidade africana a partir das
circunstancias concretas deses
tres países. Entre nós, a Comisión Episcopal de Migracións e
o Secretariado de Migracións,
entre outros, estanse a comprometer de palabra e con feitos a
favor dunha decente acollida e
integración destes inmigrantes.
Un aplauso para os «círculos do
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silencio», organizados en moitísimas cidades de toda España. En Santiago de Compostela todos os primeiros xoves de
mes durante 20 minutos crean
un espazo de sensibilización e
apoio a esta crúa realidade.
Poida que volva ser o momento da non violencia activa, do
pacifismo loitador. Pero chega
a tanto a nosa indignación? Ou
é que todo se nos queda en palabras e palabras? De momento
a Carla Rackete, capitana do
barco Sea Watch 3, detida por
salvar corenta vidas humanas e
logo liberada, parecen apostar
por esta liña. E o mesmo os responsables do Open Arms.

4.- Co informe Foessa
Hai poucas semanas recibín
por dobre vía un escrito dunha
persoa significativa –perdón,
non lembro o nome–, no que
recollía as realizacións, inventos, méritos, fazañas e glorias
de España, ao longo da historia e no presente, en diferentes
campos da realidade, para concluír cuestionando a que vén
esa sensación que se espalla entre nós de sermos un país case
do que avergonzarse, cando as
cousas nos van gustosamente
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ben en campos fundamentais
da nosa vida. Ten o seu aquel
de verdade a súa argumentación. Hai moitas, moitas persoas e realidades fermosísimas
que ennobrecen aos diferentes
pobos que formamos España. E
dígoo empezando xa polo noso
país, Galicia. Claro que si, xa
quixeran moitos outros países
do mundo vivir como moitos
de nós vivimos, polo menos
nestes últimos 40 anos e ata o
presente.
Pero é necesario, para ter
unha visión equilibrada, ver a
outra cara da moeda, tal como
nola amosa o VIII informe publicado o 12 de xuño pasado por
FOESSA, organismo vinculado
a Cáritas Española, que goza de
moito prestixio, pola seriedade
e extensión dos seus estudos e
por ver as cousas desde ángulos
ás veces desatendidos, por incómodos, nos informes máis ou
menos oficiais. O longo informe
(800 páx.) non ten desperdicio,
tanto nos datos coma nas valoracións que ofrece. Ponnos ante
realidades moi crúas, como que
as persoas que sofren exclusión
social son agora 8,5 millóns de
españois –1,2 máis ca antes
da crise–, que esta exclusión
abrangue incluso a persoas que
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teñen traballo de pouca calidade, que seguimos tendo máis
de tres millóns de españois no
paro. A xente nova, as mulleres
e as persoas inmigrantes son
as máis afectadas. Se as clases
medias se foron recuperando, estoutros sectores de poboación seguen aí, sen expectativas prometedoras. Existe unha
ruptura social forte, diminúe a
sensación de responsabilidade
e atención cara á xente máis
vulnerable; botámoslle a culpa
aos Gobernos, á burbulla inmobiliaria, aos bancos, aos políticos, e vemos inimigos en todos
os lados, maiormente de fóra,
creando sensibilidades políticas
pechadas, crispadas, populistas
camiñando cara á extrema dereita. En definitiva, que a relativa prosperidade da que gozamos non é unha prosperidade
ben repartida e polo tanto crea
fortes desigualdades no tecido
social. O informe apela a unha
pedagoxía da fraternidade, con
incidencia, claro, na configuración social e económica. O cadro é preocupante.
Non somos o peor país do
mundo, nin moitísimo menos,
pero si que temos entre nós problemas serios que, de non encararse atinadamente, poden deri-

var nunha tensión social aguda
da que, hoxe por hoxe, parece
que se beneficiarán grupos políticos de trazos moi conservadores. Por outra banda, cun
san humanismo nas mans –xa
non dicimos criterios evanxélicos–, mentres haxa persoas e
pobos envoltos en grandes miserias e conflitos, por moi ben
que nos vaia, estaremos aínda
en fracaso. Como sentirse, senón, ante realidades coma as
vividas actualmente polo pobo
palestino, esquilmado por Israel, ou Nicaragua, ou Iemen,
ou Venezuela, por poñer algúns
exemplos! Como sentirse ante
a eliminación criminal case sistemática de líderes populares,
homes e mulleres, en diferentes países de América Latina! E
todo o mundo, quitado no caso
de Venezuela, máis ou menos
caladiño.
FOESSA é un informe dun
organismo vinculado a Cáritas.
Canto poderiamos contribuír
nesta pedagoxía da fraternidade
–o informe é xa un paso na boa
dirección– a xente de Igrexa!
Pero a tarefa parece longa. Oxalá sexa esta unha das grandes
fazañas que os nosos herdeiros
recoñezan en nós!
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5.- Unha agarimosa
aperta aos curas
Tal foi, sen dúbida, a carta
que o Papa Francisco lle escribiu a todos os curas do mundo
o día 4 de agosto, no 160 aniversario da morte de S. Xoán María Vianney, patrón dos párrocos do mundo. Co asunto dos
abusos sexuais de fondo, coa
indiferenza coa que en xeral a
poboación dos países europeos
se sitúa ante o feito relixioso,
coa redución e escaseza de clero, coa sobrecarga de tarefas en
xeral, co desalento que todo isto
pode producir e produce, neste
contexto quixo o Papa Francisco facerlles chegar unha misiva
ampla, chea de afecto, de valoración, de loanzas, de agradecemento, de ánimos.
Divide o seu escrito en catro
partes, encabezadas por cadansúa palabra: dor, gratitude,
ánimo, loanza. E logo converte cada unha desas partes nun
precioso e colorido ramiño de
palabras, sentimentos, referencias bíblicas, alentos espirituais, aloumiños. Non é, como
non se espera deste Papa, un
escrito de grandes principios
dogmáticos sobre a condición
sacerdotal, senón un escrito
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moi próximo, falando á mente,
pero sobre todo ao corazón, aos
sentimentos. Como un pai espiritual lle fala aos seus fillos.
Comparte con eles os berros de
dor polos abusos de poder, conciencia e sexuais, que feitos só
por algúns curas, pode acabar
contaxiando a honorabilidade
e os ánimos de todos. Insiste
na realidade de que hai moitos,
moitos curas cunha traxectoria
pastoral de absoluta entrega.
Invita a recordar co profeta os
primeiros amores para reafirmar a aposta de servizo ás comunidades, e vai concretando
os diferentes aspectos deste
servizo diario, todo envolto na
ollada misericordiosa de Deus,
que, evocando unha ladaíña
vital, cerra cada parágrafo da
segunda parte do escrito (Gratitude). Alértaos sobre a terrible «acedía» (unha especie de
tristura doce, na que regalarse),
tan temida e combatida sempre
polos primeiros monxes cristiáns, e ínstaos a valerse dalgún
acompañamento espiritual para
poder afrontar as vicisitudes
do seu percorrido sacerdotal,
a non arredarse do pobo, nin
refuxiarse en posibles guetos
sacerdotais (Ánimo). En Santa María ofrécelles un modelo
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de loanza e unha compaña fiel,
unha compaña tenra de nai
(Loanza).
Polo contido e polo momento
parécenos moi atinada esta carta que, aínda que dirixida aos
curas, non deixa de ser útil para
calquera persoa segrar.

6.- Outono de colleitas
e sementeiras
Temos por diante un mes de
outubro que promete. Xa o 6 e
ata o 27 empezará en Roma o
Sínodo Panamazónico, que vén
rodeado dun nimbo de esperanza e de posible conflitividade
polos enormes intereses que na
zona poñen os seus ollos. Precioso o Instrumentum laboris,
tanto no seu formato normal
coma no formato popular, polos temas que aborda, coa sensibilidade que demostra, pola
linguaxe accesible; cunha 1.ª
parte titulada «A voz da Amazonía» (nn. 6-43), unha 2.ª titulada «Ecoloxía integral: o clamor
da terra e dos pobres» (nn. 44104), e unha 3.ª que leva por
título «Igrexa profética na Amazonía: desafíos e esperanzas»
(nn. 105-147). Trátase, ao que
cremos, de contemplar a realidade da Amazonía, na análise,

na valoración, nas medidas operativas, desde as claves da «Laudato si». Pode ser unha interesante contribución da Igrexa
ante unha realidade complexa,
que vai transcender con moito a
súa dimensión local. Estaremos
ao tanto da evolución deste Sínodo tan particular.
Tamén en outubro, o domingo 17, celebraremos a III
Xornada Mundial dos Pobres,
instituída no seu día polo Papa
Francisco, que se encargou de
acompañala cunha mensaxe
que leva por título «A esperanza
dos pobres nunca se frustrará»,
moi centrada nun comentario
do salmo 9, aplicado como o
pide o mesmo texto ao mundo
actual da xente empobrecida.
E, para conmemorar os cen
anos da encíclica de Bieito XV
Maximum illud, sobre a propagación da fe polo mundo enteiro, acordou o Papa actual coller
todo o mes de outubro como
«mes misioneiro extraordinario». Editouse unha Guía práctica para este mes, que é todo un
libro, que consta de tres partes:
1.ª) Encontro con Xesús Cristo:
meditacións sobre os textos bíblicos de cada misa do mes. 2.ª)
Testemuñas da misión: santos e
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mártires modelos na fe e na misión. E 3.ª) Consideracións para
a misión: temas de formación e
animación misioneira.
E a maiores de todo isto, vén
sendo normal que tamén no mes
de outubro se boten a andar os
plans pastorais diocesanos, xornadas teolóxicas, congresos,
foros… Co cal moito nos tememos que, unha vez máis nos
vexamos envoltos en plans que
se entrecruzan, que se superpoñen, nunha inmensa literatura
relixiosa que haberá que economizar para acadar que todo
chegue a algo práctico, que signifique dar pasos firmes no gran
reto que temos por diante de revitalizar as nosas comunidades
cristiás cara a dentro e cara a
fóra. Oxalá atinemos.

7.- O ilustrado cura de Fruíme
O ilustrado cura de Fruíme
Diego Antonio Zernadas e Castro (1702-1777), tal é o libro de
Carlos García Cortés que acaba de saír do prelo. Sinxelo e
gustoso libriño sobre o cura de
Fruíme. Achéganos e ponnos ao
día a figura histórica do cura de
Fruíme, Diego Antonio Zernadas e Castro. Cos seus tres capítulos (Datos biográficos, Uni110
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verso literario e Antoloxía dos
poemas galegos) e un ramalliño
de fotos en cor e todos os aditamentos propios de quen estuda
e conta historias, Carlos García
Cortés insístenos en non esquecer o significado desta figura da
Igrexa galega que se significou,
entre outras cousas, polo uso
do galego en forma poética, da
que o mesmo libro ofrece os 27
poemas que se coñecen. Incluso o autor presenta o libro como
unha maneira de reivindicar
para o cura de Fruíme un Día
das Letras Galegas, que a Real
Academia Galega non acaba de
lle conceder.
Curioso, rechamante e mesmo exemplar o cura de Fruíme.
En 1731 concursa e obtén o
beneficio eclesiástico da parroquia de Fruíme, no concello de Lousame, parroquia
que rexenta ata a súa morte en
1777. Nado e criado na cidade
de Compostela, opta por unha
parroquia de aldea, pequena e
de poucas avantaxes económicas, e dela non sae aínda tendo
sobrada capacitación para poder facelo. Entrará en conflito
dialéctico con varios cóengos
que o ridiculizaban por iso, homes estes nados na aldea, pero
física e espiritualmente «deser-
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tores do arado». Un cura con
boa formación, que ademais
coidou, como bo ilustrado que
era, abríndose ao novo que
naqueles anos andaba no ambiente cultural do país. Home
de Igrexa que soubo botar man
creativamente dos recursos
literarios para enriquecer a
relixiosidade do pobo que lle
estaba confiado. Famosos os
seus «Petitorios», «unha especialidade poética para o xénero
devocional» –dinos o autor–,
cos que, en entregas anuais á
parroquia, mantiña e ilustraba
a relixiosidade popular, como
tamén o facía coas Panxoliñas
logo musicadas por mestres de
capelas para seren interpretadas na mesma catedral de Santiago. Home e crego que nunca
se sentiu afogado na aldea, ao
contrario, ben asentado alí en
corpo e alma, fíxose presente,
sempre coa vida e a literatura
nas mans, en ambientes curiais
e palacianos. Aínda que a súa
obra en galego foi curta e de
ton moi popular –27 poemas,
980 versos, case sempre en
forma de décimas–, resulta especialmente significativa polos
tempos escuros nos que a produciu, e porque o autor sem-

pre foi recoñecido, e ás veces
combatido, pola súa querenza
por Galicia, «a moi Nobre, moi
Respectable e moi Amada Nai
a Nación Galega», como escribía no 1765, na dedicatoria da
«Funeral Ofrenda» para o beneditino galego, tamén ilustrado,
P. Feixoo. Si, o cura de Fruíme,
un home, un crente, un guieiro
do que aprender. Vaia o noso
agradecemento a Carlos García
Cortés polo obsequio que nos
fixo con este seu traballo.

8.- E aí vai a despedida
Con tres evocacións para o
recordo.
Que Xoán Manuel Buján, natural de Rodeiro, Pontevedra,
frade franciscano, foi nomeado
recentemente ministro provincial da provincia franciscana de
Santiago con fraternidades en
Galicia, Salamanca, Venezuela, Marrocos, Terra Santa. Paz
e ben!
Que no seu 6.º Consistorio
o Papa Francisco creará 13 novos cardeais, dez deles posibles
electores e tres, non. Dous son
españois, Miguel Anxo Ayuso, comboniano, presidente
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do Pontificio Consello para a
Diálogo Interrelixioso, e Cristovo López, salesiano, arcebispo
de Rabat. A maioría dos novos
cardeais pertencen a zonas periféricas, empobrecidas, que o
actual Papa sempre quere visibilizar dalgunha maneira.
Que, se vos preocupan cousas de pregaria, silencio e mística –e a quen non?–, a Comisión da Doutrina da Fe da CEE
fixo público o 3 de setembro un
comunicado titulado Mi alma
tiene sed de Dios, del Dios vivo,
no que alerta sobre o uso de
prácticas espirituais de procedencia oriental que non lles parecen compatibles cunha oración e espiritualidade cristiá.
Na mesma liña, aínda que con
algo máis de empatía, con mellor argumentación teolóxica, e
cunha perspectiva máis atenta ao mundo da marxinación
como referente da pregaria, vai
o Caderno 215 que Cristianisme i Justicia acaba de editar
este mesmo mes. Pensamos
que tamén aquí, para se facer
unha idea máis atinada do que
está pasando ao respecto, faise
necesario escoitar a persoas e
grupos que están vivindo como
cristiáns esta incorporación de
prácticas orientais á súa espiri112
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tualidade cristiá, poño por caso
a Pablo d´Ors e aos seus grupos
de «Amigos do deserto» ou do
«monacato secular», que desde
a súa experiencia farían unha
valoración moi distinta, máis
positiva do asunto.
E unha pregaria de loanza,
agradecida e indignada, pola
«monxa radical», Antonia Pinho, Tona, 61 anos, portuguesa,
dedicada a levar evanxeo e coidados a anciáns abandonados,
drogadictos e xente da rúa, violada e asasinada o domingo 8 de
setembro por unha das persoas
que ela atendía. Descanse na
paz de quen dá a vida para que
outros teñan vida!
E ata aquí chegamos, queridos lectores e lectoras desta
nosa revista. Cantas cousas vividas, traballadas, gozadas, sufridas por tanta xente sinxela
dos nosos pobos e parroquias
poderían e deberían completar
esta Crónica tecida neste caso
en boa medida co fío dos documentos! Consólanos pensar que
por vós son coñecidas e tamén
compartidas. Oxalá cubran de
graza esta Crónica outonal que
tedes nas vosas mans. Bo e frutuoso outono!
Manuel Regal Ledo

El grupo Nós. Vicente Risco, Castelao, Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas y Antonio Losada Diéguez

Recensión

El grupo Nós. Vicente Risco, Castelao,
Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas y Antonio
Losada Diéguez por Ricardo Carballo Calero
Tradución, introdución e notas de M.ª Pilar García Negro,
Ed. La balsa de la medusa, Madrid, 2018

Volver ler o capítulo senlleiro sobre o «grupo Nós» da
Historia da Literatura Galega Contemporánea de Ricardo Carvalho Calero, como
magnífico pórtico de entrada no centenario da revista
Nós (1920-2020) e no «Ano
de Carvalho Calero» (2020).

A «xeración Nós» ou «grupo
Nós» foi, posiblemente, a máis
senlleira das xeracións galegas, o
colectivo máis xenial e frutífero
da historia da cultura galega; ao
que pertencen tres xigantes: Castelao, Otero Pedrayo e Risco. O
seu compromiso coa cultura e o
pobo de Galiza sentaron as bases
do galeguismo, e aínda do nacionalismo galego. «Por eles tamén
nós somos nós», ten escrito con
acerto Carlos Baliñas. E Chao
Rego: «Hoxe constitúen non
só obrigado, senón aínda máis,
devoto punto de referencia para
aqueles que queiran enrolarse
na ringleira dos bos e xenero-

sos». Desde que souben deles
na miña mocidade, Castelao,
Otero Pedrayo, Risco e Cuevillas, foron persoeiros moi queridos para min, sobre todo os dous
primeiros; eles forman xa para
sempre parte moi importante da
miña historia de compromiso co
galego e con Galiza. Non nado
na Galiza, senón chegado de
fóra, sen eles, posiblemente, o
meu vencello a esta Terra non
sería tal. Por iso, dediqueilles o
meu primeiro libro A xeracións
«Nós». Galeguismo e relixión
(Galaxia, 1988) –que vén de
cumprir xa os seus 30 anos, e foi
o primeiro libro que se publicou
sobre o senlleiro grupo–. Xosé
Chao di no Limiar do meu libro:
«Unha introdución como aínda
non existe para entendermos
á xeración Nós». Dediqueilles
tamén unha parte importante
do meu seguinte volume Galegos e cristiáns. «Deus fratresque
Gallaeciae» (SEPT-Galaxia,
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1995), e bastantes artigos máis
aparecidos en publicacións galegas como Encrucillada, Grial,
Irimia, etc.
O longo capítulo que lle dedicou Ricardo Carvalho Calero
(Ferrol, 1910-Santiago 1990)
ao grupo Nós na súa Historia da
Literatura Galega Contemporánea (Galaxia 1963, 2.ª edición
ampliada en 1975, 3.ª e última
en 1981), é un fito fundamental e
inaugural para comprender esta
xeración, así como a literatura
galega desde comezos do século
XIX até mediados so século XX.
Desgraciadamente, a obra non
se volveu editar ao longo dos
case corenta anos que pasaron
desde entón. ¿Falla de interese
do público lector e comprador,
ou falla de interese da editorial
na que veu a luz, por ser o seu
autor un «herexe» do galego, a
causa do seu reintegracionismo?
Vía hai un tempo un magnífico debuxo dun monumento a
Carvalho Calero coa lenda «As
Letras Galegas a Ricardo Carvalho Calero, en desagravio».
Afortunadamente, 2020 vai ser
a data significada e simbólica na
que se lle dediquen a este gran
escritor e investigador as Letras
Galegas e sexa declarado Ano de
Carvalho Calero.
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O baleiro de catro décadas na
reedición da Historia da Literatura Galega Contemporánea
veno encher, polo que respecta
ao capítulo da xeración Nós,
un libro que veu a luz recentemente; a tradución castelá, con
Introdución e notas da filóloga
e profesora M.ª Pilar García
Negro: El grupo Nós. Vicente
Risco, Castelao, Otero Pedrayo,
Florentino Cuevillas y Antonio
Losada Diéguez.
Este volume aparece nun
momento importante, como
pórtico do centenario da aparición da revista Nós (2020),
que lle dá nome á senlleira
xeración que a levou adiante: o
grupo ourensán formado sobre
todo por Vicente Risco, Ramón
Otero Pedrayo e Florentino
Cuevillas, xunto con Castelao. Este volume aparece nun
momento delicado e conflitivo
para a mesma cultura e lingua
galega, en claro descenso.
Como recoñece García Negro
na introdución, a obra de Carvalho Calero «eríxese como
obra realmente inaugural, auroral, posuidora por primeira vez
dunha metodoloxía moderna
e actualizada». A Historia da
Literatura Galega Contemporá-
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nea viu a luz valentemente nun
momento especialmente conflitivo para o galego: a última
década da ditadura franquista,
coa súa terrible censura; un
marco político que condicionou
a expresión de autores prohibidos, polo que marabilla «a capacidade do seu autor para non
ocultar nada relevante de personalidades que son inintelixibles
se prescindimos da súa dimensión política e social», particularmente no caso de Castelao.
As case 30 páxinas de texto
apertado da obra en formato
grande de Carvalho Calero, na
edición de 1981, convértense
nun magnífico e agradable libro
de 140 páxinas, grazas á excelente Introdución («El grupo
Nós en la historia de Galicia»),
tradución e notas de M.ª Pilar
García Negro. Como lembrarán
os que lemos e aprendemos na
Historia da Literatura Galega
Contemporánea, o capítulo «O
grupo ‘Nós’» (cap. XI, pp 633687) ten 19 apartados, que aquí
son separados como capítulos:
«A revista Nós». «A personalidade de Vicente Risco». «A súa
obra narrativa». «A súa obra
ensaística». «Vida de Castelao».
«A súa personalidade literaria».
«Castelao narrador». «Caste-

lao dramaturgo». «Castelao
ensaísta». «Perfil biográfico de
Otero Pedrayo». «A obra literaria. Novelas». «Narrativa breve».
«Valor da narrativa de Otero
Pedrayo». «Ensaio». «Teatro».
«Poesía». «Estilo». «Florentino
Cuevillas». «Antonio Losada
Diéguez».
As notas de García Negro
aclaran en ocasións aspectos do
texto de Carvalho Calero que
poden ser descoñecidos sobre
todo para o lector non galego: A
razón de ser da verba Nós, que
eran as Irmandades da Fala ou
o Seminario de Estudos galegos, algunha breve indicación
bibliográfica complementaria,
aclaracións sobre algúns nomes
menos coñecidos como Xulián
Magariños ou o mesmo Antolín
Faraldo… Pero bótase en falta
algunha corrección de erros do
texto de Carvalho Calero. Coma
o feito de que o autor semella
descoñecer o ultimo número
publicado da revista Nós. Di
Carvalho que este foi o número
137-138, e que estaba preparado xa no prelo o número 139140, que non aparece a causa
de estoupar a guerra civil; pero
o número 139-144 vería a luz
anos despois; podemos gozalo
hoxe grazas á edición facsímile
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de Galaxia: «Nós. Boletín mensual da cultura galega», tomo
VI, Vigo 1979. Unha publicación que debeu coñecer o
autor, pois fala no seu texto
dun número especial, o n.º
145, publicado nese tomo con
ocasión da celebración do cincuentenario da revista (1970),
con textos da meirande parte
dos colaboradores aínda vivos
da revista; pero non fala do n.º
139-144, que ignorará o lector
que non tivera acceso á edición
de Galaxia.
Tamén se bota en falta nesta
tradución/edición do capítulo
sobre o grupo Nós da Historia da
Literatura Galega Contemporánea algunhas notas que completaran a obra publicada dos máis
salientables persoeiros citados e
estudados: Vicente Risco, Castelao e Otero Pedrayo. Aínda
que é certo que Carvalho Calero
–como di expresamente en máis
dunha ocasión– achégase só aos
textos literarios destes autores;
no entanto, deixa fóra algunhas
publicacións deles, que se poderían citar aquí en notas.
Ao falar de Risco, Carvalho
comenta extensamente a súa
gran novela O Porco de Pé
(1928), fala tres liñas da súa
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novela didáctica A coutada
(1928), unhas poucas liñas do
libros de lendas O lobo da xente
(1925), e só nomea A trabe
de ouro e a trabe de alquitrán
(1925); fala un pouco máis do
seu primeiro relato breve Do
caso que lle aconteceu ó Dr.
Alveiros (1919) e de Os europeos en Abrantes (1927), e finalmente da peza teatral O bufón
do Rei (1928). Pero nin nomea
as súas tres novelas en castelán: La puerta de paja (1963),
Gamalandalfa (1985), La verídica historia del niño de dos
cabezas de Promonta (1985).
Pode que fose porque foran en
castelán, ou tamén porque só a
primeira vira a luz cando saíu
a ultima edición da Historia da
Literatura Galega; pero creo
que debían citarse aquí en nota.
Igualmente, no capítulo dos
seus ensaios fálase dos volumes
Leria (1961) e Mitteleuropa.
Impresións dunha viaxe (1935).
Pero nin se nomea ningún máis
dos outros ensaios de Risco,
aínda que foran a maioría en
castelán: Teoría do nacionalismo galego (1920), Elementos de metodología de la historia (1928), El problema político de Galicia (1930) Manuel
Murguía (1933); ou o extenso
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volume Historia de los judíos
desde la destrucción del templo
(1944), o seu polémico e moi
«risquián» ensaio Satanás. Biografía del diablo (1947), a súa
Historia de Galicia (1952), ou
os seus excelentes Orden y caos
(1968), Libro de las horas (1961)
e Mitología cristiana (1963), sen
esquecer o último que veu a luz,
xa despois do seu falecemento:
Las Tinieblas de Occidente.
Ensayo de una valoración de la
civilización europea (1990).
O estudo que Carvalho
Calero fai de Castelao está máis
completo. Recolle toda a súa
obra narrativa e dramática, tan
exigua como magnífica; escrita
no que Carvalho cualifica con
acerto coma o mellor galego dos
tres autores: Un ollo de vidro
(1922), Cousas (1926 e 1929);
Os dous de sempre (1934),
Retrincos (1934) e Os vellos non
deben de namorarse (1953). Da
súa obra ensaística, céntrase só
en Sempre en Galiza (1944 e
1961); aínda que cita As cruces
de pedra na Bretaña (1930) e
As cruces de pedra na Galiza
(1949); asemade os seu albumes gráficos (sobre todo os máis
conflitivos para citar cando a súa
Historia da Literatura Galega
veu a luz nos derradeiros anos

da ditadura: Galicia mártir, Atila
en Galicia e Milicianos). Hoxe
habería que lembrar tamén a
publicación que se foi facendo
dos textos e diarios de arte de
Castelao (sobre todo o seu
Diario 1921) e outras prosas.
En fin, Carvalho dedícalle
máis espazo á obra inmensa de
Otero Pedrayo, as súas miles e
miles de páxinas publicadas, na
que quedan fóra tamén obras
relevantes que se poderían citar
aquí. Da narrativa en galego
fálase de case toda a obra publicada, agás dos volumes de relatos breves Contos de Santos e
Nadal (1932) e O Maroutallo
(1974). Pero debería facerse
referencia tamén ás súas catro
novelas en castelán: Las palmas
del convento (1941), Adolescencia (1944), La vocación de
Adrián Silva (1950) e La fiesta
del conde Berstein (publicada
serodiamente en 1988). Das
obras de teatro fálase só de A
lagarada (1928) e O desengano
do prioiro (1952); pero habería
que citar tamén Teatro de máscaras (1934), Macías o Namorado
(1959), Rosalía (1959), O fidalgo
e a noite ou Noite compostelá, e
outras obras publicadas en Teatro
ignorado (Galaxia, 1991). En
poesía, fálase só de Bocarribeira
Encrucillada 214, setembro-outubro 2019
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(1958); pero hoxe habería que
citar tamén outros poemarios
publicados recentemente como
Poesía (Galaxia, 2010) ou Xeórxicas do pan (Galaxia, 2013). En
fin, a obra de ensaio de Otero
é inmensa (teño censado máis
de 50 volumes publicados; a
meirande parte de xeografía e
historia). Carvalho Calero fala
aquí sobre todo do Ensaio histórico sobre a cultura galega
(1933), pero tamén da Guía de
Galicia (1926), a primeira obra
ensaística de Otero, Síntese xeográfica de Galicia (1926) e Pelerinaxes (1929); e fai referencia
a Síntesis histórica do século
XVIII en Galicia (Galaxia, Vigo
1969), Romantismo, saudade,
sentimento da raza e da terra en
Pastor Díaz, Rosalía de Castro e
Pondal (1931), Morte e Resurrección (1932), Lembranza de
Goethe (Nós, Santiago 1932),
Polos vieiros da saúde (1952), O
espello na serán (1966) e o emotivo O libro dos amigos (1953).
Pero non cómpre citar outros
quince libros máis sobre temas
de xeografía; en galego (Problemas da xeografía galega, Paisaxe
e cultura, etc.) e castelán (Paisajes y problemas geográficos de
Galicia, Las ciudades gallegas,
Geografía de España en 2 vols.,
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etc.). E outros vinte ensaios
máis de historia e literatura dos
que se podía poñer a referencia,
como é o caso de: Unha impresión da Galicia do Sul no século
XVIII (1929), Breve historia de
Galicia (1939), Galicia. Una
cultura de occidente (1975), ou
o suxerinte volume publicado
recentemente Una historia del
arte universal (2004). En fin,
ademais de O libro dos amigos,
Otero ten varios ensaios sobre
persoeiros como Xelmírez,
Padre Feijóo, Marcelo Macías,
Varela de Montes, Prieto Nespereira, Florentino Cuevillas ou
Castelao.
Cómpre concluír dicindo de
novo que me parece un gran
acerto a publicación deste
volume de Ricardo Carvalho
Calero. E paréceme tal por
varias razóns:
• En primeiro lugar, por
lembrar a estes senlleiros
persoeiros aos que tanto
lles debe a cultura galega.
E facelo no centenario da
aparición da revista Nós,
que segue sendo aínda
unha referencia de revista
de alta cultura, e unha
fonte de información,
estudo e pensamento.
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• Porque, como afirma con
acerto García Negro, a do
grupo Nós «é unha literatura
que non ten envellecido»,
segue sendo moderna, e
continúa interpelando ao
lector actual «aínda necesitado de descubrir o seu
propio país, como eles
mesmos o viviron, necesitado aínda dunha anagnórise cordial que o revele na
súa natureza auténtica».
• A versatilidade e o humanismo polígrafo dos seus
autores son un exemplo
para hoxe, con tanta mentalidade plana, ou reducida
nos individuos aos seus
intereses especializados,
excluíndo as outras perspectivas culturais e científicas.
Sobre todo Castelao e Otero
dan a meirande mostra
diso. Creación, investigación, compromiso político e
social… «Todo por Galiza»,

como gustaban repetir: un
pobo, unha terra, unha fala;
claramente distanciados do
«regionalismo bien entendido», e afirmando a condición nacional de Galicia.
• En fin, o libro de Carvalho
Calero, ademáis de ser
«obra inaugural» e de referencia –como recoñece
García Negro–, resulta
sumamente actual. A pesar
do marco restritivo no que
viu a luz, cos imperativos
da censura franquista,
manifesta unha liberdade
de expresión, unha información e unha análise da
que aínda hoxe aprendemos; asemade «define os
principios epistemolóxicos
básicos para a conceptualización e delimitación da
literatura galega», como di
M.ª Pilar García Negro.
Victorino Pérez Prieto
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XXXIV Foro Encrucillada
Pórtico da Gloria. Teoloxía en pedra.
19 de outubro 2019. Hospital de San Roque
Santiago de Compostela

HORARIO:
10:00

Presentación
Luís Rodríguez Álvarez

10:30

O Pórtico da Gloria na Historia
Xesús Portas Ferro

12:00

Descanso. Café servido por Panxea

12:30

O Pórtico da Gloria na Arte
Manuel A. Castiñeiras González

14:00

Xantar

16:30

O Pórtico da Gloria na Teoloxía
Carme Yebra Rovira

18:00

Pórtico da Gloria. Polos séculos dos séculos
Documental cedido pola TVG (CRTVG)

• Luís Rodríguez Álvarez é membro do Consello de Redacción da
revista Encrucillada.
• Xesús Portas Ferro é membro do Consello de Redacción da revista
Encrucillada.
• Manuel A. Castiñeiras González é catedrático de Historia e Arte
Medieval na U. Autónoma de Barcelona.
• Carme Yebra Rovira é profesora na U. Pontificia Salamanca.
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