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Guieiro
Hai cuestións nas que a clarificación inicial da verdadeira natureza do que se está a discutir é fundamental. Porque hai modos
de falar que esconden intereses manipuladores non expresos. Un
exemplo: falar do aborto coma dunha «interrupción» do embarazo
presupón, como de todo aquilo que se pode interromper, que a
vida inicialmente «interrompida» tamén se podería retomar máis
adiante. Podemos interromper unha relación, pero non unha vida.
Abofé que no aborto non se «interrompe» nada. Finalízase unha
vida humana no seu máis inicial comezo.
Algo similar sucede co tema da eutanasia, cando é cualificada
inicialmente, antes de encetar a discusión sobre a súa pertinencia,
coma «morte digna». É evidente que, de aceptar tal comezo do
xogo, calquera que ouse colocar algún tipo de obxección contra
ela sitúase, quéirao ou non, na defensa implícita dunha «morte
indigna».
Só os espíritos dogmáticos, fortemente ideoloxizados e incapacitados, por tal cousa, para unha auténtica reflexión e, xa que
logo, para un auténtico diálogo, se poden contentar despachando
grandes dilemas morais, coma os amentados, brandindo consignas
planas, pero ferintes, que, en lugar de suscitar a atención seria e
aberta aos argumentos do contrario, reclaman a protección e a
dureza dun escudo impenetrable.
Encrucillada quere invitar a pensar, non a golpear nin a defenderse. Vexa o lector, neste sentido, os estudos de María del Carmen
Massé e de Xosé Manuel Caamaño nos que a cuestión da eutanasia é reflexionada, no primeiro caso, desde o campo da ética, coa
competencia dunha médica experta en bioética e, no segundo, con
competencia filosófica e teolóxica, desde unha perspectiva máis
intracatólica.
Pero vexa, tamén, o achegamento máis persoal e afectivo á cuestión do suicidio asistido nas páxinas que Marta, Pepe de Vilas e
Xosé Lois –amigos do defunto– fan no caso mundialmente coñecido de Ramón Sampedro. Por que nos debates públicos máis epidérmicos se utiliza o seu caso como exemplo de «eutanasia»?
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Quen estea máis interesado na perspectiva xurídica desfrutará
da claridade expositiva da análise do Código penal que realiza o
avogado Alfredo Losada.
Quen prefira enfocar o asunto do final da vida explorando o
mundo dos coidados paliativos que se deteña na achega do doutor
Francisco J. Barón. Unha achega, esta última, centrada especialmente no caso de Galicia.
A famosa poeta Luz Pozo Garza e o insigne musicólogo Xosé
López Calo, SJ. finaron nestes últimos tempos. Fina Casalderrei
recorda á literata e Carlos Pajares lembra ao xesuíta. Descansen
en paz.
O papa Francisco escribiu para Vida Nueva o texto que neste
número, co permiso da revista amiga, tamén publicamos nós en
galego. É unha sinxela, pero fonda meditación sobre a resurrección
que convén ler de vagar.
Encrucillada ten xa unha ampla historia. Fará ben o lector ou lectora interesada na cuestión da eutanasia en visitar www.encrucillada.
gal para ver alí outros traballos anteriores sobre este mesmo tema.
A sempre interesante e pertinente rolda da Igrexa de Manolo
Regal, xunto con algunha recensión e os suxestivos debuxos de
Soedade Pite completan este número co que xa saudamos as calores do verán.
Pedro Castelao
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Estudo

Pensar ética e humanamente
a eutanasia
Carmen Massé García

A morte é un dos últimos confíns do saber que o home non
domina e, ademais, debe resignarse a recoñecer que nunca poderá
dominar. Na nosa sociedade, a vida é o gran valor que cómpre
salvagardar, mais non calquera vida, senón a boa vida, a vida nova
sa, bela, produtiva, creativa… A cuestión da eutanasia chegou inevitablemente ao noso mundo desde hai unhas décadas como froita
madurada pola nosa cultura.
Para poder pensar adecuadamente un tema tan complexo coma a
eutanasia é importante delimitar ben o ámbito de reflexión. No noso
país chamamos eutanasia á «provocación intencionada da morte
dunha persoa que padece unha enfermidade avanzada ou terminal,
a petición expresa desta, e nun contexto médico». Quero aclarar
que isto é así como consenso ao que chegaron, en 2015, os profesionais sanitarios e, en 2008, os bioeticistas españois. Noutros países
ou noutras institucións pode comprenderse por eutanasia algunhas
situacións que aquí considerariamos adecuación do esforzo terapéutico ou, simplemente, un rexeitamento do tratamento.
As condicións fundamentais que deben darse para que poidamos
falar de eutanasia, por tanto, son: un acto humano que provoca
a morte, solicitada polo propio enfermo, que debe padecer unha
enfermidade avanzada ou terminal e realizado por un profesional
sanitario. O feito de que o acto humano que provoca a morte sexa
realizado por un sanitario directamente ou polo mesmo enfermo
con axuda dun sanitario (isto sería o suicidio asistido) apenas
modificaría a análise ética do acto mesmo e, cando así fose, abordareino oportunamente.
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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Para poder pensar a fondo unha cuestión tan complexa –de vida
ou morte, literalmente– cómpre diferenciarmos con claridade os
distintos planos que se poñen en cuestión na reflexión: o desexo
humano, o dereito civil e a moralidade. De aí a análise que faremos
nestas páxinas, vertebradas desde tres preguntas fundamentais: é
desexable a eutanasia? Se así fose, é xusta entón? E se é desexable
e xusta, por que non ha ser eticamente boa? Sirvan estas páxinas
como unha sinxela axuda para que cada cidadán poida dar unha
resposta honesta.

1.- É desexable? A eutanasia no corazón do ser humano
A vida é un valor fundamental, mais, en ningún caso, absoluto. A vida é un don que nos foi dado para vivila responsablemente, para poñela ao servizo dos demais e construír un proxecto
humano e humanizador de vida. Con todo, pode chegar un
momento no que se enturba todo sentido, todo outro valor polo
sufrimento e desatino experimentado. É entón cando se expón
se a morte pode chegar a ser desexable e non a vida. Hoxe día, a
medicina permítenos facer unha primeira pregunta sobre o noso
máis íntimo desexo: desexamos cantidade ou calidade de vida?
Ás veces, preferir a calidade á cantidade pódese traducir na solicitude da eutanasia.
O concepto «calidade de vida» xorde a mediados da década dos
sesenta, cando a medicina empeza a dispoñer de medidas para
prolongar case indefinidamente a vida. O concepto calidade de
vida parecía axudar a dar humanidade ás posibilidades que se
abrían coa técnica. Con todo, é un concepto complexo que, en
ocasións, non fixo máis ca enturbar o debate. Segundo a OMS,
trátase da «percepción do individuo sobre a súa posición na vida
dentro do contexto cultural e o sistema de valores no que vive
e con respecto ás súas metas, expectativas, normas e preocupacións». É, por tanto, un concepto que está detrás de numerosas
decisións médicas no final da vida, tanto tomadas polos profesionais sanitarios como polos propios pacientes. Mais este concepto,
considerado desde o valor persoalísimo de cada paciente e vin6
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culado á súa minguada autonomía nunha situación de extrema
vulnerabilidade, pode chegar a ser unha arma de difícil control e
con consecuencias imprevisíbeis para as persoas que se aproximan
ao seu final.
Desexar a morte antes cá vida en determinadas condicións é
unha experiencia repetida por moitas persoas nos seus últimos
días. Con todo, a morte, a diferenza da vida, non pode ser considerada un ben en si mesma, senón máis ben circunstancial, condicionada á limitación irreversible da capacidade de relación e de
autonomía nas cuestións máis íntimas e persoalísimas. Desexar a
morte máis ca a vida –como ocorre coa eutanasia– vén da man
dunha cultura na que a independencia, a autonomía, o pracer persoal e o ben individual téñense elevado como valores supremos.
Non parece ocorrer así noutras culturas nas que a comunidade, a
sociedade ou a familia son quen de encher de sentido a vida, tamén
cando se achega á morte.
É o momento de introducir na nosa reflexión outro concepto,
tamén nacido no pasado século XX: os coidados paliativos. Cando
parece que a morte é máis desexable ca a vida, a opción non ten
por que ser necesaria e unicamente morrer –aquí e agora, por
medios médicos–. Cando non é desexable continuar coa vida nas
condicións irreversíbeis de sufrimento, a medicina ten algo que
ofrecer. É importante ter en conta que os coidados paliativos non
son unha alternativa á eutanasia, senón máis ben unha proposta
previa indispensable e necesaria sen a cal, calquera opción pola
morte pode estar de raíz viciada pola dor, a desesperanza, a angustia ou o desatino. Poder morrer en paz, sen dor, sen sufrimento é
o desexo máis ancestral de toda a humanidade e, nos nosos días,
a medicina pódeo facer posible.
É fundamental que todos poidamos ter coñecemento e acceso
aos coidados paliativos para polo menos poder formular a pregunta
sobre o desexo de morrer. Non é humano nin xusto, nin ético ofrecer unicamente a morte a quen en realidade o que ten é medo a
non recibir unha atención adecuada ao final, a ser unha carga para
as súas familias, ou simplemente a estar só no final.
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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Con todo, sendo os coidados paliativos unha condición de posibilidade para a pregunta pola eutanasia e, ao mesmo tempo, a resposta a moitas das súas peticións, non soluciona definitivamente
a pregunta ética de fondo. Aínda temos unha pequena porcentaxe
de persoas que, coñecendo en que consisten, tendo acceso a eles,
liberados de todo sentimento de carga e soidade… seguen preferindo a morte a esa vida.
Para seguir profundando nas raíces humanas do desexo de
morrer, podemos servirnos de argumentos consecuenciais que
poñen en cuestión se as consecuencias dunha sociedade que legaliza a eutanasia son proporcionais ao ben que supostamente poderiamos lograr con ela. Vexamos algunhas.
1.1. As consecuencias persoais da eutanasia
Argumentouse que a eutanasia produce unha ruptura interior
e escurece a conciencia do ben de quen o fai. Estariamos a falar
dos profesionais sanitarios que comezan a converter a súa vocación primordial de curar, coidar e consolar en acabar coa vida do
paciente. Tampouco está do todo claro que as persoas que, chegado o caso, optarían pola eutanasia no final dos seus días teñan
ofuscada a súa sensibilidade ética como para confundir o ben do
mal, creo que non pode inferirse necesariamente. Si é certo que,
posiblemente, como analizamos anteriormente, teñan priorizado
certos valores individuais por enriba doutros máis sociais, familiares ou comunitarios.
1.2. As consecuencias para a familia
Expúxose tamén se, chegado o caso de que sexa a familia quen
teña que tomar unha decisión sobre o cumprimento dunha vontade
anticipada de eutanasia do enfermo, supón introducir na institución familiar sentimentos que non lle son propios. A familia,
e máis aínda a familia mediterránea, é o lugar por excelencia da
seguridade, a confianza, o afecto, a vida e a doazón. A eutanasia
viría introducir a inseguridade, a desconfianza, o medo e, dal8
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gunha maneira, a morte na relación cos máis vulnerables da familia. Con todo, o sufrimento de quen quero pode resultar a medio
e longo prazo un compoñente capaz de desfigurar o noso recordo
e a nosa relación postremeira con quen xa se foron.
1.3. As consecuencias sociais da eutanasia
Parecese que se dá unha lenta pero evidente degradación dos
coidados e do valor da vida dos máis vulnerables nas sociedades
nas que se legalizou a eutanasia. O American College of Physicians
advirte que as leis de eutanasia ou suicidio asistido asociáronse
a un aumento do 6 % no total de suicidios no país (un 15 % nos
maiores de 65 anos). Ademais, as asociacións de individuos máis
vulnerables manifestaron a súa forte preocupación polo feito de
que a legalización da eutanasia poida supoñer un cambio na actitude, rumbos sutís sobre a valoración da calidade de vida e xuízos
de valor sobre a vida dalgunhas persoas que poidan ser consideradas como indignas de ser vividas.
1.4. As consecuencias para a relación clínica
Desde hai uns vinte e cinco séculos, os profesionais sanitarios
puxémonos un límite infranqueable ao noso labor: primum non
nocere; ante todo non danar. Colexiadamente, os profesionais
sanitarios de todo o mundo opuxéronse á eutanasia e ao suicidio
medicamente asistido. Parece que, ao longo da historia, as normas
que prohiben a morte doutro ser humano axudaron a consolidar
a relación de confianza entre o profesional e o paciente, mentres
que as que facilitaron a morte deste último, xeraron unha profunda desconfianza ao contemplar a quen debese ser un sandador como matador. O American College of Physicians reiterou que
a eutanasia non só afecta á relación clínica, senón que «altera
fundamentalmente o papel da profesión médica na sociedade».
Cando se interpón a eutanasia, desgraciadamente, non é difícil
que os pacientes poidan ser remisos a recibir tratamento de coidados paliativos, simplemente por temor a que os médicos poidan
acelerar a morte.
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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1.5. As consecuencias inevitables: a pendente esvaradía
Desde algúns organismos está a tratarse de advertir á sociedade
das posíbeis e máis ca probables consecuencias que traería a legalización da eutanasia, vendo o percorrido doutros países con anos
de adianto. Parece que, unha vez aceptada social e xuridicamente
a eutanasia, o esvaramento cara a actos non voluntarios e non
desexados nun principio, faise inevitable: por exemplo, a aplicación
da eutanasia a pacientes incapacitados e sen consentimento previo,
a pacientes sen enfermidades terminais, a nenos, etc. Así ocorreu
en Holanda e Bélxica, en modificacións recentes das súas lexislacións, e onde se aceptan solicitudes nas que a enfermidade clasifícase como «canso de vivir», «sufrimento psicolóxico» ou simple
«soidade». En 2017, en Holanda, o 4 % do total das mortes do país
foron por eutanasia e, en Bélxica, solicitáronse 2.200 peticións
cando en 2003 apenas foron 234.
En definitiva, son moitos os argumentos que nos levan a pensar
que acabar socialmente coa vida das persoas máis vulnerables, no
seu final, cando a persoa así o solicita, non é desexable, polo menos
non o é familiar, social nin sanitariamente. Os desexos de cada
persoa, confesables ou inconfesables, racionais ou non, lexítimos
ou ilexítimos… non deixarán de ser nunca libres.

2.- É xusto? O plano xurídico da eutanasia
A vida é un dereito humano, máis ben o dereito sobre o que se
sostén calquera outro dereito. A vida ten que ser defendida e o
estado está obrigado a protexela sempre. A vida é un dereito e a
morte non o é. E, como dereito humano, a vida é un dereito inalienable, é dicir, ninguén pode quitarme o dereito, nin sequera eu
mesmo, aínda que si poida renunciar ao seu exercicio. No suicidio
renúnciase a exercer o dereito á vida, non se renuncia a ter ese
dereito. É neste punto onde si é importante diferenciar xuridicamente a eutanasia do suicidio asistido.
No noso país, suicidarse non é delito, a diferenza doutros países.
O delito está en quen axuda á persoa ao suicidio. Con todo, soli10
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citar a legalización da eutanasia é unha cuestión ben distinta.
Cando un Estado legaliza a eutanasia está a afirmar que garante
a morte dunha persoa cando se cumpran determinadas circunstancias, entre elas, a súa libre solicitude. En tales casos, o Estado
estaría a quitar o dereito á vida, que ten a obriga de protexer, a
libre solicitude dunha persoa con enfermidade grave e incurable.
En realidade, atopamos un conflito de dereitos: dereito á vida ou
a dispoñer da propia vida? O estado está obrigado a garantir o
dereito á vida, mais non a garantir todos os desexos individuais,
mesmo o desexo de morrer, aínda que puidese parecer razoable,
lexítimo e mesmo solidario.
Aludiuse tamén á liberdade de conciencia á hora de que cada un
poida tomar as súas opcións vitais, mais –sobre todo en casos de
suicidio asistido– o Tribunal Constitucional do noso país recoñeceu que ese dereito refírese a poder expresar e defender libremente
determinadas ideas dentro da orde pública, mais non a acabar coa
vida de alguén, pois o Estado necesita un suxeito para que se poida
defender calquera dereito sobre el.
Mais non podemos obviar o feito de que, se pode formularse
dalgún modo un certo dereito á morte, este tería que comportar
necesariamente un deber de matar por parte de alguén. Parece que
quen terían o deber de o facer, non están en disposición de facelo,
polo menos colexiadamente. Non se trata, por tanto, de renunciar
ao dereito á vida, senón de poñer en mans doutra persoa o dereito
para dispoñer da miña vida procurando a miña morte, sempre que
eu o solicite libremente.
Como sociedade, temos expórmonos se a legalización da eutanasia é o único ou o menos malo que pode ofrecerse a aquelas
persoas que perciben máis desexable a morte ca a vida chegados
ao seu estadio final. Con todo, afirmamos que cuns bos coidados
paliativos moitas –non todas– as solicitudes desaparecerían, e con
afecto e compañía case –só case– ninguén pediría morrer. Queda
preguntármonos por eses poucos/case ningún caso de persoas que,
de forma autónoma, despois de recibir os coidados paliativos pertinentes e en compañía dos seus, seguen solicitando poñer fin a
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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unha vida que lles provoca máis sufrimento ca a morte en si. É
difícil responder xuridicamente a eses dolorosos casos, posto que
a norma non debe establecerse para unha minoría, máxime cando,
segundo parece, a norma en si pode ocasionar consecuencias negativas para a maioría.

3.- É bo? O plano ético da eutanasia
E chegamos finalmente á pregunta ética: podemos considerar
boa a eutanasia, imaxinar algún contexto que faga moralmente
aceptable poñer fin á vida dunha persoa que sofre cando o solicitou? Nas distintas respostas éticas que se deron aparecen de forma
recorrente algúns termos que son utilizados para argumentar todo
e o seu contrario. Tratemos de aclaralos:
3.1. A dignidade
A dignidade é o atributo humano por excelencia, aquilo que
nos configura como tales e no que descansa todo dereito humano.
Si, un atributo humano e, por tanto, só as persoas somos dignas,
nin as institucións nin as cousas nin os actos. Non hai, por tanto,
morte digna, senón persoas que afrontan o final dos seus días con
sentido, con actitude de entrega, coa dignidade que lles é propia.
É, neste sentido, onde atopamos o maior foco de confusión
social: o concepto de «morte digna». Os defensores da eutanasia
déronlle un significado unívoco ao dereito a elixir cando e como
morrer, facilitado por un profesional sanitario e garantido polo
estado. Deste xeito, parecese que quen non defenden a eutanasia prefiren unha «morte indigna». O documento de consenso da
OMC e da SECPAL ofreceu un concepto máis acertado na súa
denominación e, ao mesmo tempo, integrador de todos os desexos
humanos para o seu momento final:
Morrer con dignidade. Supón vivir dignamente até o último
momento. Iso require a consideración do enfermo como ser humano
até o momento da morte, o respecto ás súas crenzas e valores, así
coma a súa participación na toma de decisións mediante unha
12
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relación próxima e sincera co equipo asistencial. Asóciase o feito
de morrer con dignidade á ausencia de sufrimento. Tamén hai que
ter en conta outros factores humanos, como a presenza dos seres
queridos e a creación dunha contorna amable.
3.2. A compaixón
En nome da compaixón algúns ofrecen coidados paliativos, compañía, agarimo… e outros un rápido e indoloro final. Todos desexamos aliviar o sufrimento dos máis vulnerables, por compaixón,
mais non acordamos o modo. A boa medicina esixe compaixón
polos moribundos, mais esta compaixón necesita tamén razón. Proporcionar irreflexivamente ao outro o que solicita, por compaixón,
aínda que sexa a súa propia morte, non ten que ser un acto eticamente bo por realizarse cunha intención boa. A razón espertará na
compaixón toda creatividade, imaxinación e afectividade para dar
ao outro o que precisa, de forma máis eficiente e, sobre todo, ética.
3.3. A beneficencia
En relación co anterior, podemos preguntarnos que é realmente
beneficioso para a persoa que sofre, que constitúe un verdadeiro
«acto de misericordia, bondade e caridade». Os exasperantes debates públicos, a miúdo, céntranse en mostrar que unha determinada
resposta é a única beneficiosa mentres que a contraria supón unha
tortura ou un homicidio. Tal e como os pais do principialismo
apuntaron, a beneficencia necesita ser completada polos principios
de utilidade e proporcionalidade, posto que todo o que é bo para
un paciente pode ocasionar danos, riscos e custos. Na eutanasia,
o dano e os custos son incalculables: unha vida humana, que ten
como único prezo a liberdade de quen así o desexou. Considerar
beneficiosa, no sentido bioético do termo, á eutanasia é tanto como
aplicar a compaixón sen razón algunha.
3.4. Acelerar a morte
Trátase tamén dunha fonte de confusión, debido a que habitualmente emprégase tanto para referirse á eutanasia ou ao cesaEncrucillada 218, maio-xuño 2020
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mento voluntario de alimentación e hidratación como á sedación
profunda ou á adecuación do esforzo terapéutico. E ningún deses
actos é igual, nin médica nin moralmente. Aínda que en todos os
casos puidese afirmarse que se «acelera a morte», non é o mesmo
provocala ca facilitar que a propia enfermidade siga o seu curso
sen interporse a iso. E tampouco é o mesmo o desexo de que a vida
remate co feito de facer que a vida remate.
3.5. Deixar morrer ao paciente
É a outra cara da moeda do concepto anterior, que tamén convén
desterrar dos debates. É claro que «a prolongación da vida non
debería ser en si mesma o fin exclusivo da práctica médica» e que,
no final dos seus días, a profesión sanitaria debe ante todo aliviar
o sufrimento, respectar a vida e a persoa humana. Respectar á
persoa pasa necesariamente por respectar o inexorable proceso
que conduce á morte, contribuíndo a que poida levalo a cabo coa
dignidade propia do ser humano.
Aclarados os principais motivos de confusión, será bo que poidamos profundar nas raíces que o provocan, tentando achegar algo
de luz á reflexión. Como podemos ir vendo, as claves éticas sobre
as que pivotan todos os debates están ao redor da autonomía do
paciente e a intención de quen leva a cabo a acción, dúas cuestións
especialmente complexas que convén mirar con atención.
Temos que dicir que, ante todo, a moralidade dun acto non
depende exclusivamente dun único factor coma a ‘autonomía do
paciente’, senón que se configura tendo en conta tanto esta coma o
conxunto da enfermidade e as súas circunstancias, sopesando riscos,
beneficios e custos. Se do que se trata é de buscar un adecuado
equilibrio entre a autonomía do paciente e a beneficencia paternalista do profesional, a práctica clínica dispón dun instrumento para
iso: o proceso de decisión compartido que cristaliza na Planificación
Anticipada de Coidados. Neste proceso, para que a persoa poida
tomar as súas decisións con maior liberdade e responsabilidade,
cómpre que poida ter toda a información (clínica, psicolóxica, ética,
etc.), con capacidade para comprendela e integrala no seu proxecto
14
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vital, tamén con posibilidade de confrontar a súa vontade con quen
libremente crea que pode axudarlle niso. Pero, como vimos ao longo
destas páxinas, a vulnerabilidade que provoca a enfermidade pode
deixar moi comprometida a autonomía do paciente, sexa polo sufrimento, os trazos depresivos propios do proceso, por considerarse
unha carga familiar e social, a soidade, o medo, etc. Por tanto, sería
bon poder ter algún instrumento que mida efectivamente a autonomía mínima posible e necesaria para que poida considerarse unha
decisión suficientemente libre e responsable.
Pero, sen dúbida, o máis difícil de desentrañar é o pantanoso
mundo das ‘intencións’. Nun principio, non pode considerarse
sempre inmoral querer acelerar a morte intencionadamente. Como
sinalamos, é un concepto confuso que, para a maioría dos sanitarios significa «non prolongar a vida», polo que a intención explícita
non é tanto de acabar coa vida canto de non prolongala.
A clave está na necesidade de establecer dous niveis de intencionalidade: por unha banda, a intencionalidade de primeiro nivel, o
obxecto moral da acción, que responde á pregunta «para que fas»
e que sería, no caso da eutanasia, acabar coa vida dunha persoa;
e, doutra banda, a intencionalidade de segundo nivel, relativa ao
fin do axente, que responde á pregunta «que fas», no noso caso,
aliviar un sufrimento, en definitiva. Esta distinción é fundamental para poder discernir a diferenza ética entre un suicidio asistido, por exemplo, da retirada dunha medida de soporte vital: no
primeiro caso, a intencionalidade de primeiro nivel é acabar coa
vida dunha persoa, mentres que, no segundo caso, sería retirar un
tratamento que non beneficia de maneira significativa. En ambas
as situacións, con todo, a intencionalidade de segundo nivel será
igualmente aliviar o sufrimento dunha persoa. A súa valoración
moral, por tanto, é moi distinta.
Con todo, cómpre recoñecer que na práctica clínica diaria dos
sanitarios hai unha gran ambigüidade e confusión á hora de considerar a propia intención e a voluntariedade de certos actos, máis
aínda cando han de confrontarse coas propias crenzas e valores
que cada un elixiu para rexer a súa vida.
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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4.- Algunhas conclusións
A eutanasia é un concepto que vén poñer en cuestión os cimentos da nosa vida persoal, a nosa organización social, os nosos valores e crenzas. Poucas cousas hai máis difíciles de comprender ca
o desexo humano. Poucas cousas hai máis difíciles de acordar ca
a xustiza nas relacións humanas. E poucas cousas hai que nos
provoquen máis medo, dúbida e ambigüidade, ca a morte e a vida,
coas súas porosas fronteiras de moralidade.
Non podemos evitar expor a posibilidade de que, persoalmente,
poida concibirse a morte como máis desexable ca a vida. Mais nin
a familia, nin a sociedade, nin a profesión sanitaria poden atopar
preferible a morte dun ser querido, un ser humano en definitiva
ao seu coidado, consolo e atención até o final.
Vincular a xustiza coa morte, en principio, pode resultar problemático, aínda cando dita morte fose solicitada polo propio suxeito,
capaz e competente. Neste ámbito, é distinto expor a eutanasia
como dereito garantido polo estado a despenalizar os actos eutanásicos que se axusten ás circunstancias establecidas. Con todo,
pensar nalgún tipo de morte xusta, na era dos dereitos humanos,
pode parecer unha sorte de oxímoro nesta sociedade de desigualdades e inxustizas.
É boa, entón, a eutanasia? Quizais precisemos máis tempo para
o debate, todo o tempo pode parecer pouco para pensar a moralidade dun acto que confronta os nosos afectos, as nosas relacións
humanas, a nosa racionalidade no modo de expresar no momento
final, o noso agarimo aos que máis queremos. Tempo, si, todo o
que precise a razón para encher de sentido a compaixón.
Carmen Massé García
U. Pontificia Comillas
Traduciu Chema Felpeto Enríquez
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Estudo

A eutanasia: unha visión
teolóxico-moral
Xosé Manuel Caamaño López1

Introdución1
Aínda que a problemática ao redor da eutanasia é unha cuestión que leva tempo sobre a mesa do debate público, hai momentos nos que a discusión tórnase máis candente, algo que leva
pasando desde hai varios meses debido ao proceso encamiñado
á súa legalización. Ao mesmo tempo iso provoca que se converta
non só en obxecto de debate político ou mediático, senón tamén
relixioso, dado que as declaracións procedentes de diferentes
ámbitos eclesiais véñense multiplicando desde hai tempo. No caso
do noso país destaca o recente documento da Subcomisión Episcopal para a Familia e Defensa da Vida titulado Sembradores de
esperanza. Acoller, protexer e acompañar na etapa final desta vida
(4 de decembro de 2019). A nosa intención no presente escrito
non é analizar as cuestións técnicas acerca da eutanasia nin tampouco os argumentos xurídicos ou ideolóxicos que están detrás da
mesma, senón ofrecer unha aproximación teolóxico-moral á súa
problemática.
Porque certamente a morte é un feito universal que afecta a todos
os seres vivos. Ningún pode escapar das garras da súa inevitabilidade. Trátase do desenlace final de todo aquilo que ten un comezo,
o feito indiscutible da súa propia condición. Pero, paradoxalmente,
sendo a morte a característica radical de igualación entre os seres,
1 Xosé Manuel Caamaño López é director da Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia,
Tecnoloxía e Relixión (ICAI) e profesor da Facultade de Teoloxía da U. Pontificia Comillas.
Tamén é membro do Consello de redacción a revista Encrucillada.
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con todo é o que a máis distancia pon a uns doutros, unha dos
seus principais sinais de diferenciación, especialmente no caso do
ser humano. De feito, é el o único que pode «realmente» vivila por
ser o único que pode ser absolutamente consciente dela e decidir
a maneira de afrontala. O teólogo alemán Karl Rahner chegou a
dicir que «o animal morre menos ‘mortalmente’ ca nós», precisamente porque xa na nosa vida facémonos dalgún modo inmortais
e «é tan mortal para nós o morrer e a aparencia de ocaso que alí
ameaza e que nunca pode penetrarse» (1998, 503). A morte é un
dos grandes interrogantes lanzados á vida humana, o maior dos
misterios ante o cal os seres humanos se confrontan directamente
co mal e coa finitude. Desconcerta sempre polos seus paradoxos e
contradicións, pois sendo o máis natural non deixa de ser o máis
violento, e sendo o máis obvio convértese no máis incomprensible.
Pero ademais de ser un feito en último termo incomprensible, a
morte e o proceso de morrer interprétanse e vívense de diferente
maneira dependendo da perspectiva desde a cal se afronte. Neste
sentido a teoloxía non só proporcionou sempre unha determinada
maneira de comprender a morte, senón tamén uns criterios que
permiten vivir o proceso final da vida dunha forma peculiar, o
cal non implica que teña en todos os casos que ser única e distinta con respecto a outras perspectivas particulares. En calquera
caso, e do mesmo xeito que ocorre en gran parte de situacións
de vulnerabilidade e sufrimento, as relixións e as súas diferentes
concrecións históricas sempre foron elementos fundamentais nas
proximidades da morte e de todo o que ela leva consigo para a vida
tanto de quen vai morrer como daquelas persoas máis ou menos
próximas ao propio moribundo. Dito doutra maneira: aínda que a
eutanasia non é unha cuestión teolóxica (cousa tan subliñada por
Torres Queiruga en diversos estudos), a perspectiva relixiosa ofrece
sempre unha maneira precisa de afrontar a morte e o proceso
mesmo do morrer.
Evidentemente, e a pesar do interese que poidan suscitar outras
comprensións do ser humano e da vida, centrarémonos neste
lugar na achega da teoloxía cristiá e católica ás problemáticas que
rodean o final da vida humana. Con todo, as similitudes entre as
18
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relixións nesta temática son maiores ca as súas discrepancias, co
cal, a pesar de sustentarse en fundamentos diferentes, moitas das
consecuencias concretas poderían ser perfectamente extensibles
dunhas a outras, algo que facilita o noso propósito.

1.- A diferenza teolóxica e cristiá no final da vida
A morte ocupou un lugar moi importante no conxunto da teoloxía cristiá. É o «último inimigo» do noso decurso vital que só
Deus pode vencer (1Cor 15, 26). Karl Rahner chegou a dicir que
«O cristianismo é a relixión que coñece a morte dun home como
o suceso máis fundamental da historia da salvación e da historia
universal» (1973, 818 ss). Precisamente atópase aí o seu carácter
esencialmente paradoxal, dado que sendo o símbolo máis evidente
da finitude da nosa condición, é con todo o tránsito a unha vida
máis aló dos límites impostos pola existencia mundana. Só a través
dela existe algo verdadeiramente definitivo.
Agora ben, como xa dixemos, non nos preocupa neste lugar
tanto a morte e a súa comprensión, canto o proceso de morrer e
os múltiples problemas que devandito proceso encerra. Pero aínda
así hai que ter presente que todas as afirmacións que sobre iso se
poidan facer só teñen sentido desde os fundamentos teolóxicos que
as sustentan, algo absolutamente necesario para unha correcta
interpretación dos textos maxisteriais sobre estas materias, e onde
cobran unha especial relevancia os conceptos de creación, revelación e salvación/resurrección, que vertebran dalgún modo as
consecuencias que se poidan extraer para unha toma de postura
sobre o final da vida e a nosa responsabilidade cara a ela. A vida é
creación de Deus, está sustentada por El, e é El o único que pode
salvala. Sobre tales afirmacións elaborouse ao longo do tempo a
postura da Igrexa ante as problemáticas do final da vida.
É desde aquí, por tanto, desde onde cabe entender, por unha
banda, a sacralidade da vida humana tantas veces afirmada e,
polo outro, a obriga da conservación da vida presente na tradición
cristiá, dado que, en último termo, a vida é un don de Deus que
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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tan só a El pertence. Non estraña, por iso, non só a cristianización do precepto do «non matar», senón mesmo o rexeitamento
practicamente unánime de todo aquilo que atentase contra a vida,
fora cal fora o seu estado de desenvolvemento e aínda con leves
variantes na interpretación do quinto mandamento segundo as
distintas escolas teolóxicas. O principio xeral foi a inviolabilidade
da vida humana, dado que tan só Deus é o único Señor da vida e
da morte. Tal principio foi aplicado tamén ás decisións ao final da
vida, momento no que o cristianismo sempre tivo un papel destacado pola súa asistencia espiritual e pola atención prestada aos
enfermos e moribundos.

2.- A inviolabilidade da vida e as súas excepcións
Como acabamos de sinalar, sobre a base da fe na creación (a
vida como don de Deus), na revelación (Deus manifestándose e
sustentando a vida) e na resurrección (a morte non ten a última
palabra), a teoloxía cristiá foi elaborando unhas consecuencias
prácticas que conformaron unha determinada toma de postura
ante situacións especialmente conflitivas á hora de vivir a morte
e o que a ela a rodea. Tamén hai que dicir que a esperanza, como
non podía ser doutra maneira, condiciona a forma de actuar ante
situacións delicadas no transcurso da vida, tanto na súa orixe coma
no seu final. A vida foi considerada ao longo da tradición cristiá
un ben esencial que é necesario protexer e conservar. Tal foi o
principio xeral que rexeu as diferentes problemáticas que ao longo
do tempo podían xurdir.
Por iso, e a pesar de lixeiras discrepancias, non é de estrañar o
rexeitamento practicamente unánime que se produciu de prácticas como o aborto, o suicido ou calquera outra acción destinada
a rematar de forma directa coa vida dun ser humano inocente.
Ao mesmo tempo, a lexitimación que se fixo da pena de morte,
a guerra xusta ou a lexítima defensa, poñen tamén en evidencia
que sendo un valor esencial e fundacional, a vida non é un valor
absoluto, de maneira que en determinados casos podería ceder
ante outro valor por criterios de fe ou de xustiza.
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Na problemática concreta do final da vida humana tamén foi
unánime o principio xeral de conservación da vida. De feito, retomando unha longa tradición, Tomás de Aquino engade ao argumento relixioso (a vida pertence a Deus) outros dous argumentos:
a vida é un ben social para a comunidade e existe un deber natural
de autoconservación. Neste sentido, o recurso a certos principios
como o de totalidade ou o do dobre efecto en nada cuestionaban a
validez permanente do principio xeral, dado que tanto a intención
como mesmo a práctica mesma non buscaban unha eliminación
directa do ser humano inocente.
A situación empezou a complicarse xa a partir do século XVI, un
momento no cal o panorama do final da vida empeza a ser cada vez
máis confuso e complexo debido ás novas posibilidades de actuar
sobre o corpo humano e á paulatina mellora dos métodos de anestesia. Certamente os problemas non eran de todo novos, pero si a
dimensión do que estes supuñan. Neste sentido hai que notar que
xa o propio Tomás de Aquino, na Suma Teolóxica, e partindo do
principio básico da obrigación de preservar a vida (Sth., c. 64, a. 5),
chega a dicir o seguinte: «É innato e natural en cada home amar a
propia vida e o que a ela se ordena, pero dun modo debido, é dicir,
non amándoo como fin, senón como medio do que nos servimos
para o fin último» (STh., c. 126, a. 1). É un texto no que Tomás de
Aquino parece que relativiza ese deber moral de conservar a vida
custe o que custe, dado que é un medio do que nos servimos para
o fin último. En realidade, o que vén dicir é que a vida constitúe
un valor fundamental pero non un valor absoluto, de forma que
hai que aferrarse a ela pero dun «modo debido» (debito modo), é
dicir, sabendo que hai valores superiores que poden primar en
determinado momento na procura do fin último, como pode ser a
xustiza ou o amor a Deus, a benaventuranza.
A dificultade estriba, por tanto, en determinar cales son os elementos que exceden ou non ese «debido modo» na conservación
da vida, cousa que o Aquinate non precisou ao longo da súa obra,
aínda que tampouco resulta sinxelo aplicalo á cuestión que estamos a tratar. Por iso, pódese dicir que serían os autores vinculados
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á Escola de Salamanca quen trataron de precisar as situacións nas
cales a persoa debe preservar a vida e en cales esa obriga poida
cesar, sobre todo debido á aparición de «medicamentos» e prácticas
cirúrxicas que permiten realizar amputacións para alongar a vida
e ás discusións ao redor da cuestión da antropofaxia practicada
nalgunhas das novas culturas coñecidas.
Así mesmo, non hai que esquecer a influencia dos novos avances en medicina debido á publicación de obras como De humani
corporis fabrica de Vesalius en 1542 sobre anatomía, os avances de Harvey coa súa teoría da circulación, ou a descrición
das enfermidades de Sydenham nas súas Observationes medicae
(1676). É a este respecto polo que se vai introducindo a distinción entre medios ordinarios e extraordinarios –que non todos
utilizan senón que se vai incorporando a partir do século XVI da
man de autores como o dominico D. Báñez–, considerando normalmente os primeiros obrigatorios e os segundos moralmente
opcionais.
Evidentemente é preciso ter en conta o contexto no cal foron
xurdindo os distintos criterios, dado que a situación cambiou notablemente debido aos avances técnicos e médicos que fan inoperantes algúns deses criterios na actualidade, o que non invalida a
importancia do deber moral de conservar a vida en canto valor fundamental e fundacional sen por iso non ter en conta as situacións
particulares nas cales este deber poida ceder. Con todo, e aínda
que tales distincións sexan dificilmente aplicables ás complexas
situacións do mundo actual, si contribúen dalgún modo á configuración dunha actitude global ante o uso e abuso de recursos ao
noso alcance.
O problema é que os avances e cambios dos tres últimos séculos
debuxaron un panorama totalmente novo con, por unha banda, a
mellora de técnicas como a anestesia, o tratamento da dor ou as
posibilidades de prolongación da vida e, polo outro, o xurdimento
dunha nova sensibilidade caracterizada pola liberdade e a autonomía das persoas, un panorama que situou á Teoloxía moral e
á Igrexa católica ante realidades e problemas aos que non estaba
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afeita e cos cales se tivo que enfrontar. Iso é o que tentaron as
distintas declaracións maxisteriais durante as últimas décadas,
das que paga a pena referirse ás máis importantes para a nosa
problemática.

3.- O Maxisterio da Igrexa Católica ante o final da vida
O Maxisterio da Igrexa pronunciouse en múltiples ocasións,
especialmente desde Pío XII, sobre moitas cuestións relacionadas
coa eutanasia. Agora ben, ademais das múltiples declaracións illadas, non hai dúbida de que o documento de referencia fundamental da Igrexa católica no que se reflicte a súa postura con respecto
aos problemas do final da vida humana é o publicado pola Congregación para a Doutrina da Fe en 1980 titulado Declaración «Iura et
Bona» sobre a eutanasia. Este é o documento que constitúe a base
fundamental da postura católica até o momento presente, do que
paga a pena rescatar as súas achegas máis importantes.
Xa ao principio do documento faise unha valoración xeral sobre
o valor da vida humana que «é o fundamento de todos os bens, a
fonte e condición necesaria de toda actividade humana e de toda
convivencia social». Trátase dun dereito fundamental, irrenunciable e inalienable, co cal «ninguén pode atentar contra a vida dun
home inocente». Tanto o homicidio como mesmo o suicidio son,
por iso, inaceptables. A partir desta premisa xeral o documento
vai sacando as consecuencias para os problemas do final da vida,
advertindo ademais da ambigüidade que poden presentar as peticións de eutanasia, que «son case sempre peticións angustiadas
de asistencia e de afecto». Polo demais, o que fai a Declaración
é sistematizar o que xa desde Pío XII era a posición católica nas
distintas situacións, que podemos sintetizar en varios puntos:
1. Rexéitase a posibilidade da eutanasia activa directa, dado que
«nada nin ninguén pode autorizar a morte dun enfermo inocente, sexa feto ou embrión, neno ou adulto, ancián, enfermo
incurable ou agonizante»; «ninguén ademais pode pedir este
xesto homicida para si mesmo ou para outros».
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2. Aínda que se recoñece o valor salvífico do sufrimento, «non
sería con todo prudente impoñer como norma xeral un comportamento heroico determinado», polo cal repítese a aceptación da posibilidade de utilizar analxésicos aínda que acurten
a vida, dado que a intención é calmar a dor e non provocar
a morte. Acéptase, por tanto, a eutanasia activa indirecta ou
a agora chamada «sedación terminal» en circunstancias moi
específicas.
3. A terminoloxía de medios ordinarios e extraordinarios –que
«pode parecer talvez menos clara tanto pola imprecisión
do termo como polos rápidos progresos da terapia»– cámbiase pola de medios «proporcionados» e «desproporcionados», dado que así tense máis en conta a situación global do
enfermo, as súas circunstancias, e non só as medidas técnicas utilizadas. Así, baseándose nesta nova distinción acéptase
que se poidan utilizar procedementos que aínda estean en
fase experimental e teñan certo risco, a condición de que o
paciente dea o seu consentimento, sendo «lícito interromper
a aplicación de tales medios cando os resultados defraudan
as esperanzas postas neles».
4. Baseándose na distinción anterior, a Declaración rexeita
tamén a «obstinación terapéutica» advertindo «dun tecnicismo que corre o perigo de facerse abusivo». Por iso, «é
sempre lícito contentarse cos medios normais que a medicina pode ofrecer» e que sexan proporcionados ao estado do
paciente. Iso non equivale ao suicidio, senón que non é máis
que aceptar algo tan esencial da condición humana como é o
feito mesmo de ter que morrer. Por iso «é lícito en conciencia
tomar a decisión de renunciar a uns tratamentos que procurarían unicamente unha prolongación precaria e penosa da
existencia», o que non significa renunciar a prestar os coidados normais debidos ao enfermo.
En definitiva, a Declaración «Iura et bona», rexeitando categoricamente a eutanasia activa directa, deixa abertas outras posibilidades advertindo da importancia que ten a atención aos enfermos
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na última fase da súa vida, aínda que tamén, sabendo a dificultade
de aplicación dos principios morais nos casos particulares, afirma
que «tomar decisións corresponderá en último termo á conciencia
do enfermo ou das persoas cualificadas para falar no seu nome,
ou mesmo dos médicos, á luz das obrigas morais e dos distintos
aspectos do caso». Hai que notar que este texto da Congregación
para a Doutrina da Fe foi elaborado nun momento moi concreto,
de maneira que desde aquela xurdiron novas problemáticas coas
cales o Maxisterio máis recente tivo que confrontarse e que nesta
Declaración non quedaban o suficientemente clarificadas, coa consecuente confusión na aplicación da doutrina. Isto é o que sucedeu
con respecto á alimentación e á hidratación artificiais. Dito doutro
xeito: até cando hai que alimentar e hidratar a un paciente en
estado vexetativo?
En referencia a isto e por mor dalgúns casos especialmente relevantes pola súa aparición en todos os medios de comunicación, a
Conferencia Episcopal Estadounidense expuxo dúas cuestións de
gran interese á Congregación para a Doutrina da Fe, que respondería o 1 de agosto de 2007 nun documento titulado Resposta a
algunhas preguntas da Conferencia Episcopal Estadounidense sobre
a alimentación e hidratación artificiais. O fundamental deste texto
é que considera a alimentación e a hidratación medidas de coidado
(non terapéuticas) e por tanto obrigatorias, aínda que recoñece
que os contextos precisos e mesmo a situación do enfermo, poden
facer que o principio xeral de alimentar e hidratar ceda, como
podería suceder nos casos de enfermos terminais en situación de
agonía que van morrer de forma inminente. Agora ben, iso en
nada cambia a valoración xeral con respecto á eutanasia, que segue
sendo totalmente rexeitada.
Co dito queda xa reflectida a toma de postura da Igrexa católica, algo que os diferentes papas reafirmaron nas súas numerosas
intervencións, encíclicas e pronunciamentos. Incluso o papa Francisco, que non dedicou ningún documento específico á problemática da eutanasia, si se referiu a ela de forma esporádica en diversas ocasións mostrando o seu máis profundo rexeitamento á súa
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práctica. Pódese dicir que a eutanasia sería tamén unha mostra
máis da cultura do descarte, especialmente cara aos anciáns e para
os enfermos. Basta para sintetizar a súa postura un fragmento do
discurso que pronunciou aos membros da Asociación italiana de
Oncoloxía médica o 2 de setembro de 2019:
«A tecnoloxía non está ao servizo do home cando o reduce a
cousa, cando distingue entre o que aínda é acredor de coidados
e o que non, porque se o considera soamente unha carga –e
ás veces un descarte–. A práctica da eutanasia, que xa é legal
en varios estados, só aparentemente busca alentar a liberdade
persoal; en realidade baséase nunha visión utilitaria da persoa,
que se volve inútil ou pode equipararse a un custo, se desde o
punto de vista médico non ten esperanza de mellorar ou xa non
pode evitar a dor. Pola contra, o compromiso de acompañar ao
paciente e aos seus seres queridos en todas as etapas da enfermidade tratando de aliviar o seu sufrimento mediante paliación
ou ofrecendo un ambiente familiar nos hospicios, que son cada
vez máis numerosos, contribúe a crear cultura e prácticas máis
atentas ao valor de cada persoa».

4.- Criterios de atención ás persoas na súa fase final
Vimos o fundamental da postura do Maxisterio católico nas problemáticas que rodean o final da vida humana. É un período de
especial vulnerabilidade persoal, de conflitos internos, dúbidas e
temores que fan difícil a maneira de afrontalo. De aí a importancia
de ser especialmente sensibles cara ao sufrimento desas persoas,
de empatizar con elas e tentar comprendelas. Ese é o principio
necesario para poder axudarlles.
Ao mesmo tempo creo que é un erro expor os problemas do final
da vida desde a confrontación entre o dereito para morrer e a vivir,
entre o si e o non á eutanasia. Sinxelamente porque o final da
vida transcende as prácticas e mesmo as leis, e é preciso centrarse
absolutamente nas propias persoas que se atopan en situacións
vertebradas de dor e sufrimento. Son elas as que reclaman a nosa
atención, as que loitan porque a súa vida teña sentido a pesar das
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súas condicións adversas. Por iso cada petición de eutanasia encerra, no fondo, un fracaso determinado.
Neste sentido, xa en 1947 o médico alemán Viktor von Weizsäcker, un dos principais representantes da coñecida como «medicina
antropolóxica da Escola de Heidelberg», publicaba un polémico
artigo no primeiro número da revista Psyche titulado Eutanasia
e experimentación humana no cal, entre outras cousas, criticaba
unha forma de medicina centrada exclusivamente no valor da vida
biolóxica, até o punto de afirmar que «só unha medicina que valore
ao home e non o feito da vida é unha medicina digna de tal nome;
ela debe transcender o feito biolóxico» (2007, 252). Trátase de algo
fundamental no tratamento dos problemas do final da vida, nos
cales é a persoa enferma a que debe ocupar o protagonismo e o
lugar privilexiado de toda actuación máis aló das controversias
ideolóxicas, técnicas, científicas e políticas. O deber da sociedade
é procurar que os enfermos vivan a súa situación e o seu proceso
de morte da mellor maneira posible.
Diego Gracia chegou a dicir que «Cando un paciente quere
morrer e pide axuda en tal sentido, é porque vive nunhas condicións peores que a propia morte. Estas condicións adoitan deberse
á marxinación social ou á dor física. En ambos casos, a sociedade
ten a obriga de poñer todos os medios ao seu alcance para evitar
estas situacións de marxinación, que poden chegar a ser tan grandes que fagan a vida algo absurdo e insoportable» (1996, 136). Por
iso é polo que resulta importante sinalar, aínda que sexa brevemente, algúns dos criterios que convén ter o conta ao afrontar as
diferentes situacións que se presentan no último tramo da vida das
persoas co obxectivo de que sexa unha etapa de humanización a
pesar das dificultades que presenta.
4.1. A verdade ao enfermo: unha obriga
Elisabeth Kübler-Ross contaba hai anos a experiencia dunha
estudante de enfermería hospitalizada, próxima á morte, que escribiu o seguinte nunha carta: «Quédanme uns meses, todo o máis
un ano, de vida; pero ninguén se atreve a abordar o tema. Áchome
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contra a parede, unha parede sólida nun espazo deserto: iso é todo
o que me queda. Eu son o símbolo do voso medo. Medo do que
sexa. Medo de algo que, con todo, sabemos que, pronto ou tarde,
chegaranos a todos. Deslizádesvos silenciosamente na miña habitación traendo medicamentos, ou tomádesme a tensión, e esfumádesvos enseguida, unha vez cumprida a tarefa. Non sei se será
porque son alumna de enfermería ou se se debería sinxelamente a
que son un ser humano. O caso é que me dou conta de que tedes
medo. E ese medo voso aumenta o meu. Pero, de que tedes medo?
Se quen morre son eu. Non vos vaiades, un pouco de paciencia.
Se todo o que eu necesito é saber simplemente que haberá alguén
ao meu lado para estreitar a miña man cando chegue o momento.
Confésovos que teño medo. Quizais para vós, polo voso traballo no
hospital, a morte é unha rutina. Pero facédevos cargo de que para
min é algo completamente novo. Morrer, xa vedes, isto é algo que
até o de agora non me pasaba nunca» (cit. por Masiá, 1998, 153).
Trátase dun caso que seguramente se repite con frecuencia aínda
que sexa de maneiras diferentes.
E é que moitas veces a verdade non é fácil de asumir, especialmente cando choca de maneira frontal cos nosos proxectos vitais e
intereses particulares. Con todo, dicir a verdade non só é un deber
moral, senón que se converte en algo imprescindible para que as
persoas poidan vivir con plenitude a súa enfermidade e a súa fase
final da vida, para que poidan converter a morte nun acto verdadeiramente persoal: «A verdade é o antídoto do medo, a verdade
é un potente axente terapéutico, a verdade libera, a verdade […]
fainos libres e autónomos, o terrible e coñecido é moito mellor que
o terrible e descoñecido» (Gómez, 2005, 130).
Evidentemente hai que recoñecer o dereito que as persoas enfermas teñen tamén a non saber a verdade sobre a súa situación,
pero trátase de algo que non pode ser o froito dunha conspiración
premeditada de todos aqueles que o rodean, unha conspiración
de silencio. É certo que niso non está ausente a boa vontade e o
desexo de protección que tanto familiares como persoal sanitario
teñen cara ao enfermo, pero trátase de algo que non pode facer
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perder de vista que tan só na verdade, tan só cunha información
clara e veraz, o enfermo pode vivir a súa situación con auténtica
liberdade. De aí tamén a importancia de formar a capacidade de
dar malas noticias para que a «mentira piadosa» non deixe de ser
a excepción converténdose na escusa coa cal ocultamos o noso
propio temor. A verdade é un principio moral de toda relación,
tamén en situacións de enfermidade nas cales o final da vida
está próximo de forma inevitable. Gregorio Marañón dicía que
«o mérito da verdade non é case nunca de quen a di, senón case
sempre de quen sabe escoitala».
Probablemente sexa un pouco esaxerado, pero o certo é que hai
que exercitarse en buscar formas piadosas de dicir a verdade e na
preparación para que o enfermo poida asumila. En calquera caso a
verdade posibilita que as persoas poidan entrar con plenitude nun
camiño que xa non ten retorno.
4.2. Acompañamento e coidado
Sabemos que a medicina esforzouse notablemente por mellorar
a súa capacidade diagnóstica e tamén as súas posibilidades curadoras ou terapéuticas, até o punto de que se centrou intensamente
en todo aquilo que rodea o feito mesmo da enfermidade. Probablemente sería inxusto dicir que en todo este esforzo non tivo en
conta ao enfermo, pero tamén é discutible que fose a propia persoa
enferma a que ocupou o posto central dos esforzos médicos, algo
que resulta fundamental en situacións do final da vida, especialmente cando o que debe primar é o coidado das persoas e onde o
acompañamento ocupa un lugar destacado.
Isto non significa que non haxa que ocuparse na mellora de tratamentos e terapias, senón que en gran parte dos casos o que debe
primar é a atención global e o coidado dos enfermos, sinxelamente
polo feito de que nos atopamos ante situacións que frecuentemente
teñen un carácter de irreversibilidade que debemos asumir para que
poida vivirse coa maior calidade posible. É aquí onde o persoal sanitario, pero sobre todo a familia e cantos rodean ao enfermo teñen
un papel esencial, incluíndo tamén aos propios axentes pastorais e
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relixiosos, que en non poucos casos limítanse lamentablemente a
practicar a unción de enfermos e a celebrar os enterros e funerais.
Dicía Xaquín Campo que «unha nai cría once fillos, e once fillos
non son quen de atender a unha nai» (Campo, 2006, 33). Trátase
dun verdadeiro drama que se repite decotío, como demostra o feito
de que tantas persoas vivan na máis completa soidade, especialmente nos momentos de maior vulnerabilidade. Susan Sontag, na
súa obra sobre A enfermidade e as súas metáforas, escribiu que
«Tal como a enfermidade é a maior das miserias, así a maior miseria da enfermidade é a soidade que ten lugar cando a natureza
infecciosa da enfermidade disuade de acudir a quen ha de asistir;
cando até o médico apenas se atreve a vir… Trátase entón dunha
proscrición, dunha excomuñón do paciente…». É sabido que detrás
de moitas peticións de morte o que existe é un desexo de «vivir
doutra maneira», de que a sociedade responda ante as necesidades
máis básicas e fundamentais. De aí a importancia que tivo, por
exemplo, a iniciativa do movemento dos hospicios, que ten xa unha
longa tradición, especialmente a partir de que Camilo de Lelis
fundase a orde dos Camilos no século XVI e en diversas iniciativas
desenvolvidas posteriormente en varios lugares até culminar nos
anos sesenta do século pasado coa fundación do St. Cristhopher’s
Hospice por Cicely Sauders en Londres, un lugar onde os enfermos
puidesen gozar dunha boa calidade médica nun ambiente cálido
e familiar, un lugar a medio camiño entre o hospital e o fogar (cf.
Barbeiro, 2007, 69). Certamente aínda que se avanzou moito neste
camiño, hai que dicir que aínda queda moito por percorrer para
que as persoas poidan vivir o seu final dunha maneira persoal, para
que sexa un verdadeiro evento humano.
En realidade é unha nova maneira de entender o acompañamento no final da vida centrado basicamente no enfermo, algo
para o que é necesario o desenvolvemento dos coidados paliativos,
as visitas domiciliarias ou os centros de día entre outras cousas,
en especial a proximidade, o apoio e a comprensión de quen está
sufrindo e que moitas veces só necesita unhas palabras de agarimo, proximidade e comprensión. Dicía Freud que «A ciencia
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aínda non produciu un medicamento tranquilizador tan eficaz
como o son unhas poucas palabras bondadosas». De feito, os coidados paliativos están a ter unha incidencia positiva no final da
vida das persoas e o seu desenvolvemento e promoción é un deber
moral da sociedade cara aos seus enfermos. Dito doutra maneira: é
unha inxustiza debater sobre a eutanasia sen un desenvolvemento
previo e paralelo dos coidados paliativos e todo o que os rodea. Do
que se trata é de que a persoa non sufra unha morte social antes
de non poder evitar a súa morte biolóxica, como se tenta baixo o
denominado «envellecemento activo».
4.3. Xustiza e proporcionalidade
Nalgunha ocasión escoitei que a eutanasia é un problema de
ricos, sobre todo porque á maior parte da humanidade o que lle
preocupa non é buscar fórmulas para poder morrer senón satisfacer unhas necesidades elementais que lle permitan seguir vivindo.
E é verdade que vivimos nun contexto demasiadas veces tecnificado en extremo, prometendo unhas esperanzas que corren o risco
de converterse en longas agonías.
Por iso é tan importante buscar criterios que nos faciliten o
discernimento nesas situacións tremendamente fráxiles e problemáticas nas cales rematamos por reducir ao ser humano a un
simple material biolóxico que suplanta o seu carácter plenamente
persoal. O dereito á vida esixe o deber de protexela. Isto é algo
que forma parte da xustiza, polo menos nun dobre sentido. Por
unha banda o deber de evitar abusos e presións, algo que non é
alleo á problemática da eutanasia, da que a despenalización ou
legalización inflúe considerablemente na percepción que o propio
enfermo se fai da carga que supón para a sociedade e para os que
o rodean. E en segundo lugar no sentido dun uso adecuado e responsable dos recursos que temos, sobre todo naquelas situacións
que chegan a extremos de desproporcionalidade con respecto ás
propias persoas enfermas.
Creo que nas discusións do final da vida non é suficiente o
recurso a criterios de tipo médico ou técnico, senón que debeEncrucillada 218, maio-xuño 2020
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mos ter en conta factores de tipo persoal para procurar que os
enfermos poidan vivir da mellor maneira o tempo que queda e
poidan tamén morrer en paz cando chegue o seu momento. Estou
convencido de que a vida ten uns límites naturais que en ocasións
empeñámonos en traspasar, algo do que quen tratan con pacientes
en estado terminal son bastante conscientes. Convén ter presente
que haberá enfermidades que xa non poderemos curar, enfermidades que nos están lembrando que tamén a vida ten os seus límites
inquebrantables.
O problema vólvese aínda máis grave nos casos fronteirizos,
que é cando debemos distinguir entre o cesamento de medidas
terapéuticas e os necesarios recursos do coidado aos que todos
temos dereito e que tamén debemos ofrecer aos demais. Aí ponse
realmente en xogo a nosa capacidade de discernimento e sobre
todo nosa propia humanidade. A lóxica que rexe o final da vida
e as situacións de enfermidade e sufrimento ten que ser sempre
non unha lóxica pechada do cálculo, senón sobre todo unha lóxica
razoable da gratuidade, pero na cal chegado o momento aceptemos a morte como o resultado dunha viaxe que sabemos que debe
rematar. Así se dicía no informe sobre Os fins da medicina: «O fin
da medicina […] debe ser fomentar o benestar do paciente, manter
a vida canto sexa posible e razoable, pero recoñecer que, debido ao
seu lugar necesario no ciclo da vida humana, a morte como tal non
ha de tratarse como inimiga. É a morte no momento equivocado
(demasiado pronto na vida), polas razóns equivocadas (cando se
pode evitar ou tratar medicamento a un custo razoable) e a que
chega ao paciente dunha forma equivocada (cando se prolonga
demasiado ou se sofre podéndose aliviar) a que constitúe propiamente un inimigo» (2004, 47).
4.4. Control da dor e do sufrimento
Un dos maiores problemas que suscita o final da vida, polo
menos en canto a número de casos, é o daquelas persoas que padecen grandes dores físicas e un enorme sufrimento global, algo que
non sempre ocorre en pacientes que se atopan en estado terminal,
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senón tamén en persoas con enfermidades crónicas e dexenerativas. Son situacións tremendamente ambiguas e paradoxais nas
que as persoas se enfrontan cara a cara co rostro máis duro da
existencia, coa experiencia do mal que toda enfermidade supón.
Agora ben, convén distinguir entre as situacións de dor e as de
sufrimento, dado que non sempre teñen por que darse ao mesmo
tempo nin de igual maneira, polo menos se entendemos a dor no
seu sentido máis físico e o sufrimento desde unha visión máis
global, que non sempre vai acompañado de dores de tipo físico. A
súa relación pode ser por iso enormemente desproporcional aínda
que tampouco se pode dicir que exista unha desvinculación en
todos os casos tan nítida, especialmente se temos en conta o carácter subxectivo que toda dor contén.
O control da dor é o que se tenta coas diferentes formas de
sedación, que veñen ser unha das aplicacións do principio chamado do «dobre efecto» ou «voluntario indirecto». Trátase dunha
práctica que non está exenta de problemas, especialmente polo
risco de abusos que se poden cometer e a facilidade coa que pode
dar lugar a formas encubertas de eutanasia. En calquera caso, os
procedementos de sedación están xa protocolizados, tanto no referente ás condicións da súa aplicación coma na cantidade das doses
a administrar, dado que existe a posibilidade de analizar, aínda
que non poida ser con exactitude, o nivel da dor dunha persoa e a
cantidade de morfina ou doutra substancia que se lle debe aplicar.
Con todo, hai que dicir que a sedación é unha práctica fundamental en moitos procesos do final da vida, de maneira que o máis
importante é que se cumpran os requisitos da súa aplicación así
como que se limite ao control daqueles síntomas que son refractarios a calquera outro procedemento de menor impacto sobre a conciencia persoal e a vida. É un procedemento excepcional, o último
recurso ante síntomas que non podemos controlar doutra forma.
Porque é lóxico que a ninguén lle gusta soportar dores evitables nin
tampouco ver como os seres queridos os teñen que padecer, polo
menos se eles non o desexan. O desexo é que se realice con todos
os procedementos adecuados e sen manipulacións camufladas.
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Máis problemático aínda é tratar o sufrimento. Aínda así creo
que co dito nos puntos anteriores conseguiríase unha redución
bastante considerable da angustia que provoca e mesmo o sentido
que as persoas lle poden dar. O sufrimento é unha posibilidade que
forma parte da vida, non só nas situacións de enfermidade propiamente ditas, senón en calquera outra na que existan calquera tipo
de carencias, tanto físicas como afectivas, espirituais ou relixiosas.
Trátase dunha experiencia humana en último termo incomprensible e que frecuentemente nos sitúa ao borde dun abismo. Xoán
Paulo II, na súa carta apostólica Salvifici Doloris chegou a dicir
que «O home, no seu sufrimento, é un misterio intanxible» (n. 4).
Suscita compaixón e respecto, pero ao mesmo tempo atemoriza,
porque nel está contida a grandeza e a debilidade de nosa propia
condición. O sufrimento ten moitos rostros e encerra multitude
de dramas (ib., nn. 5 e 8), o que fai difícil xeneralizar respostas e
atopar o seu sentido último. De aí tamén a importancia de construír unha vida asentada non sobre ídolos, senón sobre valores e
fundamentos que nos fagan conscientes e nos preparen para os
infortunios de todo o noso devir histórico.
Cando hoxe miramos a realidade de moitas persoas na fase final
da vida, vemos que moitas delas están atravesadas por un enorme
sufrimento humano que brota desde a experiencia do mal vivido
na enfermidade. Pero tamén en moitas desas situacións vemos con
claridade a mostra máis sublime dos valores sobre os cales sustentamos a nosa existencia, o acompañamento, a compaixón, a
tenrura, o agarimo, o amor…, unha infinidade de sinais que fan
do sufrimento unha proba que pon en evidencia o sentido que lle
damos a toda a nosa vida. O teólogo luterano Paul Tillich dicía que
«O sufrimento pode mostrar os límites e as potencialidades dun
ser vivo. Que isto suceda ou que non suceda depende certamente
do carácter obxectivo do sufrimento, pero depende así mesmo do
modo como o soporte o suxeito doente» (2004, 100).
Neste sentido, as crenzas e conviccións sobre as cales sustentamos a nosa existencia adoitan ser elementos determinantes para
afrontar situacións de dificultade, porque nos lembran unha e
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outra vez a fraxilidade daquilo que somos, a necesidade que temos
dos demais e a forza que ten o amor para vencer á adversidade,
que en calquera caso nunca ten a última palabra. Porque estou
convencido de que o antídoto do sufrimento non é a renuncia nin
a desolación, senón especialmente o amor, a loita por buscar un
sentido compartido ás situacións que nos toca enfrontar.
4.5. O humor e o amor
Parece obvio que é complicado xeneralizar afirmacións sobre
situacións que cada persoa e cada familia viven dun modo moi
particular. E ademais está fóra de dúbida que a enfermidade, a dor
e a morte son realidades tráxicas que afectan dunha maneira moi
profunda a todo ser humano en todas as súas dimensións. Por iso
algúns dos criterios sinalados ao longo do presente escrito non son
senón instrumentos a ter en conta para afrontar situacións negativas de adversidade dunha maneira o máis plena posible, para facer
que a conmoción ante esa forma de mal experimentada na nosa
existencia non triunfe sobre o valor dunha vida que nunca e en
ningún estado debe deixar de ser un ben. Por iso é tan importante
non perder a esperanza e ser capaces de transmitila a aqueles que
sofren, pois mesmo na desolación cada vida segue tendo sentido.
É certo que a pena ou a tristeza tenden a acaparar os nosos días
e a provocar os nosos desvelos cando o infortunio irrompe na nosa
vida ou na daqueles a quen queremos. É comprensible e non pode ser
doutra maneira. O realmente preocupante é cando iso non sucede,
cando somos inmunes á dor doutro ser humano, sinxelamente
porque significaría que nin amamos, nin queremos, nin sentimos,
algo que si representaría o cumio da desolación e o contrasentido,
a negación do propiamente humano, que é un ser chamado a sufrir
co sufrimento do outro, a facelo partícipe da nosa vida ofrecéndolle
o mellor daquilo que podemos darlle. Nas problemáticas do final da
vida isto resulta fundamental, e experimentámolo facilmente cada
vez que visitamos hospitais e vemos aos acompañantes sentados
xunto ás persoas queridas, pasando longas noites nas cadeiras de
brazos dos cuartos ou agardando a hora das visitas nas salas da UCI.
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Día tras día repítense mostras esperanzadoras dese tipo en numerosos fogares e centros especializados de todo o mundo, a pesar de
que non deixan de existir tamén situacións contrarias de enorme
soidade e tristeza que producen unha gran amargura.
Pero por iso mesmo, e ademais de todos os criterios éticos, técnicos, sociais ou relixiosos nos que se nos ocorra pensar, hai dous
elementos que nunca deberían deixar de estar presentes cando nos
enfrontamos ao final da vida das persoas: o humor e o amor. De
feito, e aínda que baixo formas distintas, sempre están presentes
no día a día das relacións entre os enfermos e os seus coidadores,
porque son o auténtico motor que fai posible percorrer a fase final
da vida con verdadeira calidade e calidez humana.
Dicía Ernst Stein que o humor «hai que tomalo moi en serio»,
e realmente é así, aínda que non fose un dos temas preferidos dos
nosos ensaístas e estudosos. Pero, sen dúbida, o humor é un dos
grandes tesouros que conforman o humano e que fan a vida máis
fascinante e apracible, especialmente en momentos de dificultade.
Agora ben, o humor non é sinónimo de alegría e felicidade, senón
unha actitude ante situacións de adversidade. Freud chegou a dicir
que o humor é «un gasto de sentimento aforrado», é dicir, que no
fondo esconde algo que non deixa de ser tráxico. Por iso, e aínda
que non é un analxésico sentimental nin espiritual, ten unha virtude liberadora da tristeza e da dor, posibilita dulcificalo á vez que
cohibe a alegría. O humor fai que manteñamos os pés no chan e
impide que perdamos a sensatez. Precisamente Castelao empezaba
a súa obra Un ollo de vidro cunha frase de Mark Twain na que
dicía que «Debaixo do humorismo sempre hai unha gran dor. Por
iso no ceo non hai humoristas».
Nas situacións de sufrimento e nos procesos do final da vida
humana, o humor exerce unha gran forza esperanzadora, sinxelamente porque nos permite distanciarnos do feito para centrarnos
unicamente na persoa. É unha forma de mirar cara á adversidade
que permite albiscar mellor a luz que toda escuridade esconde.
Porque o humor permite distanciarse dos problemas para deixar
espazo á cordura, permite que o sentimentalismo non triunfe sobre
36
272

Encrucillada 218, maio-xuño 2020

A eutanasia: unha visión teolóxico-moral

a racionalidade, senón que é a vía do adecuado equilibrio para
decidir con intelixencia. Por iso «O verdadeiro humorista sempre
está distante da súa criatura e de si mesmo; nunca se entrega, ten
un estraño poder de obxectivación. Esa distancia permítelle ver
as cousas en perspectiva, nas mutuas relacións, por todos lados»
(Fernández de la Vega, 2002, 89). Permite obxectivar a realidade
e dese modo poder afrontala en toda a súa complexidade. Por iso
o humor converte en racional o que doutra maneira sería simplemente pasional, algo que sucede coa morte e coa dor, pero tamén
coa alegría e co amor. Por todo iso o humor non pode considerarse
como un simple sentimento de felicidade nin o resultado dunha
broma macabra, non é o intento de ridiculizar situacións complicadas nin infravalorar a importancia de persoas tremendamente
fráxiles. Por iso non hai humor onde non hai simpatía cara ao
outro, onde non existe compaixón e tenrura cara aos demais.
Así e todo pódese dicir que o humor é unha resposta con sentido
a unha determinada situación tráxica, unha actitude profunda que
brota desde o interior dun mesmo e transcende ante a chamada
daquel que nos necesita. É, dalgunha maneira, o froito do recoñecemento da nosa condición vulnerable e o que fai posible ofrecer
esperanza ante o clamor dun sufrimento que é sempre inmerecido.
Por iso —escribía Fernández de la Vega— «Trátase dunha forma
sutil de sabedoría adobada con todas as finuras da alma: comprensión, serenidade, recoñecemento resignado de límites, pudor sentimental, simpatía, tolerancia, paciencia, etc. O humor é o esforzo
máis intelixente do home por liberarse da súa tediosa condición»
(ib., 65). É a resposta con sentido a unha situación conflitiva que
se move no horizonte da traxedia e da comicidade, da risa e do
pranto, e onde o verdadeiro humor desdramatiza sen banalizar.
Por iso non podemos prescindir da súa capacidade de poder ante
o absurdo que parece que moitas situacións nos producen no final
da vida. É un camiño de liberación persoal para todos os que participan dalgún modo no sufrimento do outro, porque, no fondo, o
humor non é máis ca iso, a reacción positiva, humana e esperanzadora ante a dor daqueles que xa unicamente necesitan un pouco
de consolo, de alegría e de paz.
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Pero por todo iso o humor só exerce o seu poder de maneira
efectiva nas situacións do final da vida cando brota dun sentimento
de amor. É desde aí desde onde podemos comprender o tesón e
a xenerosidade na entrega absoluta de tantas persoas no coidado
de vidas que parece que perderon o seu sentido, pero que a pesar
de todo ofrecen o seu esforzo cara a un labor que xa non se verá
recompensado nin agradecido máis ca polo ben interno que el
mesma posúe. Só o amor fai comprensible o que xa non ten explicación algunha.
O amor exprésase na preocupación polos demais, polo que
reclaman cos seus xestos e miradas, coas súas palabras e accións.
Por iso Ortega dicía que amar é «vivificación perenne, creación e
conservación intencional do amado» (1966, 75), pero, ao mesmo
tempo, é o síntoma máis decisivo do que unha persoa é, dado que
é a maneira máis clara de espir o noso propio interior, aquilo que
realmente somos. Certamente, como ocorre con toda experiencia
orixinaria, o amor é paradoxal. Abrasa e doe, oprime e angustia,
pero é el quen nos libera de nós mesmos, quen nos descentra e nos
abre cara aos demais sen necesidade de resposta, quen nos leva
a coidar sen esperar ser coidados porque nel non rexe a lóxica do
intercambio senón a da pura doazón. Así convértenos en vulnerables para a compaixón cara a quen sofre, para comprender a súa
dor e acompañalo. Por iso o amor conduce á escoita, que é a forma
de conectar coa realidade do sufrimento.
C. S. Lewis escribía que «Amar, de calquera xeito, é ser vulnerable. Abonda con que amemos algo para que o noso corazón,
con seguridade, se retorza e, posiblemente, rompa. Se un quere
estar seguro de mantelo intacto, non debe dar o seu corazón a ninguén, nin sequera a un animal. Hai que rodealo coidadosamente
de caprichos e de pequenos luxos; evitar todo compromiso; gardalo
a recado baixo chave no cofre ou no cadaleito do noso egoísmo.
Pero nese cofre –seguro, escuro, inmóbil, sen aire– cambiará,
non romperá, volverase irrompible, impenetrable, irredimible. A
alternativa da traxedia, ou polo menos do risco da traxedia, é a
condenación. O único sitio, á parte do Ceo, onde se pode estar
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perfectamente a salvo de todos os perigos e perturbacións do amor
é o Inferno» (2006, 135).
En realidade o amor fainos ser fráxiles, pero por iso mesmo
provoca que sempre a vida do outro sexa máis importante, algo
que no final da vida é fundamental e que rexe a experiencia de
moitas persoas que todos os días coñecemos e observamos. O amor
é o que fai que o outro sexa partícipe da nosa vida aínda que nin
sequera o saiba e mesmo aínda que xa nin sequera exista. Por iso
dá sentido a todo sufrimento e a toda forma de desolación, porque
non hai nada máis consolador ca a mirada de amor daqueles que
nos rodean.

Conclusión
No presente artigo vimos as achegas máis importantes do maxisterio católico ás problemáticas do final da vida. Con todo, pódese
dicir que practicamente todas as grandes relixións, e mesmo as
distintas igrexas cristiás, sitúanse na mesma liña, a pesar de lixeiras variantes que tamén poden atoparse, especialmente nas cuestións máis fronteirizas. O que resulta indubidable é que para a
gran maioría das relixións a vida é considerada un ben esencial
que é preciso coidar en todas as súas fases, especialmente naqueles momentos de maior debilidade e vulnerabilidade. Desde esas
bases, o Maxisterio eclesial foi dando resposta aos diferentes problemas que foron xurdindo no final da vida, coa preocupación de
que a dignidade de cada ser humano quedase salvagardada sempre,
mesmo en situacións extremas nas cales necesita unha maior protección. Trátase, por tanto, dunha postura moral que pretende
ter como punto central de referencia ao propio ser humano máis
aló das posibles limitacións que a enfermidade lle poida impoñer.
Neste sentido para a pena recalcar que as distintas valoracións
realizadas van sempre dirixidas a prácticas e accións concretas,
non ás persoas que as realizan en situacións vertebradas pola dor.
De feito, o bioetista católico Javier Gafo, en resposta a unha pregunta que lle realizaron sobre se o Deus en quen el cría acollería
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no seu seo a Ramón Sampedro, contestou que confiaba en que si, a
pesar de que consideraba que se equivocou na súa decisión, sinxelamente porque o amor de Deus é máis grande ca todos os nosos
erros, sobre todo en situacións difíciles de comprender de todo. No
seu coloquio sobre a vida co profesor Ignazio Marino publicado polo
semanario L’espresso o 21 de abril de 2006, o Cardeal Carlo María
Martini dicía o seguinte: «Nunca pode ser aprobada a acción de
alguén que induce á morte doutro, especialmente se é un médico,
que ten como obxectivo a vida do enfermo, non a morte. Pero tampouco eu quixese condenar a esas persoas que levan a cabo tal
acción a pedimento dunha persoa impedida até ese extremo e guiadas por un puro sentimento do altruísmo, nin a quen en condicións
desastrosas, físicas e psicolóxicas, piden isto para si mesmos». Aínda
que as accións humanas son frecuentemente difíciles de valorar
ou de xulgar en contextos de normalidade, máis o son aínda ao ser
realizadas en situacións específicas de vulnerabilidade, cousa que
ocorre especialmente ao tratar o final da vida humana.
Penso que cos criterios sinalados poderíamos afrontar moitas
situacións que se nos presentan, aínda que sempre quedarían casos
de persoas para as que é preferible a morte. É nestas situacións
excepcionais onde habería que formular a eutanasia ou o suicidio asistido, onde habería que buscar maneiras, en calquera caso
extremas e excepcionais, de buscar unha saída. Porque o que non
podemos é mirar cara a outro lado ante casos que sempre estarán
presentes. Sobre isto haberá que seguir pensando no futuro e neste
momento non me atrevo a sinalar cal podería ser a saída.
En calquera caso creo que as palabras de Martini condensan
maxistralmente as grandes dificultades que xera a enfermidade e
a dor, así como a enorme complexidade á hora de elaborar xuízos
de valor sobre condutas vertebradas pola fraxilidade da condición
humana presente sobre todo na fase final da nosa propia vida. A
obriga fundamental que temos é atender e coidar a esas persoas,
facendo que o final da vida non perda tamén o seu carácter como
lugar de humanización.

40
276

Encrucillada 218, maio-xuño 2020

A eutanasia: unha visión teolóxico-moral

Bibliografía
Amor, J. R., Introducción a la bioética, PPC, Madrid 2005.
Barbero, J., «Cuidados paliativos» en: Elizari Basterra, F. J. (dir.), 10
palabras clave ante el final de la vida, Verbo Divino, Estella 2007,
67-114.
Callahan, D. (dir.), Los fines de la medicina, Fundación Grífols i Lucas,
Barcelona 2004.
Campo Freire, X., «Problemas éticos na ancianidade»: Encrucillada 150
(2006) 33-42.
Elizari, F. J., «¿La hora de eutanasia? Reflexiones para el debate social»:
Moralia 31 (2008) 383-421.
—, «Sedación terminal. Corrección médica / aceptabilidad ética»: Moralia
124 (2009) 405-442.
Engelhardt, D. von, «La medicina frente al desafío antropológico»:
Labor hospitalaria 255 (2000) 24-35.
Fernández de la Vega, C., O segredo do humor, La Voz de Galicia, Vigo
2002.
Flecha, J.-R., Bioética. La fuente de la vida, Sígueme, Salamanca 2005.
Gafo, J., «La eutanasia y la Iglesia Católica» en: Gafo, J. (ed.), La eutanasia y el arte de morir, UPCO, Madrid 1990, 113-123.
—, Bioética teológica, Desclée de Brouwer-UPCO, Madrid 2003.
—, Eutanasia y ayuda al suicidio. «Mis recuerdos de Ramón Sampedro»,
Desclée de Brouwer, Bilbao 1999.
Gracia, D, «Bioética dos confíns da vida»: Encrucillada 150 (2006) 8-27.
—, «Historia de la eutanasia» en: Gafo, J. (ed.), La eutanasia y el arte de
morir, UPCO, Madrid 1990, 13-32.
—, Ética de los confines de la vida, El Búho, Bogotá 1998.
Institut Borja de Bioètica, «Hacia una posible despenalización de
la eutanasia. Declaración del IBB (Universidad Ramón Llull)»:
Bioètica & Debat 39 (2005).
Jaspers, K., Entre el destino y la voluntad, Guadarrama, Madrid 1969.
Encrucillada 218, maio-xuño 2020

41
277

Xosé Manuel Caamaño López

—, «Ética de la Eutanasia»: Humanitas. Humanidades médicas 1 (2003)
103-112.
Kübler-Ross, E., Sobre la muerte y los moribundos, Grijalbo, Barcelona
1989.
Küng, H. - Jens, W., Morir con dignidad. Un alegato a favor de la responsabilidad, Trotta, Madrid 1997.
Laín Entralgo, P., La relación médico-enfermo. Historia y teoría,
Alianza Universidad, Madrid 1983.
Lewis, C. S., Los cuatro amores, Rayo, New York 2006.
López Azpitarte, E., Ética y vida. Desafíos actuales, San Pablo, Madrid
1990.
Marañón, G., Vocación y ética y otros ensayos, Espasa-Calpe, Madrid
1966.
Masiá, J., Bioética y antropología, UPCO, Madrid 1998.
—, Tertulias de bioética. Manejar la vida, cuidar a las personas, Sal
Terrae, Santander 2005.
Moody, R. A., Vida después de la vida, Edaf, Madrid 1978.
Nuland, Sh. B., Cómo morimos. Reflexiones sobre el último capítulo de
la vida, Alianza, Madrid 1995.
Ortega y Gasset, J., Estudios sobre el amor, Espasa-Calpa, Madrid 1966.
Rahner, K., «Dignidad y libertad del hombre» en: Id., Escritos de Teología II, Taurus, Madrid 1967, 253-283.
—, «Libertad del enfermo y teología»: Concilium 42 (1974).
—, «Muerte» en: Aa.Vv., Sacramentum Mundi IV, Herder, Madrid 1973,
818-825.
—, «Reflexiones sobre la muerte» en: Rahner, K. - Auer, A. - Böckle, F.
- Congar, Y., Ética y Medicina, Guadarrama, Madrid 1973, 305-321.
—, Curso Fundamental sobre la fe, Herder, Barcelona 1998.
Tillich, P., Teología sistemática III. La vida y el Espíritu. La historia y el
reino de Dios, Sígueme, Salamanca 2004.
Torralba, F., «Calidad de vida» en: Elizari, F. J. (dir.), 10 palabras clave
ante el final de la vida, Verbo Divino, Navarra 2007, 115-153.
42
278

Encrucillada 218, maio-xuño 2020

A eutanasia: unha visión teolóxico-moral

—, Filosofía de la medicina. En torno a la obra de E. D. Pellegrino, Fund.
Mapfre, Barcelona 2001.
Torre Díaz, J. de la (ed.), Enfermedad, dolor y muerte desde las tradiciones judeocristiana y musulmana, UPCO, Madrid 2011.
—, «Eutanasia y tradiciones religiosas orientales»: Cuadernos de Realidades Sociales 69-70 (2007) 125-142.
—, Pensar y sentir la muerte. El arte del buen morir, San Pablo - UPCO,
Madrid 2012.
—, «Vita mutatur, non tollitur: la eutanasia en las tradiciones religiosas judía e islámica» en: Estévez, E. - Millán, F. (ed.), Soli Deo
Gloria, UPCO, Madrid 2006, 423-439.
Torres Queiruga, A., «La muerte entre la filosofía y la teología» en:
Torre, J. de la (ed.), La limitación del esfuerzo terapéutico, UPCO,
Madrid 2006, 233-250.
—, «La vida y la muerte: el problema de la eutanasia» en: Pérez Sánchez,
E. (ed.), La muerte digna, Spiralia Ensaio, A Coruña 2007, 93-115.
Vidal, M., Moral de actitudes II-1º. Moral de la persona y Bioética teológica, Covarrubias, Madrid 1991.
Vorgrimler, H., El cristiano ante la muerte, Herder, Barcelona 1981.
Weizsäcker, V. von, «Eutanasia y experimentación humana»: Archivos
de Psiquiatría 70 (2007) 237-266.

Xosé Manuel Caamaño López
Universidade Pontificia Comillas

Encrucillada 218, maio-xuño 2020

43
279

Alfredo Losada Suárez

Achega

Eutanasia: aproximación xurídica
Alfredo Losada Suárez1

Presentamos unha sinxela aproximación á análise xurídica da
eutanasia desde o punto de vista penal. Tendo como marco o dereito á vida, que no eido penal é o ben xurídico protexido da eutanasia, profundaremos nas características que esixe o lexislador para
atoparnos ante a conduta que na actualidade configura o delito de
eutanasia, así como aquelas accións que poderían parecer semellantes pero non son tipificadas como tal no Código Penal. Por
último, daremos unha pincelada sobre a proposta lexislativa que
se presentou no Congreso en xaneiro de 2020 para a tramitación
dunha lei orgánica que regule a eutanasia.
1

1.- Dereito á vida
Imos partir dos documentos xurídicos máis antigos, por orde de
relevancia, para poñer en contexto o respecto á vida das persoas.
En primeiro lugar, o artigo 3 da Declaración universal dos dereitos
humanos (10 de decembro de 1948):
Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade da
súa persoa.

No noso ordenamento xurídico a Constitución de 1978 recoñece
o dereito á vida –non só aos cidadáns españois senón tamén aos
1 Alfredo Losada Suárez é avogado en exercicio, máster en protección de datos de carácter persoal.
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estranxeiros–, dentro do capítulo específico sobre os dereitos fundamentais e liberdades públicas, indicando expresamente o artigo 15:
Todos teñen dereito á vida e á integridade física e moral, sen que,
en ningún caso, poidan ser sometidos a tortura nin a penas ou
tratos inhumanos ou degradantes.

Pero o artigo 10.2 do texto constitucional é moi claro, xa que destaca que os dereitos fundamentais e as liberdades, cando haxa que
consideralos na práctica, en especial no caso de conflito entre varios,
necesariamente deben interpretarse consonte aos tratados internacionais, no cumio da xerarquía normativa no noso Estado de dereito:
As normas relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades
que a Constitución recoñece interpretaranse de conformidade
coa Declaración Universal de Dereitos Humanos e os tratados e
acordos internacionais (…).

Por certo, que ese dereito á vida arriba sinalado non pode ser
aplicado para amparar un suposto dereito á propia morte, como así
expresou o Tribunal Constitucional na súa Sentenza n.º 120/1990,
do 29 de xuño, declarando que non é posible admitir que a Constitución garanta o dereito á morte amparándose no artigo 15.
Loxicamente o Tribunal Constitucional non pode deixar de recoñecer que as persoas poden dispor de facto sobre a súa propia
morte, xa que a privación da vida propia é un acto que a lei non
prohibe. Pero non é un dereito subxectivo que implique unha
obriga aos poderes públicos para favorecer a vontade de morrer,
nin un dereito subxectivo fundamental que poida estenderse fronte
á resistencia do lexislador.

2.- Configuración actual do delito de eutanasia
Dentro do catálogo de delitos (Libro II) que establece o Código
Penal (L.O. 10/1995, de 23 de novembro), o primeiro título establece aqueles relativos ao homicidio e ás formas de matar. Un
apuntamento: o dereito penal encádrase no dereito público. QuéEncrucillada 218, maio-xuño 2020
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rese dicir que no dereito penal o Estado (salvo escasas excepcións)
ten que actuar de seu, en contraposición co dereito privado, no cal
as diferenzas poden arranxarse de xeito «privado» ou esquecerse
ou acudir ao auxilio xudicial.
Dito isto, todos os delitos teñen un ben xurídico protexido, e no
caso dos que se sinalan no Título I o ben a protexer é a vida, incluído
o artigo 143 que tipifica a eutanasia activa directa como delito.
Como ben é sabido, o suicidio ou a tentativa de suicidio non son
punibles pero, pola contra, sobre a base do respecto e protección
que merece a vida humana, non é lícito inducir ao suicidio ou
cooperar de forma necesaria causando incluso a morte de quen se
quere suicidar. Por iso o Código Penal defende a vida humana con
independencia de que a vítima sexa quen dispoña da súa vida ou
preste o seu consentimento para que outro o faga. Con todo, en
vista de que este tipo de comportamentos adoitan ter razóns humanitarias e en consideración ao consentimento da vítima, castígase
de xeito moito máis suave esta conduta que o homicidio común.
Artigo 143.
1. O que induza ao suicidio doutro será castigado coa pena de
prisión de catro a oito anos.
2. Impoñerase a pena de prisión de dous a cinco anos ao que coopere con actos necesarios ao suicidio dunha persoa.
3. Será castigado coa pena de prisión de seis a dez anos se a cooperación chegase ata o punto de executar a morte.
4. O que causa ou coopera activamente con actos necesarios e
directos á morte doutro, pola petición expresa, seria e inequívoca deste, no caso de que a vítima sufrise unha enfermidade grave que conduciría necesariamente á súa morte, ou
que producise graves padecementos permanentes e difíciles de
soportar, será castigado coa pena inferior nun ou dous graos ás
sinaladas nos números 2 e 3 deste artigo.

Os tres primeiros puntos do artigo 143 refírense á indución ou,
tamén chamada, cooperación ao suicidio. Porén, esa indución ao
46
282

Encrucillada 218, maio-xuño 2020

Eutanasia: aproximación xurídica

suicidio ten desde a perspectiva xurídica unha consideración semellante ao homicidio, ou cando menos un homicidio indirecto, xa
que a conduta fai referencia a toda clase de comportamentos –ben
psicolóxicos ben facilitando consellos sobre uso de armas ou técnicas de suicidio– que provoquen noutra persoa que non decidiu
suicidarse de forma inmediata ou a curto prazo, que se suicide.
Falamos de accións, xa que a omisión con respecto ao suicidio
doutra persoa non está penada como cooperación (véxase Sentenza
da Audiencia Provincial de Xirona n.º 184/2001, de 23 de marzo).
Se nos atopamos con menores de idade ou persoas incapaces xa
sería un homicidio/asasinato en calidade de autoría mediata (como
autor que causa un resultado pero servíndose doutra persoa) porque
a persoa inducida é un instrumento de quen ten o control do feito.
Como se pode comprobar, cando se excede da cooperación ao
suicida e se materializa a morte de quen adoptou a decisión de
quitarse a vida, aumenta a pena de prisión (artigo 143.3), estando
este chamado homicidio consentido xusto no tramo inferior ao
homicidio común, no que entrariamos se, en vez de que a persoa
suicida fose consciente e libre para finalizar a súa vida, é matado
cando non manifesta intención de suicidarse.
En realidade o que recolle o tipo penal do delito no texto vixente
(artigo 143.4) é a chamada eutanasia activa directa: provocar a
morte (adiantándoa) indolora a petición da persoa con enfermidade
incurable gravemente invalidante ou con dores permanentes.
Non é castigada como delito a chamada por varios autores eutanasia pasiva, é dicir, deixar de tratar unha enfermidade a propósito
de que se ocasionará finalmente a morte sen deixar de coidar á
persoa enferma, ou aplicar un determinado tratamento médico
que pode acurtar a vida a cambio de mitigar as dores que está a
padecer a persoa.
Isto ten que ver co dereito á autodeterminación do paciente,
incluso fronte ao médico, que se recolle no artigo 8.2 da Lei
41/2002, do 14 de novembro, reguladora da autonomía do paciente
(ditada de acordo co Convenio sobre os dereitos do home e a bioEncrucillada 218, maio-xuño 2020
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medicina, subscrito o 4 de abril de 1997), recoñecendo no artigo
2.3 que o paciente ten dereito «a decidir libremente, despois de
recibir a información adecuada, entre as opcións clínicas dispoñibles» e no artigo 2.4 que «todo paciente ou usuario ten dereito a
negarse ao tratamento».
Tampouco merece unha sanción penal no noso ordenamento
xurídico a denominada por algúns eutanasia indirecta, que trata de
efectuar procedementos médicos evitando ou minorando o sufrimento dunha persoa, e ten como consecuencia que se acurte a vida
da persoa enferma, mesmo provocando alteracións da consciencia
e diminución da capacidade para afrontar o día a día, que forman
parte dos efectos secundarios da medicación para aliviar a dor.
Isto ten relevancia, en canto que hai condutas que se efectúan
acotío, en especial nos centros de coidados paliativos, onde se trata
a dor e o sufrimento das persoas cunha humanidade exemplar,
que como efecto colateral pode levar a que a vida dunha persoa
remate antes, tentando coidar en extremo os derradeiros momentos da vida dun xeito digno, pero que non por iso comporta unha
actitude eutanásica. Na actualidade, hai médicos especialistas que
nas unidades de paliativos están a efectuar tratamentos adecuados
a cada paciente, combinando medicamentos para o tratamento da
dor máis alá dos analxésicos, como a morfina ou derivados (por
exemplo, opiáceos), que non constitúen unha práctica eutanásica.
Cómpre lembrar que o emprego da morfina ou derivados, incluso
en doses altas pero axeitadas para cada paciente, non acurta a vida
das persoas e, xa que logo, tampouco se asemella desde a punto de
vista xurídico á eutanasia.
A motivación xurídica da eutanasia activa como delito provén
de que se está a causar a morte doutra persoa, o cal a maioría de
sociedades considera negativo, e que debe conducir, se tras un
proceso xudicial contraditorio é acreditado mediante probas, a que
un xulgado ou tribunal imparcial acorde unha concreta sanción.
Neste sentido, o lexislador colócase nunha postura intermedia
coa redacción do apartado 4.º do artigo 143 C.P., posto que por
unha banda quere regular e sancionar a conduta que provoca a
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morte doutra persoa para evitar unha impunidade e porque hai
casos en que pode perverterse esa intención (por exemplo, do
mesmo xeito que se induce ao suicidio, tamén pode inducirse de
formas directas e indirectas a que unha persoa adopte a decisión
de solicitar doutra persoa que lle cause a morte); e por outra banda,
tampouco parece de xustiza que se asemelle ao homicidio, pois as
motivacións adoitan ter como causa razóns humanitarias e en consideración ao consentimento da vítima que está nunha situación
de padecementos difíciles de soportar, esa conduta é castigada de
xeito moito máis suave que o homicidio común.

3.- Requisitos do delito de eutanasia
Centrándonos no artigo 143.4 C.P., que regula o delito de eutanasia, abordaremos brevemente os tres requisitos que teñen que
darse ao mesmo tempo para que a conduta sexa punible:
• Que haxa unha petición: debe entenderse como a solicitude
que implica trasladar a iniciativa á persoa directamente afectada, logo non abonda o mero consentimento a unha proposta
allea: noutras palabras, non procede se alguén motiva a outra
persoa (pois podería entenderse como indución ao suicidio).
Non é posible que alguén presente a petición en representación doutra, xa que é un acto dos chamados personalísimos
(como outorgar testamento, por exemplo) que ten que subscribir a persoa interesada.
• Que a petición sexa:
– expresa, ou verbal ou escrita, pero non é válido un acto
tácito: debe implicar unha expresión de vontade manifesta,
que obxectivamente poida demostrarse a decisión adoptada;
– seria, debidamente reflexionada, razoada pola persoa que
a emite, e que teña un carácter de permanencia no tempo;
– inequívoca, que non haxa ningunha dúbida razoable sobre
a manifestación que expresa a persoa doente de querer
rematar coa súa vida.
Encrucillada 218, maio-xuño 2020

49
285

Alfredo Losada Suárez

• Que esteamos ante unha enfermidade grave que levaría á
morte (non se esixe unha situación terminal) ou padecementos graves permanentes, concepto xurídico indeterminado susceptible de interpretacións.
• Que se lle cause directamente a morte ou se coopere activamente con actos necesarios á súa morte.

4.- Penas da eutanasia
A pena á que podería ser condenada unha persoa na actualidade
pola conduta sinalada no artigo 143.4 do Código Penal, será diferente por unha serie de factores.
En primeiro lugar, se a persoa condenada cooperou activamente na morte doutra coas condicións do artigo 143.4 C.P., sería
rebaixada a pena, atendendo ás circunstancias do caso, podendo
ser esta dun mínimo de 6 meses de prisión e incluso inferior
se houbese algunha ou varias atenuantes (por exemplo se hai
parentesco entre a persoa autora e a falecida –artigo 23 C.P.–,
se confesa os feitos antes de existir ningunha investigación policial –artigo 21.4 C.P.–, etc.), chegando a 3 meses de prisión ou
incluso menos.
Non está de máis lembrar que no suposto de condena a unha
pena inferior a dous anos de prisión e non ter sido condenado con
anterioridade, é posible a suspensión da execución da condena
de prisión durante un período de tempo co compromiso de non
cometer delitos, co que de transcorrer ese prazo sen comisión de
delitos, non entraría en prisión.

5.- Que ocorre co testamento vital
Talvez podería pensarse que a petición de que se fala no artigo
143.4 C.P. podería dalgún xeito ser validada co testamento vital ou
documento de instrucións previas outorgado pola persoa enferma.
O que ocorre é que este razoamento choca co sentido xurídico
e os requisitos establecidos na Lei 41/2002, de 14 de novembro,
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reguladora da autonomía do paciente, que no seu artigo 11 regula
o Documento de instrucións previas como a manifestación anticipada da vontade dunha persoa maior de idade, capaz e libre, para
que se cumpra cando non sexa capaz de expresala persoalmente,
sobre os coidados e o tratamento da súa saúde ou sobre o destino
do seu corpo ou dos órganos tras o falecemento.
Esa expresión da vontade da persoa que emite o seu testamento
vital sabemos que pode ser diferente dependendo das percepcións
morais que temos os seres humanos con respecto ao desexo da
forma en que se practiquen os coidados finais. Agora ben, ditas
instrucións previas non poden ser empregadas para a aplicación
da eutanasia, xa que o apartado 3.º do artigo 11 da Lei 41/2002
sinala que «non serán aplicadas as instrucións previas contrarias
ao ordenamento xurídico e á “lex artis”».
Polo tanto, un testamento vital non pode ser a base para que se
practique a eutanasia á persoa que emitiu dita declaración unilateral, porque contraviría a meritada norma.

6.- Consentimento da persoa enferma
Concorre o suposto regulado no apartado 4.º do artigo 143 C.P.
se unha persoa ten capacidade mental para entender os seus actos
cando presente a súa petición de causar a súa morte; no caso contrario, estariamos ante a indución ao suicidio.
Pero no fondo atópase o debate se a persoa pode ou non dispor
dos bens xurídicos protexidos (neste caso, a vida), posto que mentres que nos delitos contra o patrimonio non hai furto se o titular do ben consente a subtracción (artigo 234 C.P.), nos delitos
contra a vida e a integridade física a eficacia do consentimento do
suxeito pasivo está taxada e non sempre ten eficacia xustificante.
Algúns autores entenden que o consentimento da persoa morta
ampararía a quen realiza a conduta, amparándose na eximente
do art. 20.7 C.P. (obrar en cumprimento dun deber ou no exercicio lexítimo dun dereito), o cal resulta cando menos dubidoso
xuridicamente.
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7.- Proposta de reforma lexislativa de 2020
Por último, presentamos a redacción da modificación do apartado
4.º do artigo 143 do Código Penal que consta na proposición dunha
Lei Orgánica que regule a eutanasia, de 31 de xaneiro de 2020:
Non será punible a conduta do médico ou médica que con actos
necesarios e directos causar ou cooperar coa morte dunha persoa,
cando esta sufra unha enfermidade grave e incurable ou enfermidade grave, crónica e invalidante, nos termos establecidos na
normativa sanitaria.

Ben diferente e máis restritiva sería de recollerse a circunstancia
de enfermidade terminal, que a Sociedade Española de Coidados
Paliativos define cos seguintes elementos:
• Enfermidade avanzada, progresiva, incurable.
• Falta de posibilidades razoables de resposta ao tratamento.
• Numerosos problemas ou síntomas intensos, multifactoriais
e cambiantes.
• Gran impacto emocional en paciente, familia e equipo terapéutico, moi relacionado coa presenza da morte.
• Prognóstico de vida limitado (polo xeral inferior a seis meses).
Alfredo Losada Suárez
Avogado
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Achega

Ramón Sampedro Cameán,
defensor da morte e da vida dignas
Marta, «Pepe de Vilas» e Xosé Lois

Ramón Sampedro naceu o 5 de xaneiro de 1943 na parroquia de
Xuño, concello de Porto do Son. Aos 22 anos embarcou nun mercante noruegués no que traballou como mecánico. Percorreu 49
portos mar adiante. Esta experiencia marcou a súa vida e formou
parte dos seus mellores recordos.
Quero ir ao mar, porque alí teño
os meus camiños de mariñeiro.
Teño murmurios e teño cheiros.
Teño a memoria dun algo incerto
que ten o mar, alá moi a dentro.

O 23 de agosto de 1968, na Furna Nova, fronte á penedía das
Sartaxas, tamén á beira do mar, debruzouse riba da auga e tocou
fondo, chantou a cabeza no areal fracturando a sétima vértebra
cervical. Nese intre Ramón pillou outro rumbo. Atado ao mastro
do seu corpo coas amarras da tetraplexía, pasou 30 anos devecendo porque a morte lle trouxese a liberdade.
Só hai dúas alternativas: converterte nun ser absurdo, ser o que
non desexas ser, un habitante do inferno; ou ser coherente coa
utopía da vida. Liberarse da dor, buscar o pracer a través da morte.
Decidinme pola liberación, non coma o negativo se non coma o
positivo: procurar algo mellor.
A miña compañeira Marta, eu, e máis as nosas fillas, chegamos
á parroquia de Xuño en setembro do 1992. Nada sabiamos de
Ramón. Presentóunolo un amigo común que era o seu médico de
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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cabeceira. Cando o coñecemos xa levaba abondo matinado na súa
situación. De feito, moi pouco despois, en abril do 1993, é cando
toma a determinación de reclamar a eutanasia coma un dereito
persoal. A constatación da realidade legal na que se lle obrigaba a
moverse produciulle estupefacción.
Nunca me tería imaxinado tanto terror e superstición ocultas.
Mesmo parece que se conxuraran todos os necios da terra para
facerme desistir de seguir por ese camiño. Segundo eles, vou errado.

Expresión tan dura, decisión tan determinante, proxectaban
a imaxe dun home osco e aborrecido. Non era tal. Seguramente
habería dous Ramóns. O do rostro afable e a conversa agradecida
e o Ramón encadeado a un leito, navegante dun mar de soidades
onde nunca se albiscaba terra. Sabiamos deste segundo Ramón,
porque el nolo contaba, porén o relato dese sufrimento nunca foi
amargo para os que o ían ver.
—Que Ramón!, Procede unha visita?
—Veña logo, como non! Dicía desde o outro lado do fío.

Tomabamos café e un licor do mesmo xénero. Emprendiamos
conversas sen rumbo definido. Podían arrincar dunha película.
«El cartero de Neruda», por un caso. Tíñaa en VHS. Regalóunola.
Agora aínda a temos nós. E da imaxe á poesía. Xa o paso viña dado.
Tiña un poemario de seu, en galego. Soubémolo case por azar,
máis ben tarde, pouco antes de se despedise definitivamente. Poida
que un ano. Deixounos ver un algo. Xa tiña daquela publicado
«Cartas desde el inferno», o que viña sendo a súa voz máis expositiva, argumental. Era o camiño da razón. A voz poética deixouse
sentir postumamente. Igual de reivindicativa e clarividente ca
anterior, mais vindo de volta, era o camiño da emoción.
—Que bonito Ramón. Podemos mirar de publicalo?
—Son uns poucos ripios, non paga a pena.
—A nós gústannos.
—Vale ben, despois que morra.
54
290

Encrucillada 218, maio-xuño 2020

Ramón Sampedro Cameán, defensor da morte e da vida dignas

E así foi. ‘Cando eu caia’ fíxose poesía de todos poucos meses
despois, no mesmo 98.
Cando eu caia, como froito maduro da árbore da vida,
deixádeme alí mesmo, onde eu caia
para que me abrace o sol e o vento e a lúa,
que a vida me devore, chantada tras chantada.
…
Pero que non me agache a cobiza humana
no alxube dos mortos, nunha gaiola sagrada
aferrada a un recordo, chorando coma un neno
que non quere devolver o que se lle emprestou.

Naquela presentación estiveron Chao Rego, Manuel Rivas (prologuista) e Pepe de Vilas, amigo da infancia e de querenzas, paroleiro habitual do cuarto onde Ramón resistía, reivindicaba e nos
recibía. Pepe fixo, daquela, unha emocionada lembranza do seu
amigo. Publicouna a revista Irimia en dúas entregas:
Cando eu lle dicía: «Si, de acordo, xa que non podes ter unha vida
digna, debes ter unha morte digna; pero non me podes privar a min
da túa amizade, da túa compaña». El contestábame: «Entón eu teño
que seguir vivo para cumprir a túa vontade. E onde está a miña?»
Non todo era eutanasia. Unha nova da prensa, un comentario
da veciñanza. De calquera deses motivos podía arrincar a conversa. Sempre nun falar apracible e sereno. Mesmo cando se sentía
doído por unha interpretación retorta da súa teima libertaria que el
quería chegase a ser dereito, que non obriga, de todos. Mesmo aí.
Tamén había lugar para os matices. Manifestaba rabia contida
diante dos camiños inxustos e crueis da morte, os maltratos dos
cans da aldea, as touradas, a voracidade incendiaria que convertía
en borralla a vida da natureza; esa morte imposta e destrutiva, ben
diferente da que el arelaba como liberación,
Unha rosa, por favor!…
Para seducir a morte.
Esa encantadora dama
que se leva toda dor.
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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Entre fala e fala adoitaba soar o teléfono. Entraban chamadas
dos lugares máis insospeitados, tanto afastados coma achegados,
sorprendentes. Barcelona, Sevilla, Brasil, Australia. Non podía
ser… e mais era. Un cuarto humilde, unha casa de aldea, unha
lugar pequeno e un mundo planetario gravitando ao seu redor.
Conformaba unha visión estraña aquela furgoneta de cables e antenas aparcada no curral, diante da casa. Gravando para os ouvintes
ou telespectadores se cadra franceses (aquí estivo Ramón Chao,
temos as cintas dos seus programas para Radio France Internacional) se cadra alemáns. Non se impartía un mestrado nin unha
conferencia científica. E ademais, que de bo había de saír de Xuño,
coma noutrora que cabía esperar dunha aldea coma Nazaret? E
máis saíu. Agromou un clamor inesperado nun marco insospeitado. E non fixo falta máis marketing que o do atrevemento e a
afouteza precisas para enfrontar conceptos e leis que se daban por
definitivos e sobre os que moitos nos interrogabamos mais moi
poucos ousabamos cuestionar.
Neste intre estou a pensar en ti, querido xuíz, que tiveches a oportunidade de facerme xustiza protexendo o meu dereito á liberdade e
non o fixeches por medo. Xa sei que te escudaches detrás dos códigos, mais antes ca nada o teu deber era o de facer xustiza… A vida
non crea home escravos… Evolucionar significa que cada hipótese
debe ser renovada na conciencia de cada xeración, día tras día,
intre tras intre… Deixen ao ser humano libre e chegará a atopar
por si mesmo a verdade. Escravíceno e volverase un malvado.

Esta voz que non era oída nos tribunais de xustiza, nin nos
parlamentos, nin nos ministerios, nin nas igrexas, comezaba a ser
escoitada pola xente. Pola que padecía (algúns xa marcharan diante
de Ramón abrindo paso) e pola que compadecía. De aí as chamadas. Moitas delas de mulleres. Casualidade ou non, foi o xénero
que reproduce e alberga a vida, antes de esta valerse en por si,
quen máis achegado estivo ao pensamento, tránsito e pasamento
de Ramón. Unha muller coidouno sen descanso durante 30 anos;
outra muller axudou a que o seu cavilar se fixera público, coñecido
e finalmente recoñecido; dúas máis estiveron ao seu carón até o
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final e apandaron co peso da «xustiza»; e varias outras participaron
na defensa da súa causa, no asesoramento, na axuda ao desenlace
buscado. Soamente unha delas fora rexeitada e con abonda dor por
ámbalas dúas partes. Tratábase de Aurita, moza súa naquel verán
fatídico do 68. A certeza de que xa nunca máis se poderían facer
un agarimo, fíxolle tomar a decisión. A pesar das insistencias de
Auri e da ruptura emocional que supoñía, negouse rotundamente
ao casamento. No seu entender non tiña sentido encadear a unha
persoa ao rumbo que collera a súa vida. Tomar esa decisión en
momentos de debilidade extrema, cando o que máis buscas é conforto, sempre me pareceu dunha enteireza moral extraordinaria.
Lémbrome da visita que coas miñas alumnas adultas (cursaban o
Graduado Escolar) lle fixemos. Foi para elas un revulsivo emocional e cognitivo. Aquela proposta contradicía boa parte do seu pensamento arredor da morte, da relixión, da lei. Agardaban atoparse
cun home frío, duro, mesmo desesperado. Aquel encontro valeulles
para saber que a firmeza das conviccións non supón carencia de
sentimento, nin imposición de pensamento. Viron a ferida mais
tamén viron o bálsamo.
Basta un instante
para saber onde hai un ser humano:
Alí onde haxa tenrura
para unha debilidade.
Onde haxa para un frío, un acto de calor.
Onde haxa, pola vida, absoluto respecto.
Alí onde haxa un ser que sinta a humillación
dun semellante como a súa propia humillación.
Alí onde non se confunda humor con burla
nin hipocrisía con amor.
Basta un instante para entender a dor.

Queres auga?, tes frío?, cólganche os mocos?, gustaríame ir ao
baño!, apetéceme ler un pouco!, podédesme mudar e asearme?,
cambia que non me gusta este programa!… Éche ben sinxelo, muda
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a canle, até un neno pode facelo, onde está o mando?… pero ti non
podes moverte, permaneces quedo, inmóbil. Na túa cabeza circulan pensamentos, desexos, necesidades, ordes que a mente quere
executar e que os teus membros non obedecen. Mentes alleas, coas
súas determinacións, atan o teu corpo. Ti soamente tes un permiso, o de gobernar na túa cabeza. Esa é a túa vida, o teu espazo,
o teu futuro. Que sentes? Ponte no lugar. Semella cruel. Por veces,
a explicación da súa dor, dos impedimentos que o ferían, seguía
camiños ásperos e expeditivos. Como cando aquel cura navarro
chegou á casa para lidar con el. Falaba en voz alta desde o baixo e
Ramón contestaba berrando desde o seu cuarto, no primeiro andar.
—Sube, sube!
—Non podo, estou en cadeira de rodas. As escaleiras non me deixan!
—Pois eu tampouco te podo ir buscar!

Queríalle evidenciar unha pequena parte das limitacións que o
incomodaban. Foi unha situación estraña que mantiña arregalados
os ollos dos acompañantes. Parolaron. Na total discordancia, pero
parolaron. Naquel encontro non houbo desacougo, mais si desencontro. Apreciacións moi afastadas sobre a autoría e o valor da vida,
que se facían máis evidentes cando entraba en xogo a fe e as crenzas.
O cristianismo, ou calquera relixión, non poden negar o dereito a morrer racionalmente. Veríanse na obriga de demostrar que
a razón ética é un trastorno dexenerativo. Daquela habería que
recoñecer que Xesús era irracional… Xesús morreu por rebelarse
contra da inxustiza e a dor que os poderosos provocan. Por iso
o mataron. Claro que esa explicación tan lóxica e humana non
encaixa na doutrina ideolóxica dominante de ningún poder, por
iso hai que darlle un sentido sobrenatural, como por exemplo a de
presentalo como fillo dun Deus. O crime non é matar ao home se
non ao fillo da autoridade suprema.

A pesar desta distancia, do seu militante anticlericalismo, Marta
solicitoulle poder entrevistalo para a revista Irimia. El preguntou
polo carácter da revista. Cando Marta llo aclarou ficou un algo
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en suspenso. Que me propuña esta amiga? Nada quería saber da
atmosfera relixiosa por el coñecida e á que se opuña con firmeza.
O tempo e as conversas deron lugar a falar doutras posibles teoloxías. Entre o anticristo e o Opus Dei non era que existisen matices, é que había lugar para profesións de fe ben diferentes. El
continuou impenitente. Rebelándose contra do sufrimento coma
noutrora fixera o Santo Xob, mais sen a súa conformidade. Máis
achegado ao Eloí, Eloí, lama sabachthani, que á aceptación resignada. Curiosamente foi polo 96, nun álbum titulado «La profecía»
cando aquel dúo chamado «Amistades Peligrosas» lle dedicou unha
das súas cancións, composta polo galego Alberto Comesaña. A
que levaba por título Eloí, Eloí lama sabachthani. Decatámonos
de casualidade, porque vimos o CD na mesiña que estaba a carón
do seu leito.
—E isto Ramón?
—Mandáronmo eles. Está ben. Tampouco ten tanta importancia.

Deixaba claro que non quería converterse en heroe. E seguimos
a conversa.
Continuaba a ser un enigma onde ou como foi que este home
mariñeiro-mecánico se interesaba ou sabía de Platón, de Kafka, de
Sócrates, de Epicuro. Un día preguntámosllo así, a rachar.
—Pero ti a que escola fuches?
—Á da biblioteca do barco. Gustábame ler, tiña vagar, e pasaba
ben tempo niso.
—Acordas o teu primeiro libro da biblioteca?
—Si. «Dios». De Giovanni Papini.
—Vállame «Dios» Ramón (e nunca mellor dito). Ese foi un italiano, ateo confeso, que logo se tornou converso. Para iniciarse na
lectura é abonda munición.

E desde aí, desbastando, pulindo, afinando, sedento de coñecementos. Contáballo así a Marta naquela entrevista:
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Esperto ás oito e media da mañá e adormezo –o que poderíamos chamar deitarse– arredor das once da noite. Con catorce
ou quince horas por diante hai que impoñerse unha disciplina
mental, un ritmo, unha obriga de pensar, para non caer no vicio
de oír sen escoitar ou mirar sen ver. Pensar é o que nos converte
en seres libres e humanos. Para a concentración e a memoria
aprendo poesías de memoria ou exercicios de cálculo mental que
repito de vez en cando.

Esta entrevista non fora gravada. Marta entregáralle as preguntas por escrito e el fora contestándoas do mesmo xeito, por escrito,
mais non empregando a man senón a boca coa que movía o bolígrafo. Cun aparello que el mesmo deseñara (e que outros compuxeron) e que lle permitía escribir e facer rolar o papel.
A forma máis proveitosa de pasar o tempo –se queremos facernos
persoas adultas e responsables da parte que nos toca para defender
liberdade, xustiza e igualdade–, é o exercicio mental de facer unha
análise crítica de todos aqueles principios éticos e morais cos que
nos educaron pais e mestres, estado e relixión. Educarnos a nós
mesmos é a única forma de madurar, psicoloxicamente. É o traballo máis importante que temos que facer despois de saír da escola.

Forzosamente o noso relato é torto. Vén alentado e ao tempo
distorcido por un afecto e proximidade do que non nos podemos
desfacer. Seguramente non somos as persoas máis obxectivas para
pintar un lenzo realista exento de trazos imaxinarios. Porén, procuramos sempre manter de Ramón unha imaxe desacralizada. Un
e outro ano, e xa van vinte e tres, no domingo de xaneiro máis
achegado ao día do seu pasamento (13 de xaneiro do 97) reunímonos nas Furnas, en Xuño, nesas covas que o mar labra na terra, e
reivindicamos a teima de Ramón. Non proclamamos a súa santidade, nin sequera lle facilitamos a entrada ao panteón dos bos e
xenerosos. Non queremos para el altares nin incensos. Nada máis
lonxe do seu pensamento. No seu nome, seguimos a reivindicar a
liberdade a dispor da propia vida para todos e todas aqueles que
así o queiran decidir. Un dereito para todos e unha obriga para
ninguén. Non hai máis. Nin altares nin heroe da causa nin discí60
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pulos iluminados polo profeta. Así o queremos manter mentres a
eutanasia no sexa legalmente recoñecida. Polo demais, Ramón era
un ser humano, non exento de erros, de iras, momentos escuros,
malhumores e equivocacións,
—Como foi que te tiraches alí, na Furna, co perigoso que era?
—Tolerías que fai un cando é novo.

Precisamente por iso, porque non era santo, sentímolo tan noso,
tan valioso, tan amigo.
Volveremos a encontrarnos, tal vez
cando a materia se xunte de novo,
na próxima contracción do universo.
Volveremos a ser un, a ser nun, todos.
Tan só unha lei, un principio, só.
Volver desde o principio a vivir e amar
sen prexuízos, sen pecado, sen medo, sen pudor,
para purificarnos de todo desatino.
Volveremos, tal vez, a encontrarnos
Pola forza universal do amor.

Marta, «Pepe de Vilas» e Xosé Lois

NOTA: Os poemas están recollidos do libro Cando eu caia, edicións Xerais de Galicia 1998.
Os textos inseridos son fragmentos dos seus escritos publicados no libro «Cartas desde el
infierno» Editorial Planeta 1996 e tamén da revista Irimia números 447 (decembro do
1994) e 594 (xaneiro de 2001)
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Achega

Os coidados paliativos, fillos
dun deus menor
Francisco Barón

Children of a Lesser God (coñecida como Hijos de un dios menor)
é unha película de 1986 que conta a historia dun profesor de dicción nunha escola para xordos que se namora dunha muller xorda.
Estaba protagonizada por William Hurt e Marlee Matlin entre
outros actores e constitúe un dos exemplos cinematográficos de
maior interese para os logopedistas e especialistas en trastornos
da audición.
Vin a película uns anos despois da súa estrea cando terminaba
o MIR e fíxome reflexionar ao coincidir coa posta en escena dos
Coidados Paliativos nos países occidentais.
Nos anos 90 do século pasado a Medicina tecnocientífica
alcanzou o seu cume baseada en datos e novas tecnoloxías e nun
modelo hospitalocéntrico de sanidade axustado a Hospitais Universitarios. A sanidade europea, inspirada no NHS británico cunha
Medicina Primaria forte e vocacional, non quedou á marxe deste
movemento. Pero paralelamente os sanitarios descubrimos que, a
pesar de todos os avances da ciencia e tecnoloxía médica, seguía
habendo cidadáns que finaban sen alivio do sufrimento (a morte
nesa época era un concepto estatístico, non antropolóxico, e a
manifestación dun fracaso técnico). Nese caldo de cultivo nace o
movemento Hospice en Gran Bretaña e os Coidados Paliativos, que
aos poucos se estenden desde o mundo anglosaxón a toda Europa
e o resto do mundo.
Moitos dos que asistiamos de modo romántico a cursos, charlas
e conferencias de Batiches, Jaime Sanz Ortiz ou Gómez Sancho
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atopabamos nestes pioneiros dos Coidados Paliativos un «aire
fresco» e un sentido á Medicina. Si, os conceptos sufrimento,
alivio, compaixón, empatía e morte en paz apareceron cegadores
no medio dun escenario que só valoraba a evidencia científica, as
medidas invasoras e a última tecnoloxía, considerando o coidado
como algo antigo, propio das nosas avoas, pasivo, trasnoitado e
«monxil» e por tanto sobrante nunha medicina de éxito.
Se miramos atrás, lembraremos que a civilización grega creou
un sistema mitolóxico que foi froito dun longo proceso evolutivo
e explicaba a evolución cultural do ser humano, que ten un alto
contido biográfico e simbólico e non só mecánico-biolóxico.
Distinguíanse divindades maiores individuais ou olímpicas
(Zeus, Hera, Poseidon…) aceptadas por todos os homes, e divindades menores ou colectivas só seguidas por algúns.
Na época de inicio dos Coidados Paliativos, algúns románticos
ilusionámonos con eles, pois criamos que os Coidados Paliativos
serían Deuses Maiores, aceptados por todos. Veremos ao longo
deste articulo se foi así.

1.- Os pioneiros
A atención aos pacientes en fase avanzada e terminal está recoñecida como un dereito humano por diferentes organismos internacionais, e é unha prestación sanitaria claramente descrita na lexislación española, incluída como prestación básica na «Lei 16/2003,
do 28 de maio, de Cohesión e Calidade no Sistema Nacional de
Saúde» e recolleito dentro da Carteira de Servizos Comúns do
Sistema Nacional de Saúde.
Antes, a Sociedade Galega de Coidados Paliativos (SOGACOPAL) constituíuse, baixo a Presidencia de Honra do médico e
humanista D. Domingo García Sabell, no ano 1998, co obxectivo
de promover os Coidados Paliativos en Galicia, unindo os profesionais: enfermeiras, médicos, psicólogos, traballadores sociais,
asistentes espirituais, etc. con dedicación específica e todos aqueEncrucillada 218, maio-xuño 2020
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les cidadáns especialmente interesados na humanización dos coidados no final da vida.
O seu primeiro presidente foi o compañeiro de Atención Primaria Dr. Carlos Fernández Fraga.
Esta é a definición de Coidados Paliativos reflectida na páxina
da SOGACOPAL:
Os coidados paliativos baséanse nunha concepción global, activa
e viva da terapéutica, que comprende a atención dos aspectos
físicos, emocionais, sociais e espirituais das persoas en situación de enfermidade avanzada e complexa; sendo os obxectivos
principais o benestar e a promoción da dignidade e autonomía
dos enfermos e a da súa familia; e os medios terapéuticos, ou
control de síntomas, o apoio emocional e a comunicación, cando
estamos a nos enfrontar a unha enfermidade avanzada, progresiva e incurable, sen posibilidades razoables de resposta a un
tratamento específico e cunha morte previsible a curto prazo,
causada sexa por un cancro, SIDA ou calquera outra enfermidade crónica progresiva.

Ata o ano 2006 as iniciativas en Coidados Paliativos eran individuais de profesionais sanitarios de Atención Primaria e Hospitais ou dalgúns grupos a modo de pioneiros, pouco comprendidos,
con enorme vocación, con moitas horas extra non remuneradas e
megadoses de ilusión e voluntarismo.
O Servizo de Coidados Continuos/Paliativos do Hospital Universitario da Coruña, o máis antigo de Galicia, abriu as súas portas
aló polo mes de febreiro de 1996 no Hospital Marítimo de Oza,
pouco antes ca a Unidade de Coidados Paliativos do Hospital Cristal Piñor de Ourense (no ano 2008 trasladouse ao Hospital Sta.
María Nai do Complexo Hospitalario desta cidade).
Durante moitos anos, os sanitarios que querían aprender Coidados Paliativos na nosa comunidade facían estadías, rotacións ou
asistían a cursos impartidos en ambas as unidades. Algúns deles
crearon as seguintes Unidades de C. Paliativos.
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2.- Máis alá do voluntarismo: a organización
A maioría das comunidades autónomas desenvolveron experiencias dirixidas á atención dos pacientes con enfermidade en
situación terminal, ou implantaron o seu propio Plan de Coidados
Paliativos, supoñendo un gran desenvolvemento en todos os niveis
asistenciais: hospitalario, residencial, domiciliario e comunitario.
O 26 de abril do ano 2006 presentouse o documento Plan
Galego de Coidados Paliativos do Servizo Galego de Saúde, que foi
implantado en xullo dese mesmo ano impulsado desde a Subdirección Xeral de Planificación e Ordenación Asistencial da Dirección
de Asistencia Sanitaria. A segunda edición do documento técnico
do Plan publicouse en xaneiro do 2007.
Para a elaboración do documento formouse un Grupo de traballo de Coidados Paliativos constituído por profesionais de atención primaria, hospitais e Servizos Centrais. Este grupo participou ademais no desenvolvemento das primeiras fases de implantación. A dirección do Grupo foi responsabilidade do Dr. Julio
Villar Barreiro, director xeral da División de Asistencia Sanitaria,
coa coordinación de Jesús Santiago Ares Martínez, subdirector
xeral de Procesos Asistenciais, División de Asistencia Sanitaria, e
Ramón Ares Rico, do mesmo departamento.
De entre os membros do grupo, tiven a honra de ser elixido para
realizar o labor de Coordinador do Plan de Coidados Paliativos
mediante unha orde de Servizo (o primeiro ano con dedicación
exclusiva).
No ano 2007 máis de 500 profesionais desenvolveron accións
formativas de Coidados Paliativos a nivel básico e intermedio mentres se constituíron por primeira vez na historia da sanidade galega
Comisións Técnicas Sanitarias de Coidados Paliativos con profesionais de Atención Primaria e Hospitais e nomeáronse profesionais de Atención Primaria como referentes de coidados paliativos
nos seus Equipos de Atención Primaria.
Implicáronse todos os dispositivos do Sistema, por exemplo, a
plataforma Mestre de formación de profesionais do SERGAS. Máis
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adiante a Unidade de Coidados Paliativos de Oza, coa Universidade da Coruña, realizaría varias edicións do Máster de Coidados
Paliativos para conformar o nivel superior de formación.
Respecto á estrutura e función do plan nas súas orixes, queda
resumida nesta táboa recollida nun documento de actualización do
Ministerio do ano 2010.
Táboa 1- Dispositivos de C. Paliativos
DISPOSITIVO

Recursos
Propios

Concertados

ESCP

6

–

Ámbito de
actuación

Cobertura da
poboación TSI

Hospital e
domicilio

304.671 Hab.

UCP

8 / 121 camas

–

Hospital

2.347.420 Hab.

HADO

10

1

Domicilio

1.761.248 Hab.

EAP

142
(399 unidades de AP)

–

Comunidade

2.781.810 Hab.
Ano 2010

Os dispositivos hospitalarios que se dedican especialmente aos
coidados paliativos son a Unidade de C. Paliativos (UCP), o Equipo
de Soporte de C. Paliativos (ESCP). Ademais, a Unidade de Hospitalización a Domicilio (HADO) e todos os servizos hospitalarios
achegan o enfoque paliativo aos pacientes que o necesitan e ás
súas familias, do mesmo xeito que os Equipos de Atención Primaria (EAP).
Destacarei dúas características específicas do noso plan que
sempre me pareceron interesantes e novas respecto a outros plans:
• A figura do Referente de Atención Primaria. Na páxina 37 do
Documento do Plan concrétase en relación con esta figura
que «cada Unidade de Atención Primaria terá un profesional de referencia, que deberá asesorar ao resto do equipo das
posibilidades terapéuticas e do manexo dos pacientes en programa, así como de establecer relacións formais con outros
dispositivos asistenciais». O seu desenvolvemento dependía de
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cada Comisión T. A. de Coidados Paliativos de Área. Pero era
variable, algunhas áreas non chegaron a ter nin un referente.
Este desenvolvemento asimétrico acabou xerando o fracaso
desta figura. Iso coincidiu co evidente deterioro de Atención
Primaria á que cada vez se lle pedía máis implicación en máis
programas con menos medios.
• Equipo de Soporte de Coidados Paliativos. A súa función no
noso plan era o apoio na complexidade de atención paliativa
en domicilios, residencias ou hospitais nos que non se dispuña de Unidades de C. Paliativos para atender os casos máis
complexos. A súa función era paralela á das Unidades de Hospitalización Domiciliaria, pero coa avantaxe de que podían
intervir tamén no ámbito hospitalario. Finalmente, a maioría
destes equipos de soporte foron disoltos ou foron integrados
parcialmente en HADOS.
Eran dúas boas ideas que tiveron un triste final.
No 2008 deixei o labor de coordinación, pois non podía responder á esixencia simultánea do meu labor asistencial e do labor de
coordinación do segundo ano.
O seguinte coordinador foi o Dr. Carlos Fernández Fraga e en
febreiro de 2010 incorpórase á Coordinación do Plan Ángel López
Triguero para axudar a Carlos nun programa de mellora do rexistro
de pacientes con necesidades paliativas en atención primaria e en
programación das actividades formativas. Carlos Fernández Fraga
deixou a Coordinación do Plan, esgotado (tamén compaxinaba o seu
labor asistencial nun Centro de Saúde e a Coordinación do Plan)
en xaneiro do 2012.
Desde xaneiro 2012 ata o 31 de agosto de 2014 é Ángel López
(enfermeiro hospitalario) o que continúa como coordinador. Desde
esa data un profesional de Servizos Centrais, Alfonso Alonso
Fachado, continuou co labor de Coordinación.
Con Carlos Fernández Fraga e Ángel López Triguero, o noso
plan consolidouse e adquiriu recoñecemento no ámbito dos Palia68
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tivos a pesar das grandes dificultades que os dous tiveron que
superar. Era a época na que o Plan empezaba a estar «amortizado»
despois dos anos iniciais, e as medidas reais de apoio e desenvolvemento eran cada vez menores.
A Estratexia SERGAS 2014 (presentada en setembro do 2010)
no seu obxectivo 2.5 indica, como elemento clave para a mellora
da atención paliativa, «o establecemento dunha rede de profesionais de referencia que presten servizos nun modelo de xestión
integrada».
Se se entra na páxina do Sergas accedendo por Coidados Paliativos ou Plan Galego de Coidados Paliativos, obsérvase unha información pública do ano 2020 que fai referencia a estratexias e dispositivos do ano 2010 na Estratexia 2014. Non parece que nestes
anos posteriores houbese moito investimento nin apoio.
Esta páxina oficial, no seu documento Recursos do Plan Galego
de Coidados Paliativos, agrupa os recursos en tres categorías:
asistenciais, non asistenciais e outros recursos, e basicamente
reproduce o contido na táboa I engadindo nos Recursos non Asistenciais a Comisión Galega de Coidados Paliativos, os Comités
Tecnicoasistenciais de C. P. e os Referentes de C. P. de Atención
Primaria. Tamén noutros recursos inclúese a 061 e rede Sociosanitaria.

3.- A travesía polo deserto
A creación da Comisión Galega de Coidados Paliativos o 23 de
maio de 2012 realizouse de conformidade co Decreto 181/2010
do 21 de outubro como órgano colexiado de carácter permanente
e consultivo. Modificouse o Decreto 181/2016 do 9 de decembro.
Tivo catro reunións (2012-2013) e desde a propia Comisión suspendeuse a actividade. O 16-12-2019 vólvese reunir a Comisión tras
dous anos de suspensión para cumprir os prazos recolleitos na súa
normativa. Esperamos que neste ano 2020 se abra no horizonte
unha etapa esperanzadora para os C. Paliativos en Galicia, liderado por unha Comisión activa e comprometida.
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No período de coordinación de Carlos e Ángel, entre outras
cousas, tentouse:
• Instar ás Xerencias a constituíren os comités técnico-sanitarios
de coidados paliativos onde non os houbera (todas, excepto
Santiago).
• Regularizar o nomeamento de referentes de atención primaria.
• Proxecto NECPAL-Galicia.
• Elaborouse o borrador definitivo do Proceso Asistencial Integrado de Coidados Paliativos e a proposta do Proceso Asistencial Integrado de Coidados Paliativos Pediátricos. O borrador
non se activou.
• Destes dous últimos documentos derivouse o borrador da
Estratexia Galega para a mellora da Atención Paliativa, que
pretendía ser unha actualización do Plan Galego de Coidados
Paliativos. Tamén se elaborou o borrador do documento para o
desenvolvemento de Hospitalización a Domicilio. Todos estes
documentos quedaron sen activar a pesar da súa calidade e o
gran esforzo e ilusión que depositaron neles os seus autores.
• Actividades formativas: Cursos básicos, intermedios, de
comunicación, acompañamento espiritual, para traballadores
sociais, en residencias sociosanitarias, coa Escola Galega de
Saúde para Cidadáns…
• Elaboráronse pílulas formativas coa antiga FEGAS, que non
chegaron a difundirse.
• Solicitude de creación do perfil de coidados paliativos para
enfermería e facultativos, que daría homoxeneidade no funcionamento dos diferentes recursos asistenciais. Como non
hai cadro de mandos específico, os profesionais poden traballar sen formación ningunha, o que deteriora a calidade.
En setembro de 2012 a Comisión galega de bioética elabora o
Documento sobre os Coidados ao final da Vida, no que se repasan e
actualizan algúns dos conceptos do Plan Galego de C. Paliativos, e
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en xuño do 2015 publícase a Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos
e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais, unha lei
que asegura cuarto individual aos moribundos no hospital e que
desde a súa publicación se incumpre, polo menos neste apartado,
nunha gran cantidade de casos. Todos os clínicos que atendemos
pacientes ao final da vida podemos dar testemuño diso.

4.- O cambio social
Hai unha década estaba de moda o concepto O mellor Lugar
Terapéutico. O domicilio é o mellor lugar para falecer. Iso pensabamos entón, cando aínda persistía un modelo de familia con
dúas xeracións e un urdido social e afectivo. Dez anos despois
crece nun 20 % o número de persoas que viven soas a partir dos
40 anos. Especialmente, mulleres de máis de 85 anos. Quen coida
do coidador? A Lei de Dependencia, que sostén economicamente
ao coidador informal, sabemos que é unha lei sen orzamento económico firme e ten problemas: poucos recursos, listas de espera e
aplicación desigual nunha sociedade sen rede sociosanitaria.
Como me comentaba con gran honestidade e tristeza Ángel López:
Non se consolidou a rede de coidados paliativos de Galicia, empezando pola coordinación, seguindo pola Comisión de C. Paliativos (agora Consello), comités, referentes e dispositivos asistenciais
sanitarios e sociosanitarios. Moitos comités quedaron mortos e os
referentes, orfos. As Xerencias non asumiron a súa responsabilidade de promover a continuidade.

Volvemos ao voluntarismo dos pioneiros.

5.- Son os coidados paliativos fillos dun deus menor?
Creo que si, e a explicación en clave de hermenéutica narrativa
é esta:
No mundo hai billóns de deuses. Hai máis deuses que mosquitos
nun pantano. A inmensa maioría deles son demasiado pequenos
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para velos e nunca chegan a ser adorados, polo menos por nada
máis grande ca as bacterias, as cales nunca din as súas oracións e
non son o que se di demasiado esixentes en cuestión de milagres.
Son os deuses menores, os espíritos dos lugares onde se cruzan os
camiños das formigas, os deuses dos microclimas que hai entre
as raíces das herbas. E a maior parte deles quedan así. Porque
lles falta fe.

Seguimos considerando o coidado como algo antigo, propio das
nosas avoas, pasivo, trasnoitado e «monxil» e por tanto sobrante
nunha medicina de éxito. Somos fillos dun deus menor.
Francisco J. Barón Duarte
Hospital Universitario A Coruña
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Documento

Un plan para resucitar
Papa Francisco1

«De súpeto, Xesús saíu ao seu encontro e saudounas, dicindo:
‘Alegrádevos’ (Mt 28, 9). É a primeira palabra do Resucitado despois de que María Magdalena e a outra María descubrisen o sartego baleiro e topasen co anxo. O Señor sae ao seu encontro para
transformar o seu doo en alegría e consolalas no medio da aflición
(cfr. Xr 31, 13). É o Resucitado que quere resucitar a unha vida
nova as mulleres e, con elas, a humanidade enteira. Quere facernos
empezar xa a participar da condición de resucitados que nos espera.
1

Convidar á alegría podería parecer unha provocación e, mesmo,
unha broma de mal gusto ante as graves consecuencias que estamos a sufrir pola COVID-19. Non son poucos os que poderían
consideralo, igual ca os discípulos de Emaús, como un xesto de
ignorancia ou de irresponsabilidade (cfr. Lc 24, 17-19). Coma as
primeiras discípulas que ían ao sepulcro, vivimos rodeados por
unha atmosfera de dor e incerteza que nos fai preguntar: «Quen
nos correrá a pedra do sepulcro?» (Mc 16, 3). Como faremos para
levar adiante esta situación que nos excedeu completamente? O
impacto de todo o que sucede, as graves consecuencias que xa se
reportan e albiscan, a dor e mais o loito polos nosos seres queridos
desoriéntannos, aflíxennos e paralízannos. É o peso da pedra do
sartego que se impón ante o futuro e que ameaza, co seu realismo,
sepultar toda esperanza. É o peso da angustia de persoas vulnerábeis e anciás que atravesan a corentena na máis absoluta soidade,
é o peso das familias que non saben xa como achegar un prato de
1 Agradecemos á revista Vida Nueva que nos permita traducir ao galego e publicar esta
colaboración do Papa Francisco incluída na súa de abril 2020.
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comida ás súas mesas, é o peso do persoal sanitario e servidores
públicos ao sentírense exhaustos e desbordados… ese peso que
parece ter a derradeira palabra.
Con todo, resulta conmovedor salientar a actitude das mulleres
do Evanxeo. Fronte ás dúbidas, o sufrimento, a perplexidade ante a
situación e mesmo o medo á persecución e a todo o que lles podería
pasar, foron quen de poñérense en movemento e non se deixaren
paralizar polo que estaba a acontecer. Por amor ao Mestre, e con
ese típico, insubstituíble e bendito xenio feminino, foron capaces
de asumir a vida como viña, sortear con astucia os obstáculos para
estar preto do seu Señor. De xeito diferente a moitos dos Apóstolos,
que fuxiron presos do medo e a inseguridade, que negaron o Señor
e escaparon (cfr. Xn 18, 25-27), elas, sen se evadiren nin ignoraren
o que sucedía, sen fuxiren nin escaparen…, souberon simplemente
estar e acompañar. Coma as primeiras discípulas, que, no medio da
escuridade e o desconsolo, cargaron as súas bulsas con perfumes e
puxéronse en camiño para unxiren o Mestre sepulto (cfr. Mc 16, 1),
nós puidemos, neste tempo, ver a moitos que procuraron achegar a
unción da corresponsabilidade para coidaren e non poñeren en risco
a vida dos demais. De xeito diferente aos que fuxiron coa ilusión de
se salvaren a si mesmos, fomos testemuñas de como veciños e familiares se puxeron en marcha con esforzo e sacrificio para permaneceren nas súas casas e así frearen a difusión. Puidemos descubrir
como moitas persoas que xa vivían e tiñan que sufrir a pandemia
da exclusión e a indiferenza, seguiron esforzándose, acompañándose e sosténdose para que esta situación sexa (ou ben, fose) menos
dolorosa. Vimos a unción vertida por médicos, enfermeiros e enfermeiras, reparadores de góndolas, limpadores, coidadores, transportistas, forzas de seguridade, voluntarios, sacerdotes, relixiosas, avós
e educadores e tantos outros que se animaron a entregar todo o que
posuían para achegaren unha pouca cura, calma e alma á situación.
E, aínda que a pregunta seguía sendo a mesma: «Quen nos correrá
a pedra do sepulcro?» (Mc 16, 3), todos eles non deixaron de facer
o que sentían que podían e tiñan que dar.
E foi precisamente aí, no medio das súas ocupacións e preocupacións, onde as discípulas foron sorprendidas por un anuncio
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desbordante: «Non está aquí, resucitou». A súa unción non era
unha unción para a morte, senón para a vida. O seu velar e acompañar ao Señor, mesmo na morte e na maior desesperanza, non era
va, senón que lles permitiu seren unxidas pola Resurrección: non
estaban soas, El estaba vivo e precedíaas no seu camiñar. Só unha
noticia desbordante era capaz de romper o círculo que lles impedía
ver que a pedra xa fora corrida, e o perfume derramado tiña maior
capacidade de expansión do que aquilo que as ameazaba. Esta é a
fonte da nosa alegría e esperanza, que transforma o noso actuar:
as nosas uncións, entregas… o noso velar e acompañar en todas
as formas posíbeis neste tempo, non son nin serán en balde; non
son entregas para a morte. Cada vez que tomamos parte da Paixón
do Señor, cada vez que acompañamos a paixón dos nosos irmáns,
vivindo mesmamente a propia paixón, os nosos oídos escoitarán a
novidade da Resurrección: non estamos sos, o Señor precédenos
no noso camiñar removendo as pedras que nos paralizan. Esta boa
noticia fixo que esas mulleres volvesen sobre os seus pasos para
buscaren os Apóstolos e os discípulos que permanecían escondidos,
para contarlles: «A vida arrincada, destruída, aniquilada na cruz
espertou e volve latexar de novo»2. Esta é a nosa esperanza, a que
non nos poderá ser roubada, silenciada ou contaminada. Toda a
vida de servizo e amor que entregastes neste tempo, volverá latexar
de novo. Abonda con abrirmos unha fenda para que a Unción que
o Señor nos quere regalar, expándase cunha forza imparable e permítanos enxergar a realidade doente cunha ollada renovadora.
E, coma as mulleres do Evanxeo, tamén nós somos convidados
unha e outra vez a volvermos sobre os nosos pasos e a nos deixarmos transformar por este anuncio: o Señor, coa súa novidade,
pode sempre renovar a nosa vida e a da nosa comunidade (cfr.
Evangelii gaudium, 11). Nesta terra abatida, o Señor empéñase en
rexenerar a beleza e facer renacer a esperanza: «Mirade que realizo
algo novo, xa está a agromar, non o notades?» (Is 43, 18b). Deus
xamais abandona o seu pobo, está sempre a carón del, especialmente cando a dor se fai máis presente.
2

R. Guardini, El Señor, 504.
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Se algo puidemos aprender en todo este tempo, é que ninguén
se salva só. As fronteiras caen, os muros derrúbanse e todos os
discursos integristas disólvense ante unha presenza case imperceptible que manifesta a fraxilidade da que estamos feitos. A Pascua
convócanos e convídanos a facermos memoria desoutra presenza
discreta e respectuosa, xenerosa e reconciliadora, capaz de non
romper a cana crebada nin apagar a mecha que arde debilmente
(cfr. Is 42, 2-3) para facer latexar a vida nova que nos quere regalar a todos. É o sopro do Espírito que abre horizontes, esperta a
creatividade e renóvanos en fraternidade para dicir presente (ou
ben, aquí estou) ante a enorme e inadiable tarefa que nos espera.
Urxe discernir e atopar o pulso do Espírito para impulsar xunto a
outros as dinámicas que poidan testemuñar e canalizar a vida nova
que o Señor quere xerar neste momento concreto da historia. Este
é o tempo favorable do Señor, que nos pide non conformarnos nin
contentarnos e menos xustificarnos con lóxicas substitutivas ou
paliativas que impiden asumir o impacto e as graves consecuencias
do que estamos a vivir. Este é o tempo propicio de animármonos
a unha nova imaxinación do posible co realismo que só o Evanxeo
nos pode proporcionar. O Espírito, que non se deixa choer nin
instrumentalizar con esquemas, modalidades ou estruturas fixas
ou caducas, proponnos sumámonos ao seu movemento capaz de
«facer novas todas as cousas» (Ap 21, 5).
Neste tempo démonos conta da importancia de «unir toda a
familia humana na procura dun desenvolvemento sustentable e
integral»3. Cada acción individual non é unha acción illada, para
ben ou para mal, ten consecuencias para os demais, porque todo
está conectado na nosa Casa común; e se as autoridades sanitarias ordenan o confinamento nos fogares, é o pobo quen o fai posible, consciente da súa corresponsabilidade para frear a pandemia.
«Unha emerxencia coma a da COVID-19 é derrotada en primeiro
lugar cos anticorpos da solidariedade»4. Lección que romperá todo
o fatalismo no que nos mergullaramos, e permitirá volvérmonos
3

Carta enc. Laudato si’ (24 maio 2015), 13.

4 Pontificia Academia para a Vida. Pandemia e fraternidade universal. Nota sobre a emerxencia COVID-19 (30 marzo 2020), p. 4.
76
312

Encrucillada 218, maio-xuño 2020

Un plan para resucitar

sentir artífices e protagonistas dunha historia común e, así, responder mancomunadamente a tantos males que afectan a millóns
de irmáns ao redor do mundo. Non podemos permitirnos escribir
a historia presente e futura de costas ao sufrimento de tantos. É o
Señor quen nos volverá preguntar «onde está o teu irmán?» (Gn 4, 9)
e, na nosa capacidade de resposta, oxalá se revele a alma dos nosos
pobos, ese depósito de esperanza, fe e caridade na que fomos xerados e que, durante tanto tempo, tiñamos anestesiado ou silenciado.
Se actuamos como un só pobo, mesmo ante as outras epidemias
que nos teñen á espreita, podemos lograr un impacto real. Seremos
capaces de actuar responsabelmente fronte á fame que padecen
tantos, sabendo que hai alimentos para todos? Seguiremos mirando
para outro lado cun silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por desexos de dominio e de poder? Estaremos dispostos a
cambiar os estilos de vida que mergullan a tantos na pobreza, promovendo e animándonos a levar unha vida máis austera e humana
que posibilite unha repartición equitativa dos recursos? Adoptaremos como comunidade internacional as medidas necesarias para
frear a devastación do medio ambiente ou seguiremos negando a
evidencia? A globalización da indiferenza seguirá ameazando e tentando o noso camiñar… Oxalá nos atope cos anticorpos necesarios
da xustiza, a caridade e a solidariedade. Non teñamos medo a vivir
a alternativa da civilización do amor, que é «unha civilización da
esperanza: contra a angustia e o medo, a tristeza e o desalento, a
pasividade e o cansazo. A civilización do amor constrúese de cote,
arreo. Supón o esforzo comprometido de todos. Supón, por iso,
unha comprometida comunidade de irmáns»5.
Neste tempo de tribulación e loito, é o meu desexo que, alí onde
esteas, poidas facer a experiencia de Xesús, que sae ao teu encontro,
saúdate e diche: «Alégrate» (Mt 28, 9). E que sexa ese saúdo o que
nos mobilice a convocar e amplificar a boa nova do Reino de Deus.
Papa Francisco
Traduciu: Xesús Portas Ferro
5

Eduardo Pironio, Diálogo con laicos, Buenos Aires, 1986.
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Amorosa e intelixente Luz
Fina Casalderrey1

1

A luz non ten historia
e asume ese misterio que nunca se revela.
Todo é sagrado aquí igual na terra.
(«Mar por medio». As arpas de Iwerddon)

O pasado luns 20 de abril, na biqueira dos pés para non facer
ruído, foise Luz Pozo Garza, a muller sabia e amable no trato, de
perenne xuventude interior, coqueta, de voz doce e talante conciliador; foise a Luz delicada, a «poeta» que con toda a sinxeleza
de que era capaz –que era moita–, cando falaba da profundidade
que pode haber no sentimento amoroso, aseguraba que «o corazón
está cheo de células amorosas e intelixentes». «Poeta do ‘Amor’
con maiúsculas. Cantora consubstancial do Amor», referiuse a ela
o profesor Xesús Alonso Montero. «Souben amar», asegurou ela
nun dos seus versos.
Dende entón –e malia ese confinamento que nos impediu estar
fisicamente a seu carón para despedila de preto, con todas as
honras que quixeramos–, son moitas as manifestacións públicas
de afecto e admiración que van agromando nos diferentes medios.
Todas fermosas, acaídas e merecidas; porén, hai dúas que me conmoveron especialmente.
Unha delas foi un artigo que a filóloga e investigadora Olivia
Rodríguez González escribiu en quente, no mesmo día do seu pasa1
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mento, un artigo que comeza así: «Non sei se haberá agora neste
sufrido mundo un poeta que, con case cen anos, continúe en activo
coa forza e a sabedoría con que Luz Pozo Garza seguiu a escribir
versos ata o último alento»2 . Percíbese nesas palabras e en todo o
que segue un desesperado desexo de apreixar o mundo, o inmenso
mundo da poeta, e esa impotencia de non poder mostralo, esa sorte
de muro de contención doloroso de quen reborda nunha enchente
de sentimentos, que sabe e quere dicir moito máis, de quen dende
a discreción viviu con Luz momentos exclusivos, que coñece a súa
obra e coñeceu moito á autora, porén, ademais de dispoñer duns
caracteres limitados, sente o desgarro non finxido da dor bloqueándolle o ánimo.
Outra das manifestacións de cariño e fascinación que lembro
con especial empatía é a dunha profesora de lingua castelá nada
en Iruña, tamén investigadora, Maialen Aguinaga Alfonso, na que
fala da súa amizade con Luz, conta que naceu ao cadraren ambas
as dúas en 1983 no IES de Nigrán. Conmoveume especialmente o
momento en que fala da sorpresa que supuxo para ela –despois de
anos de trato– cando, a raíz da xubilación de Luz en 1987, descubre a inxente obra da entrañable compañeira:
Recuerdo haberle escrito un pequeño homenaje de despedida de su
vida profesional como catedrática de Enseñanza Media, sin saber
–en mi ingenuidad– la gran obra poética que ya tenía en su haber.
Y los numerosos libros que escribiría después, desde 1987 hasta
2019. Por entonces yo solo sabía que era autora del primer libro que
me dedicó, en versión bilingüe castellano/gallego, Últimas palabras/
Verbas derradeiras (1972), ya que hablaba poco de su intensa labor
poética y de crítica literaria. La fui descubriendo tras su jubilación3.

Así era esa Luz que deixa tras de si un ronsel de formas de saudade, un facho que iluminaba coa súa maneira de estar, de ser e
2 Con Luz Pozo Garza para sempre, artigo publicado en La Voz de Galicia o co pseudónimo de Olivia Tudela, o 21 de abril de 2020.
3 «In memóriam» de Luz Pozo Garza desde mis recuerdos, artigo publicado en La Voz de
Galicia o 22 de abril de 2020.
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de ver o mundo, que falaba do amor coma unha das armas máis
poderosas e integradoras.
O meu caso é un pouco ao contrario, eu souben primeiro da
súa obra antes de a tratar persoalmente. Nas distancias curtas,
comecei a coincidir con ela xa de maior. A primeira fascinación
entroume, pois, pola forza da súa palabra poética. O primeiro libro
dela que tiven nas mans foi Códice Calixtino que en 1986 publicara a editorial Sotelo Blanco. Daquela, Luz xa publicara en galego
O paxaro na boca, Verbas derradeiras e Concerto de outono e nós,
mestras e mestres que, despois daqueles cursos de especialidade
que nos acreditaban para impartir galego nas aulas, e posuídos dun
fervedoiro de entusiasmo contaxioso, continuabamos a querer destapalo todo na procura da propia identidade. Había outra Rosalía
viva que escribía cousas como
Alí as palabras lúcidas
poden esclarecer o destino dun pobo
na voz dun patriarca

e igual que moitas e moitos da miña xeración funa –e sigo
aínda– descubrindo. Logo, cando La Voz de Galicia sacou no 2002
aquela celebrada Biblioteca 120, volvín bater con este libro. Abrino
e relín… E, xa nos primeiros versos do primeiro poema que dedica
a Eduardo –daquela xa sabía que Eduardo, Eduardo Moreiras, fora
o seu grande amor–, a nova lectura daquela descuberta anterior
adquiriu unha nova dimensión e os devanditos versos
Amei o reino onde as aves inician unha curva
melódica para morrer de amor nos outonos diáfanos do norte

agrandaron o significado.
Agora que xa dorme nese bosque dos íntimos silencios que fan
pechar as pálpebras e despois de escoitar en diferentes ocasións
a súa voz en directo –ese paxaro que tiña na boca–, despois de
descubrir que a sutileza, elegancia, sensualidade, tenrura, musicalidade dos seus versos estaba nela, nos acenos, nas sentenzas, na
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maneira de vestir… podo afirmar que ela, esa nave que agora transita entre as sombras, era poesía. Luz era poesía. Uns pantalóns
escuros, un xersei de punto e un fular abondaban para que esta
gran dama da poesía fose portadora da elegancia máis sublime.
Tamén puiden observar a deliciosa ponte que foi quen de construír
coas novas xeracións de poetas.
Nomeo Códice Calixtino, esa obra, porque… porque é coma
quen lembra un primeiro amor, pero podería ser outro, amais dos
nomeados: Concerto de outono, Prometo a flor de loto, Vida secreta
de Rosalía, Medea en Corinto, As arpas de Iwerddon, Deter o día
cunha flor, Rosa tántrica… ou Pazo de Tor. Ou as antoloxías…
Entendo perfectamente o sentir de Olivia Rodríguez, quen tanto
sabe dela e tanto a quixo.
Desexo, amorosa e intelixente Luz, que neste intre atopases xa
o camiño…
onde a mañá concentra o primeiro vestixio
as madeiras unánimes
as pegadas espidas da lisura do tempo
para vagar en calma4.

Pois xa gañaches na terra esa luz que prometía para ti León Felipe.
Fina Casalderrey

4
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Padre López Calo S.J.,
In memóriam
Carlos Pajares Vales1

Hai trinta anos, co gallo da xubilación do P. López Calo e do
seu paso de catedrático a profesor emérito da Universidade de
Santiago, publicáronse dous volumes de máis de 700 páxinas na
honra da súa traxectoria, coa contribución de diversos profesores
de moitas universidades españolas e estranxeiras. Na introdución
destes volumes, eu como reitor entón da Universidade Compostelá dicía:
1

É unha grande satisfacción ter no seu cadro de profesores o P.
López Calo. O prestixio científico dos seus profesores é o principal
activo dunha universidade e por iso a nosa séntese orgullosa de
ter nas súas filas ao P. López Calo. A súa actividade é intensa e
variada sendo difícil dicir que é o máis relevante e, xa que logo,
polo que a Universidade debe estar máis agradecida. Quizabes a
súa investigación, internacionalmente apreciada, impregnada por
un espírito de busca conxuntada cun rigor e coñecementos fondos;
quizabes o seu traballo tenaz nos Xoves Musicais, fundados, sostidos e alentados por el, permitindo ir facendo na nosa Universidade
un público musical amplo e serio, quizabes o agarimo mostrado á
súa Universidade que o levou a facer a doazón da súa biblioteca
particular; quizabes a transmisión do seu espírito investigador de
tal xeito que se estea a formar un núcleo de musicólogos… Son
moitos quizabes. Por iso, como Reitor da súa Universidade quero
dicir no seu nome: Grazas P. López Calo.

1 Carlos Pajares Vales é catedrático de Física Teórica. Foi reitor da USC entre os anos
1984 e 1990.
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Se se revisan estas verbas trinta anos máis tarde, constátase que
a súa actividade investigadora non parou e seguiu con feitos relevantes, co descubrimento de importantes composicións de música
renacentista e barroca en diversas catedrais españolas, tamén
continua a súa colaboración coas iniciativas musicais dirixidas a
un público máis xeral. E admirable como con máis de noventa
anos collía o coche para facer moitos quilómetros, meténdose na
España profunda para buscar e descubrir música que o facía feliz
e ademais provocaba admiración e sorpresa dentro da comunidade
científica internacional.
Os Xoves Musicais representaron durante moitos anos unha das
principais actividades musicais de Galicia, contando coa participación de instrumentistas de primeiro nivel e incluso de formacións
sinfónicas estranxeiras como a orquestra filharmónica de Brno e
outras similares. Aínda hoxe son recordados os ciclos das sonatas
de Beethoven e Mozart ou dos seus cuartetos ou o ano de música
francesa celebrando no aniversario da revolución francesa, que
tiveron lugar nos Xoves Musicais. Como é coñecido, na década
dos noventa creáronse dúas estupendas orquestras en Galicia, a
Sinfónica coa sede en A Coruña e a Real Filharmonía en Santiago
e iso implica que os Xoves Musicais se transformaron, restrinxíndose a música de cámara e instrumental realizada noutros días da
semana, dado que a música sinfónica estaba moi ben cuberta. O
P. López Calo seguiu sempre aberto a colaborar nas diversas programacións, sexa co Auditorio de Galicia na programación, ou con
participación máis activa como foi o caso con Música en Compostela. Música en Compostela fíxolle unha homenaxe de gratitude
hai dous anos.
Debido o seu período no Xapón, son as excelentes relacións co
mundo xaponés. Proba dilo foi a actuación, hai uns anos, do coro
da Universidade de Nagasaki na igrexa dos xesuítas de Santo Agostiño en Santiago, interpretando de maneira magnífica o Requiem
de Tomás Luís de Victoria.
Respecto da doazón da súa importante biblioteca á Universidade de Santiago, probablemente a mellor en canto a música
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medieval renacentista e barroca española, non puido facerse efectiva finalmente, e agora ubícase na biblioteca da Universidade
Pontificia Comillas.
O P. López Calo estaba moi ben formado como xesuíta. Licenciado en Filosofía pola Universidade de Comillas, en Teoloxía
pola Facultade de Teoloxía de Granada, licenciado en Filosofía e
Letras na Universidade de Granada, doutor pola Universidade de
Santiago, graduado e doutor polo Pontificio Instituto de Música
Sagrada en Roma. Neste mesmo Instituto foi profesor adxunto
e despois catedrático e vicerreitor na década dos sesenta. Neste
período foi conselleiro musical da Radio Vaticana. Toda esta
formación dáballe un amplo coñecemento en linguas clásicas e
modernas, filosofía, teoloxía e historia. Por outra banda as súas
estancias en diversas partes do mundo permitíanlle ter unha ampla
visión e amplos horizontes.
Como musicólogo fixou aportes notables a varios períodos musicais. Na música medieval, as súas investigacións están sintetizadas no libro La música Medieval en Galicia. Dentro atópanse
propostas orixinais fundamentais para entender o Calixtinus,
máximo tesouro musical da catedral de Santiago. Tamén é de
resaltar a proposta sobre os instrumentos do Pórtico da Gloria,
mostrando que foron esculpidos non como froito da imaxinación
do artista, mais como copia de instrumentos existentes na época.
Dentro da música do Renacemento e do Barroco, a súa tese doutoral en Roma: La música en la catedral de Granada en el XVI,
abre camiños no estudo da música renacentista, quedando como
referencia e sendo mestra e modelo para traballos posteriores.
A este traballo seguiron La música en las Catedrales de Castilla la Vieja e despois as do antigo Reino de León. O arquivo da
súa biblioteca é un auténtico arsenal de documentación onde se
atopan os catálogos de Santiago, Burgos, Palencia, Segovia, Ávila,
San Domingos da Calzada, Logroño, Burgo de Osma, Calahorra,
Soria, Valladolid, Vilagarcía de Campos, Plasencia e Zamora. Os
estudos sobre a música do renacemento ou do barroco español
citan frecuentemente como referencia os traballos do P. López
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Calo. Os seus estudos non se restrinxen aos períodos citados,
senón a diversos aspectos musicais doutras épocas como no caso
da música española do século XIX, especialmente sobre Eslava,
ou a influenza da opera italiana en España, ou sobre as sonatas
de Beethoven.
Formaba parte de institucións musicais de Alemaña, Italia,
Francia, Inglaterra e varias americanas, igualmente que de varias
españolas. Era membro da Academia Galega de Belas Artes e
posuía a máxima distinción artística española: a medalla de ouro
ao mérito das Belas Artes. Tamén era académico correspondente
da Academia de Belas Artes de San Fernando, Real Academia
Galega e Real Academia de Belas Artes de Granada.
O P. López Calo era conservador en certos aspectos, mais
sempre aberto a escoitar e tamén a cambiar o seu parecer se se
argumentaba e convencía. Hai uns anos, a Filharmónica de Berlín
publicou unha versión da Paixón segundo San Mateo de Bach,
dirixida por Simon Rattle e con posta en escena de Peter Sellars.
O feito de que a obra estaba teatralizada e ademais cun director
atrevido e moi moderno, podería ter causado temor a un sacerdote,
máis tendo en conta que estamos a falar da obra cumio da música
clásica (non só da música sacra). Por iso, dubidei en regalarlla,
pero finalmente así o fixen. Despois dunhas semanas, deume persoalmente unha carta preciosa, na que ademais de expresar o seu
agradecemento, indicábame os seus primeiros temores e reparos,
mais na medida en que avanzaba a obra contábame que se rendía
cada vez máis a súa profundidade e beleza. Díxome que despois
de ver e escoitar o DVD puxo un DVD da mesma obra interpretada por Richter, rexistro clásico de referencia e sentiu una gran
diferenza en favor dos berlineses.
Outro aspecto da súa personalidade era o candor, parecido
ao que teñen os nenos e os paisanos galegos. Isto reflectíase en
moitos aspectos, así por exemplo, as súas homilías da Eucaristía
estaban construídas a base de contos sinxelos e de fábulas que
entraban polos sentidos máis que pola cabeza. Parecía que falaba
un neno galego.
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Padre López Calo S.J., In memóriam

El quería axudar ao labor pastoral e estivo celebrando a Eucaristía ata a súa partida a Salamanca. O día que anunciou a súa última
Eucaristía en Santo Agostiño, os fieis que o escoitaban déronlle un
aplauso espontáneo prolongado cheo de agarimo e agradecemento.
Agarimo e agradecemento que sentimos os que o lembramos con
simpatía.
Carlos Pajares Vales
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Benqueridas lectoras e lectores desta Crónica de Igrexa,
escrita, iso desexamos, desde
a banda da esperanza nun
momento en que a esperanza
se ofrece a prezo ben alto.
Esperamos, desexamos, que
esta revista poida chegar polos
medios correntes aos vosos fogares, e que vos atope cunha vida
relativamente normalizada, despois de todo o pasado e de todo
o que queda por pasar. Oxalá
nos teñamos recuperado do
choque producido polo demiño
da COVID-19 e ben dispostas e
armadas para a inxente tarefa
que temos por diante. Todo
o mundo estamos a proba de
humanidade certamente; todas
as persoas e igrexas de calquera
confesión quedamos tamén a
proba de fe, de amor e de esperanza. Necesariamente ao redor
de todo isto versará esta cartiña
que vos mandamos con moito
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pesar polas persoas defuntas,
con moita condolencia polas
familias que houberon de
soportar situacións totalmente
anómalas, con moito agradecemento por toda a xentiña que,
desde diferentes servizos, estivo
con profesionalidade e convicción na primeira liña da acción
coidadora e curadora. Grazas
de corazón!

1.- Unha inesperada
lección de humanidade
Os efectos tremendos que
a COVID-19 tivo e está tendo
sobre as vidas e sobre o inmediato futuro económico e
social de toda España e en boa
medida de todo o mundo, fixo
que espertasen todo tipo de
opinións sobre as súas orixes,
sobre o seu desenvolvemento,
sobre a adecuación das respostas dadas, sobre os seus efectos
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a curto e medio prazo, sobre a
maneira de subvertelos incluso
sobre os escuros intereses de
supostos escuros promotores
desta pandemia. Moito se está
falando e escribindo e moito
se seguirá facendo. Esperemos
que o tempo e o bo traballo nos
permita ir aclarando unha chea
de incógnitas de momento sen
resposta.
Pero si que podemos adiantar
algunhas leccións que a pandemia da COVID-19 nos ofrece.
Sinalamos algunhas, seguros de
que quen isto lea poderá engadir outras nesta obrigada escola
de aprendizaxe.
‘Somos moi fráxiles’. Moito
máis do que pensabamos desde
esa torre de marfil na que nas
sociedades máis desenvolvidas nos viñamos situando. Un
insignificante ser, que case non
é nada, ten capacidade para
derrubar esta estatua de ouro
con pés de barro que nos estabamos construíndo.
‘Á forza formando parte do
mundo da xente fráxil’. Fose esta
xente a refuxiada que a milleiros se amorea ás nosas portas,
e soporta invernías, fames, desesperanzas, falla de atención
médica; ou fose eses millóns de

nenos e nenas que morren cada
ano en países subdesenvolvidos;
mortes que se evitarían con pan,
auga ou cunha vacina que todo
o mundo coñece, pero non todo
o mundo se pode aplicar. Ou
fose calquera outra miseria das
moitas que asolan a humanidade. E estamos aí, sufrindo as
súas consecuencias, un pouco
ao lonxe con todo, pois non hai
comparanza entre a reacción
ante a nosa dor e ante a dor de
outros.
‘Palpando a nosa interdependencia obrigada’. Tanto
para comprender a presenza
do mal, como para artellar as
maneiras de o superar. Somos
familia, somos pobo, somos
país, somos humanidade. Contaxiados xuntos, só xuntos nos
libraremos do mal. Que inimaxinables capacidades teriamos
de superar tantísimo mal que
afecta ao mundo, se normalizásemos esta lóxica humanitaria
tan elemental.
‘A grande solidariedade que
somos capaces de despregar’.
Tanto nos profesionais que,
coma todos os sanitarios, estiveron sempre en primeira liña,
expoñéndose ao contaxio e á
morte, como así foi, coma na
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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inxente cantidade de voluntarias/os, que están arrimando
o lombo para poder manexar a
situación. Incluso a invectiva, o
humor co que uns e outras souberon paliar a acidez das horas
mortas e dos ánimos desacougados. E tamén aquí as administracións, cos seus acertos e desacertos, están desempeñando o
papel que sempre deberan desempeñar intentando aplicar o
criterio de que ninguén quede
desamparado nesta onda de
desamparo.
‘O coidado da nosa xente
maior’. A COVID-19 cebouse
cos nosos velliños e velliñas,
que coa mellor intención do
mundo as familias depositamos
nunha residencia. Algunhas
destas reveláronse como carentes dunhas boas prácticas de
coidados. Non hai comparanza
entre envellecer e morrer na
casa, cos seus, e morrer no anonimato vital dunha residencia.
Debemos persistir en sistemas
de vida que se demostran tan
pouco humanitarios?
‘A pregunta polo sistema de
vida que levamos’. De golpe
caemos na conta da relatividade de tantas cousas que criamos imprescindibles. Todo se
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inclina ante o desexo elemental
de vivir e ante o gozo de facelo
en harmonía entre a xente, coa
natureza. E vennos á cabeza a
sospeita por ese modelo produtivista, que todo o somete á
lóxica do beneficio económico,
sen atender ao deterioro da
natureza, da saúde, da boa convivencia entre países, do desenvolvemento integral das persoas. O desexado volver á normalidade non debería incluír
volver aos sistemas de vida de
sempre, que xera rupturas entre
persoas e pobos, explotación da
xente máis fráxil e da natureza,
e crea as circunstancias propicias para a aparición e expansión de pragas.
‘A necesidade de novas formas
políticas’. Que contrasentido a
voz de quen, no medio da pandemia, se empeña en seguir encirrando á xente e contaminando
o ambiente desde os parlamentos ou desde as redes! Canto
botamos en falta liderados políticos no goberno e na oposición
capaces de crear sólidas redes
de entendemento e colaboración
cando as circunstancias tanto o
demandan! E a mente vaise con
admiración, agradecemento e
envexa cara a esas sete mulleres, xefas de goberno de países
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como Nova Zelandia, Alemaña,
Islandia, Taiwán, Finlandia,
Noruega e Dinamarca, que souberon afrontar a crise con intelixencia e audacia e promover
unha cultura política á altura
das circunstancias.
‘A revalorización do público’.
Contra esta tendencia cainita de
despoxalo de funcións e medios,
seguindo a lóxica absurda de
«cada quen que se amañe como
poida», tan do gusto do capital
en formas políticas neoliberais.
Supoñemos que a recuperación
do público como soporte primeiro da cidadanía será uns dos
mellores efectos de todo canto
estamos sufrindo.
‘Grandes feridas abertas’.
Non só polas persoas que
morreron e as súas familias,
non só porque se vai debater
moito sobre o evitable ou non
desas mortes. Tamén porque
haberá millóns de persoas que
van quedar á intemperie económica e socialmente. Unha
ondada enorme de limitación
e pobreza vai cubrir moi posiblemente o noso país. Será esa
xente máis fráxil a que teña
que apandar con todo, como
sucede adoito? Seremos capaces
de ditarnos criterios solidarios

potentes para aliviar a carga
que se nos bota enriba? Estaremos dispostos a empobrecernos
algo todos, empezando polos
mellor situados, para que todos
dispoñan do elemental?
‘Coa fe cristiá posta a proba’.
Porque hai maneiras e maneiras de se situar cristiamente
ante estes acontecementos. Hai
quen, demandándolle a Deus
remedios para quitar de enriba
a pandemia, acaba no fondo
facéndoo causante da mesma,
e restando razóns para facernos a pregunta –tantas preguntas!– a nós mesmos sobre
os posibles abandonos nosos,
sobre a mala xestión do problema, sobre a nosa disposición
solidaria, sobre os modelos
sociais dos que gustamos. E hai
quen cre que Deus non é alleo
a tanta desfeita e, con respecto
pola nosa autonomía, arrima o
lombo co seu Espírito espertando conciencias, mobilizando
enerxías, alentando solidariedades, soportando cansazos; achegarse a el na pregaria permite
que prenda en nós o seu afán
de que o ser humano teña vida.
Quen queira abondar en
reflexións de todo tipo sobre
este asunto poderá facelo doaEncrucillada 218, maio-xuño 2020
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damente. As redes están cheas
de palabras, máis ou menos
atinadas, tamén de enganos e
trolas tramposas. Polas redes
chegáronnos reflexións de diferentes analistas, teólogos incluídos, e, cando isto escribimos,
está aberta unha enquisa a teólogos/as para que opinen sobre
o significado da COVID-19. A
dicir verdade, temos a sensación
de certa saturación de palabras.
Mellor xa buscar a sabedoría
do silencio, das catro cousas
elementais, e quentar o pensamento, o sentimento e a acción
nese fogar de futuro.

2.- Relixión sen culto público
As medidas preventivas urxidas pola presenza da COVID-19
trouxeron consigo, entre outras
moitas cousas, un confinamento
que implicou durante semanas a prohibición de saír das
casas, agás na busca de cousas
esenciais, e polo tanto tamén
a imposibilidade de acceder ao
culto, que, aínda que se podía
celebrar, non se podía acompañar. En xeral a aceptación destas
medidas foi exemplar por parte
de toda a poboación. Estaba en
xogo a vida e o futuro inmediato
de moita xente. Houbo as súas
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excepcións, algunhas persoas
que tentaban burlar a vixilancia
establecida, e mesmo uns «avogados cristiáns» que pretenderon levar unha querela contra o
goberno por prohibición do culto
público. Hai de todo, xa se ve.
Para quen isto escribe o obrigado baleiro relixioso dos templos foi unha graza especial coa
que a vida, Deus, nos obsequiou
nestas xornadas de Coresma,
Semana Santa e Pascua. Remitíanos a aquela experiencia
primeira, fundacional, do cristianismo na que non había
igrexas, non había clero como
tal, tampouco había manifestacións públicas da propia fe en
forma de procesións masivas,
e as persoas crentes, medio ás
agachadas, atopaban nas casas
o espazo apropiado para verse,
para compartir e celebrar a
fe e para recordar vivamente
aquilo de que «chega a hora –é
xa agora– en que os verdadeiros adoradores adorarán o Pai
en espírito e verdade, pois eses
son os adoradores que procura o
Pai» (Xn 4, 23), e non no monte
de Garizim nin no templo de
Xerusalén.
Non é unha pequena bendición curadora xaxuar por
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un tempo de celebracións, de
rituais, de procesións e poder
atoparte cara a cara coa túa
propia soidade crente, co teu
propio baleiro e co baleiro institucional do grupo relixioso
ao que pertences? O aparato,
a montaxe relixiosa non ocupa
demasiadas veces, excesivas
veces, o lugar de Deus na nosa
experiencia de fe, no canto de
ser un carreiro que con limpeza
nos encamiñe cara a el? Que
impresionante entrar neses días
nun templo baleiro, e sentilo
cheo dunha presenza calada de
Deus, que nos acompañaba cara
ás rúas silenciosas, cara aos
fogares ateigados de xente, cara
os centros de paixón, morte e
resurrección no que se converteron hospitais e depósitos de
cadáveres! O lugar prioritario de
Deus era ese, segue sendo ese.
E oxalá esta lección, xa sabida,
se nos reforce cando isto vaia
pasando e poidamos volver á
normalidade vital do culto, que
non, no posible, á rutina tranquilizadora do templo.

Vaticano polo papa Francisco.
Baleira a basílica, baleira a
praza de San Pedro e todo o seu
inmenso e maxestoso entorno,
atónita tanta grandeza, riqueza
e fermosura ante o ritual simple,
elemental, dun grupiño de persoas facendo memoria viva dos
momentos últimos da persoa
de Xesús. Quizais lles faltou
aos ritos dar un paso máis cara
á mesma pobreza e simplicidade vivida por Xesús e o seu
grupo –doce, como doce eran
as persoas que como público
asistían as cerimonias papais–,
cousa esta ben difícil naquel
marco inevitable. E as cantigas
dun coro breve en voces, pero
intenso, e as palabras e silencios
do Papa sustentando e orientando cara ao Cristo, como tiña
que ser, e cara ao mundo expectante que, crente ou non, estaba
fóra agardando solidariedades
de quen máis as podería agardar. Algo realmente inesquecible, que quedará para sempre
nos anais da historia. A Semana
Santa do 2020, a Semana Santa
da COVID-19!

3.- Desde San Pedro de Roma

Pensamos que o Viacrucis
de Venres Santo foi un dos
momentos álxidos da Semana
Santa do Vaticano, por máis
que non é un dos de obrigado

Onde máis puidemos constatar isto foi nas celebracións
da Semana Santa presididas no
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cumprimento dentro do ritual
católico. O Viacrucis sempre
foi, noutros tempos máis ca
hoxe, un acto de piedade popular, que no canto dos densos,
longos e inintelixibles ritos oficiais en latín, poñía nas mans
do pobo un achegamento sentido á dor de Xesús nos preludios e no momento mesmo da
súa morte. Unha dor aberta a
todas as dores das que o pobo
humilde sempre sabía moito.
E este ano o Viacrucis foi
algo así. O Papa, antes xa de
que estoupara o da COVID-19,
encargara que fosen persoas
vinculadas por diferentes razóns
á prisión de Padua as que preparasen as meditacións de cada
unha das 14 estacións. E mantivéronse esas meditacións, indicándonos que máis aló e máis
acó da COVID-19 hai dor e hai
paixón, hai desexos de vida e
hai esperanza, e os cárceres son
un dos lugares onde máis cruamente isto se fai patente. Foi un
doloroso pracer escoitar naquel
marco inmenso –que inmensa
é a dor do mundo!–, naquela
envoltura de intenso silencio
–que intenso é tamén o silencio
que tantas veces envolve a dor
do mundo–, escoitar, dicimos,
contemplar as narracións das
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14 testemuñas que nos foron
poñendo diante dos ollos anacos
de vidas que falaban do máis
fondo, complexo, sucio e limpo
do corazón humano, das súas
ansias de plenitude e redención.
Iso foi o que nos foron contando con palabra clara, directa,
e con sentimentos acesos as
cinco persoas que sufrían condena, os pais dunha filla asasinada, a nai dunha persoa detida,
unha catequista da parroquia, a
filla dun condenado a cadea perpetua, unha educadora de institucións penitenciarias, un sacerdote acusado e logo absolto, un
xuíz de vixilancia penitenciaria,
un frade voluntario e un axente
de policía penitenciaria. Textos
xa publicados, para reler e meditar a fondo. Textos para decatármonos de que esa realidade,
capitalizada por nomes e historias ben concretas, está aí, nas
prisións provinciais (Teixeiro,
Bonxe, Monterroso, A Lama,
Pereiro de Aguiar) a carón das
cales tantas veces pasamos con
ignorancia e quizais indiferenza
polo que alí dentro se sofre, vive
e sen dúbida se soña. Por certo,
lugares, persoas nas que a maiores a COVID-19 deixou tamén
trazos ben dolorosos, senón en
abundantes mortes, si en con-
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dicións de vida marcado por
un réxime restritivo de visitas e
atencións. A COVID-19 pasará.
As prisións, co seu confinamento obrigado e doloroso, por
desgraza non pasarán.

4.- Unha carta alentadora
Como xa dixemos, a soidade
e silencio vaticano estivo acompañado polo propio silencio do
Papa ás veces, e pola súa palabra sinxela, viva, outras. A parte
das homilías pronunciadas ao
longo da Semana Santa, parécenos oportuno recoller dous
comunicados do Papa invitándonos a facer da Pascua, da vida
a fondo renovada, un empeño
cotián, e indicándonos camiños
para o poder conseguir.
O primeiro trátase dunha
preciosa carta feita pública o
mesmo día de Pascua, dirixida «aos irmáns e irmás dos
movementos e organizacións
populares», coas que xa tivera
repetidos encontros. Chama a
atención o ton da mesma e a
linguaxe accesible; un ton de
irmán a irmán, abundante en
expresións de proximidade, de
agradecemento, de valoración,
de sentirse el mesmo cuestionado pola traxectoria deles, de

valoración propia e do mesmo
Deus: «Quero que saiban que o
noso Pai celestial os mira, valóraos, recoñéceos e fortalece a
opción de vostedes».
Considéraos o Papa «verdadeiros poetas sociais, que desde
as periferias esquecidas crean
solucións dignas para os problemas máis agudos dos excluídos». Admira deles que, aínda
que excluídos polo Mercado e
polos Estados, «non se pechan
na queixa: arremánganse e
seguen a traballar polas súas
familias, polos seus barrios,
polo ben común. Esta actitude
de vostedes axúdame, cuestióname e ensíname moito».
Fai memoria do difícil que o
teñen en situación de COVID19 as familias que viven en
casiñas tan reducidas, as persoas emigrantes, presas, adictas, e agradécelles de corazón
que estean aí, ao pé dos problemas. Nesta crise recoñece
as limitacións económicas de
vendedores ambulantes, recicladores, feirantes, pequenos
agricultores, construtores, costureiros, os que realizan todas
as tarefas de coidados, e por iso
afirma que «tal vez sexa tempo
de pensar nun salario universal
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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que recoñeza e dignifique as
nobres e insubstituíbles tarefas
que realizan, capaz de garantir e
facer realidade esa consigna tan
humana e tan cristiá: ningún
traballador sen dereitos».
Por último considéraos
imprescindibles na dura tarefa
que como sociedade temos por
diante: «A nosa civilización, tan
competitiva e individualista, cos
seus ritmos frenéticos de produción e consumo, os seus luxos
excesivos e ganancias desmedidas para poucos, necesita baixar
un cambio, repensarse, rexenerarse. Vostedes son construtores indispensables dese cambio
inadiable; máis aínda, vostedes
posúen unha voz autorizada para
testemuñar que isto é posible».

5.- Un plan para resucitar
E falamos agora do segundo
comunicado do Papa. Vólvenos
sorprender Francisco cunhas
palabras escritas para un medio,
neste caso Vida Nueva, ao xeito
dun colaborador máis, que
quere contribuír a crear unha
cultura da esperanza nun tempo
que se anuncia gris e medroso.
O seu escrito é unha especie
de homilía ou esexese de dous
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textos relativos á resurrección
de Xesús: Mt 28, 9, co seu sorprendente «alegrádevos» dirixido ás mulleres, e Mc 16, 3,
coa preocupación por «quen
nos correrá a pedra do sepulcro?» A invitación á alegría, que
«podería parecer unha provocación e mesmo unha broma de
mal gusto», abre e pecha o seu
escrito, dedicado todo el a xustificar esa invitación.
O que temos diante coa
COVID-19 é unha enorme
pedra do sepulcro que anuncia
morte e desesperanza. «Como
faremos para levar adiante esta
situación que nos desbordou
completamente?», pregúntase o
Papa. Na actitude das mulleres
do evanxeo ve el un exemplo
a seguir: «Por amor ao Mestre
e con ese típico, insubstituíble e bendito xenio feminino,
foron capaces de asumir a vida
como viña, sortear astutamente
os obstáculos para estar cerca
do seu Señor. A diferenza de
moitos dos Apóstolos (…), elas,
sen evadirse nin ignorar o que
sucedía, sen fuxir nin escapar…, souberon simplemente
estar e acompañar». E detense
o Papa en verificar como isto foi
o que fixo e está a facer tantísima xente de todo tipo e pro-
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fesión, que desa maneira abriron a vida a unha experiencia
de resurrección. As mulleres
daquel primeiro momento e
unha chea inmensa de persoas
hoxe, co seu servizo e amor,
invítannos a introducirnos nese
mesmo dinamismo.
«Se algo puidemos aprender en todo este tempo, é que
ninguén se salva só», afirma o
Papa, para invitarnos a deixarnos levar polo Espírito «que
abre horizontes, esperta a creatividade e nos renova en fraternidade para dicir aquí estou
ante a enorme e inadiable tarefa
que nos agarda. Urxe discernir
e atopar o pulso do Espírito
para impulsar xunto con outros
as dinámicas que poidan testemuñar e canalizar a vida nova
que o Señor quere xerar neste
momento concreto da historia».
Pois «este é un tempo propio de
animarnos a unha nova imaxinación do posible co realismo
que só o Evanxeo nos pode proporcionar. O Espírito, que non
se deixa pechar nin instrumentalizar con esquemas, modalidades ou estruturas fixas ou
caducas, proponnos sumarnos
ao seu movemento capaz de
‘facer novas todas as cousas’
(Ap 21, 5)».

Creatividade, imaxinación,
fronte a estruturas fixas e caducas, facer novas as cousas, con
discernimento no Espírito,
xunto con outros, é o urxente
para afrontar o momento presente, sinalado especialmente
polas consecuencias da COVID19, pero xa de tempo atrás marcado tristemente por outras
epidemias que o mesmo Papa
tamén nos recorda: «a fame que
padecen tantos, sabendo que
hai alimentos para todos»; «esas
guerras alimentadas por desexos
de dominio e de poder»; «estilos
de vida que asolagan a tantos
na pobreza», que nos incitan a
promover «unha vida máis austera e humana que posibilite un
reparto equitativo dos recursos»; a necesidade de tomar «as
medidas necesarias para frear a
devastación do medio ambiente»
deixando de negar a evidencia.
Ante esta ampla realidade negativa o Papa invítanos a actuar
«como un só pobo», «cos anticorpos necesarios da xustiza,
a caridade, a solidariedade».
E remata animándonos: «Non
teñamos medo a vivir a alternativa da civilización da esperanza:
contra a angustia e o medo, a
tristeza e o desalento, a pasividade e o cansazo». Unha civiEncrucillada 218, maio-xuño 2020
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lización que «supón o esforzo
comprometido de todos (…),
unha comprometida comunidade de irmáns». E neste marco
poderemos escoitar e dicir a
palabra de Xesús: «Alégrate» e
ver que tal saúdo nos mobiliza.

6.- Co espírito do Prestixe
Coido que todos, todas estamos na onda das propostas do
Papa. Buscando como circunscribilas dunha forma gráfica,
histórica, ben realista, veume
ao recordo a calamidade do
Prestixe, o petroleiro afundido
en augas próximas a Galicia
no 2002, que encheu as nosas
costas de porcallada. Máis alá
do atinado ou non das medidas
dos gobernos correspondentes,
a resposta moi memorable da
cidadanía desbordou todas as
expectativas; xente de cerca e
de lonxe, vinculada ou non por
algunha razón a estas nosas
terras, espiuse de pés e pernas,
arremangouse literalmente e a
presas ou co que fose conseguiu
que nun tempo relativamente
curto, todo o que á vista estaba
quedase case coma unha patena.
Algo así deberiamos facer
nós hoxe, agora e por un tempo
medianamente longo, oxalá ben
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acompañados e motivados por
quen nos goberna. Arremangar
todo o que haxa que arremangar, corpos e espíritos, palabras
e alentos, identidades e ideoloxías, carteiras e vontades, para
que de aquí a non moito tempo
volvamos a unha normalidade
mellorada, purificada. Esquecer a mediocridade de quen
en todo atopa razón para ver o
lado escuro –unha forma moi
sutil de lavarse as mans e pasar
de todo– e agarrarse ás moitas
razóns que temos para reconstruírnos coma pobo, coma país,
cada vez máis fraterno.
E a Igrexa, as persoas e comunidades cristiás que a compoñemos, que non fallemos. Sería
igual moito pedir que fósemos
a alma de todo isto, pero por
que non? Durante estas semanas pasadas houbo xente que
introduciu nos medios a pregunta de onde andaba a Igrexa,
que estaba facendo para implicar todo o seu poderío económico na causa que a todos nos
afectaba. Non sabemos se era
pregunta sincera ou maliciosa.
Non sabemos se toda a Igrexa
se está a implicar da mesma
maneira. Non sabemos se igual
faltou algunha toma de postura
contundente, a nivel español ou
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mesmo europeo, en ton maior,
algunha declaración en medios
que tivese a forza de convocar
e arrastrar, algunha campaña
especial. No seu día foron
moitas as institucións eclesiásticas que puxeron locais ao servizo do que fixese falla; un día
tras outro chégannos novas de
persoas, de comunidades parroquiais, dunha sobredemandada
Cáritas que se están a mobilizar nos campos que lles corresponde para aliviar, de decisións
como a dos bispos galegos e
non galegos invitando ao clero
a que compartisen parte da súa
módica soldada; servizos materiais, servizos espirituais, máis
de medio cento de curas vítimas
da pandemia… Pero dá a impresión de que moito do bo que se
fai non traspasa as fronteiras
da información, e en cambio o
que si as traspasa son anécdotas
coma a do bispo de Alcalá de
Henares bendicindo co Santísimo a cidade desde as torres da
catedral (!). Moi sinxela e moi
atinada, ao noso ver, a carta do
P. Ángel a 300 persoas implicadas directamente nos coidados
da poboación pola COVID-19,
anunciando pregarias, agradecendo o traballo e instando á
unidade de acción. Soubémolo,

curiosamente, pola reacción
molesta de alguén que se escandalizaba de que lle escribira
unha carta así a Pablo Iglesias.
Con todo e iso, gústanos que
nos chegue esta voz de queixa,
aínda podendo ser inxusta,
porque nos recorda que se a
Igrexa é experta en humanidade –tal cousa dixo de nós o
santo papa Paulo VI–, en horas
de urxente humanidade como
é a presente á xente de Igrexa
deberíannos atopar, para servir,
mesmo no caldo. E estar alí con
todo o que faga falla, que en
esplendidez ninguén nos tusa. E
non só cunha achega material
prioritaria nestes casos, senón
tamén sementando presenzas e esperanzas, fomentando
entendemento e reconciliación
entre a clase política que, enredada na confrontación, perderá
enerxías para o urxente, vinculándose con todo aquel que
abra a ollada a outras calamidades aínda maiores que hai polo
mundo adiante, e facendo de
toda esta realidade un mundo
de pregaria ao xeito evanxélico.
Algo disto nos chegou a través
da nota da Comisión Executiva
da CEE do 5 de abril. Algo disto
é o que o bispo de MondoñedoEncrucillada 218, maio-xuño 2020
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Ferrol, Luís Ángel de las Heras,
nos ofrece no seu Diario dun
bispo en tempo de coronavirus,
que con periodicidade semanal
escribe en www.religióndigital.
org; unha crónica do seu quefacer episcopal, sinxela, positiva,
conectada ao diario acontecer, esperanzada, motivadora,
fraterna. Parabéns! E, desde
outra perspectiva, parabéns
tamén para o comunicado que
con motivo do 1 de maio fixeron público Cáritas, CONFER,
HOAC, Xustiza e Paz, JEC e
JOC, institucións e movementos
eclesiais que demandan a aprobación dun ingreso único garantido, o dereito de prestacións
por despido das empregadas de
fogar, a regulación extraordinaria dos traballadores sen papeis
e un pacto de Estado que aposte
pola centralidade da persoa e
por un traballo decente.
Oxalá que nestas lides nos
atopen, máis con feitos ca con
palabras, contribuíndo a universalizar o santo espírito laico do
Prestixe, que tanto sabe a Deus.

7.- Para cando lles chegue a hora
No medio deste remuíño
que todo o convulsiona, moitas
cousas previstas van quedando
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á veira dos días que pasan.
Encontros como o dos economistas internacionais convocados polo Papa na busca dunha
economía máis humana, a XMX
a celebrar en Lisboa, sínodos
en marcha coma o diocesano
de Ourense ou o da mocidade
de Santiago, todo tipo de congresos, encontros, semanas…
toda a programación prevista
quedou suspendida, tanto no
mundo civil coma no eclesiástico, e polo medio os miles de
festas populares que a partir de
agora estarían enchendo Galicia
de gozos e humanidades. Oxalá
dea en ben tanta renuncia!
No medio deste remuíño,
que cal antigo repique parroquial, convoca ao prioritario,
que agora o son, como debera
ser sempre, os coidados, quedan
en nada, os dous documentos
publicados desde a Congregación para a Doutrina da Fe
–Quo magis e Cum sanctissima– cos que se complementan
algúns detalles de calendarios e
prefacios para as celebracións
eucarísticas ao estilo preconciliar, tridentino, que no 2007 o
daquela papa Bieito XVI lexitimara. Co que hai que afianzar
nas celebracións eucarísticas,
como para sentir señardade por
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unha Misa de costas á xente,
en latín, ollando cara o oriente!
En que cousas destas se atopará
algo que nos vincule coa última
cea de Xesús, da que nas nosas
Eucaristías queremos facer
memoria? A forma de celebrar
a Eucaristía acaba sendo unha
foto ritual da maneira de entender e vivir a fe cristiá. O preocupante de todo isto é que quen
o alimenta é o mesmísimo Prefecto da Congregación para o
Culto Divino e a Disciplina dos
Sacramentos, o cardeal Sarah!
En fin, ben se ve que na casa do
Pai hai moitas moradas!
Ao lonxe, o anuncio do
próximo Sínodo de Bispos, que
versará precisamente sobre a
Sinodalidade, esa cultura eclesiástica que o papa Francisco
está intentando introducir con
pé firme en todos os estratos da
vida da Igrexa. Esperemos que
a COVID-19 non nos impida
velo e celebralo. En España vai
camiñando entre sombras e preocupacións o plan de goberno
para a ensinanza. Falaremos del
cando as cousas se confirmen.

8.- Un brinde pola aldea
E para acabar, aínda que sexa
breve, un brinde pola aldea!

Porque polo 15 de maio, cando
pechamos esta crónica, celebramos o día do mundo da aldea,
iso que finamente chamamos
mundo rural, porque dicir aldea
parece que nos fai aldeáns, e
iso non nos honra. Velaí, logo,
o día do mundo da aldea que
este ano grupos de xente aldeá
pensabamos celebrar a nivel
de Galicia na parroquia de Xil
aló preto de Porto Novo, pero
obviamente non puidemos.
Deixarémolo para cando posible
sexa, pero non lle ha faltar festa
a esa aldea, para moita xente,
decadente, acabada, baleira, en
extinción, mais curiosamente
redescuberta con toda a lea da
COVID-19 coma un lugar privilexiado de vida e, como diría
Xesús, de vida en abundancia.
Un breve memorial das
cousas que admiramos da
aldea curiosamente en tempos
de aperto: a aldea espazo san,
socorrido por quen a el podía
acudir, e quen puidera!; a aldea
cunha distribución do hábitat
humano moito máis racional
que a urbe: casas máis ou menos
agrupadas, unidas en barrios e
parroquias, xuntos, pero non
revoltos, independentes, con
amplos espazos para moverse
sen riscos; a aldea como produEncrucillada 218, maio-xuño 2020
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tora de alimentos sans –e máis
o sería se as políticas agrarias
optasen por iso–, que evita ter
que descargar a garantía alimentaria nunha presa de multinacionais da alimentación, que,
pola boca, acadarán un control esaxerado do mundo –ai,
a soberanía alimentaria, pola
que desde certas organizacións
agrarias se está loitando sen
os apoios das distintos gobernos!–; e, como non, o marabilloso envellecemento dos nosos
velliños e velliñas nas casas da
aldea de outrora, integrados nos
traballos e afectos da casa, vinculados ata o derradeiro suspiro
cos seus, coa súa veciñanza, co
seu medio, coas súas terras, co
seu clima…! Mal remedio o das
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grandes residencias, opción á
que lle haberá que buscar alternativa máis humana, como lla
hai que buscar á decadencia
da aldea, recuperándoa para a
vida, para a produción, para o
repoboamento, que non colle en
mente humana ter tanta e tan
boa riqueza desprezada. Soñamos con que cheguen tempos
nos que nos decatemos de
semellante toleada.
E con ese soño rematamos
esta crónica, esperando que ese
soño abra o camiño a moitos
máis, porque os tempos están,
estarán, para soñar, e darlle lei e
corpo aos nosos soños, soñando
cos pés na terra.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

La noche y sus etcéteras:
24 voces alrededor de san Juan de la Cruz
Fernando Donaire (pról.), Gravitaciones, Colección Poesía,
Xixón, 2018, 72 pp.1

Tódolos clásicos son rigorosamente os nosos contemporáneos. Extintas as coordenadas
culturais e as premisas estéticas
dominantes do tempo nas que
foron alumeadas, certas obras,
porén, preñadas de autenticidade, preservan incólume a
súa límpida voz auroral, que
se vai enriquecendo, ademais,
coas sucesivas revisións que
das mesmas fai cada xeración.
Deste xeito, reciben un renovado pulo grazas ás novas lecturas e achegamentos, esenciais para manter vivo o seu
indomeable poder de suxestión.
Como sinalaba lucidamente
Italo Calvino no seu saboroso
Perché leggere i classici, estes
1

1 Aviso ao lector. Quen asina esta modesta
recensión, escrita integramente no seu
fogar durante o período de confinamento,
privado do acceso ás librerías e bibliotecas,
roga encarecidamente ao lector que saiba
desculpar piadosamente certas imprecisións
e carencias bibliográficas que poida atopar.

nunca terminan de dicir todo o
que teñen que dicir.
En canto a caso senlleiro de
Xoán de Yepes, á súa indiscutible condición de clásico hai
que engadir, así mesmo, a de
poeta fundacional –ou orixinal sistematizador– dun vasto
e suxestivo repertorio simbólico. Calquera lector avezado
recoñecerá o léxico do místico
(«llama», «fuente», «azucenas»…) ou os seus inmortais
oxímoros («música callada»,
«soledad sonora»…). O célebre hispanista Gerald Brenan,
certamente sagaz, xa reparara
nesta peculiar capacidade de
san Xoán para «acuñar imágenes, que pueden, como si
nada, recogerse y almacenarse
en la mente sin marchitarse»2.
2 Gerald Brenan, Cosas de España.
Ensayos, artículos y crítica literaria, edición
de Carlos Pranger, Fórcola, Madrid, 2019,
p. 105.
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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Cómpre notar tamén que o
intricado simbolismo desta
poesía xorde da imposibilidade
de expresar cabalmente a sustancia do acontecemento místico, é dicir, a manida cuestión
da inefabilidade de tan elevada
experiencia. Noutras palabras:
a insuficiencia da linguaxe para
dar conta con eficacia daquilo
que pola súa propia natureza
resulta sempre radicalmente
indicible. Máis concretamente,
no que atinxe ao universo concreto do noso ilustre autor, sen
dúbida, sobresae a noite, símbolo sanxoanista por antonomasia, como xa advertira José Luis
López Aranguren, entre moitos
estudosos.
Sirva esta extensa introdución, pois, polo menos para
deixar constancia de que non
semella doado achar un título
máis inspirado que La noche
y sus etcéteras que, asemade,
alude ao texto poético Noche
oscura –título cimeiro da súa
brevísima produción lírica–,
e a súa indiscutible forza evocadora. Baixo os auspicios da
Semana Sanjuanista de Úbeda,
a editorial Gravitaciones acometía este proxecto que acabaría cristalizando nun traballo
coral, primorosamente editado
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baixo tan prometedor título.
Trátase dunha selecta escolma
na que participan vinte e catro
poetas contemporáneos, cuxa
colaboración redúcese estritamente a unha composición, pertencentes a diferentes xeracións
e con sensibilidades estéticas
diversas; mais todos eles cinguidos por unha común admiración pola lírica sanxoanista.
A saber: María Victoria Atencia, Jesús Beades, José Julio
Cabanillas, Carmen Camacho,
Eva Chinchilla, Antonio Colinas, Jesús Cotta, Pablo García
Casado, Fernando Donaire,
Ester Folgueral, Juan Gallo,
Enrique García-Máiquez, Estefanía González, Menchu Gutiérrez, Raquel Lanseros, José
María Jurado, Antonio J. Mialdea, Constantino Molina, Juanfran Molina, Eugenio Navarro,
Miguel d’Ors, Isabel Ordaz,
Rosario Pérez Cabaña e Antonio Praena.
Abondará dicir que a noite,
tan pródiga en interpretacións,
pode ser concibida como unha
especie de acicate, un suxestivo punto de partida para que
cada poeta elabore con plena
liberdade o seu discurso, a súa
propia lectura persoal; ou ben,
de xeito complementario, como
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horizonte ou anhelado cumio
dunha dobre procura: poética
e mística, cara a ansiada revelación luminosa, o momento,
en fin, en que todo parece
acadar a súa anhelada diafanidade; instante embebido dunha
plena, cegadora clarividencia.
Quizais a esta vía, é dicir, a
da noite como feraz singradura até o coñecemento máis
fondo e radical, vén a apuntar
no limiar Fernando Donaire:
«Y es la noche la que espera al
hombre para susurrarle al oído
su verdad…».
Non poucos dos poetas seleccionados seguen con moderada
fidelidade dito sendeiro. Entre
outros, Raquel Lanseros, Fernando Donaire, Rosario Pérez
Cabaña ou Constatino Molina,
o máis novo dos escritores
escolmados, aportan audaces
interpretacións, que acreditan
a fertilidade da palabra poética de san Xoán, baixo prismas rechamantemente heteroxéneos. Non é infrecuente,
por outra banda, o emprego de
sintagmas e expresións vertidas
directamente de Noche oscura,
que mesmo en ocasións serven
para tecer pezas poéticas inspiradas nun intenso diálogo
intertextual. Baste mencionar,

a título de exemplo, «Ciega,
no supe que era noche», poema
no que Carmen Camacho vai
intercalando versos cargados
dun certo distanciamento irónico: «¡Oh, Noche que guiaste!
Brotar en Ella. / (Rechace imitaciones)».
Importa sinalar que as prolíficas conversas coa obra poética
do místico non se restrinxen de
forma exclusiva a Noche oscura.
Eva Chinchilla escribe en «Cuán
delicadamente cincelas»:
Oh llama de amor viva
Estoy viendo tus árboles de cobres
crecer entre mis cabellos
lámparas de fuego
las profundas cavernas del sentido

e Jesús Cotta titula o seu
texto «Aunque es de noche».
Este último, doutra parte, pertence ao reducido grupo de
poetas que optan por vieiros
expresivos de corte máis tradicional, que podería ser completado por Eugenio Navarro, con
«Fin de la primera parte», e polo
compostelán Miguel d’Ors, que
referenda a súa proverbial destreza técnica, cultivando con
acerto o soneto en «Mírame».
Case nas antípodas, certos
poetas parecen avogar por proEncrucillada 218, maio-xuño 2020
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postas cun ton marcadamente
coloquial, situadas en contextos urbanos e actuais, apelando
a unha sensibilidade contemporánea. Son textos poéticos,
en xeral, que deixan translucir
unha menor –ou acaso menos
explícita– gravidade relixiosa
e metafísica. Nesta dirección
estética, destaca o poema
«2206HZW», que firma o cordobés Pablo García Casado.
En todo caso, non constitúe un
caso illado: Estefanía González
ensaia en «Órgano» unha poética que incorpora elementos
propios da linguaxe relixiosa a
un eido doméstico. Baste citar
o verso inicial: «La única habitación interior de mi casa es
el cuarto de baño». Con todo,
os poemas, lidos coa merecida
atención, baixo o seu enganoso prosaísmo, non deixan de
gardar unha certa ligazón co
universo estético e místico de
san Xoán.

maxistralmente Jesús Beades,
alusións a Julio Verne, C. S.
Lewis ou Sabina, nun poema
pleno de intimismo e sensibilidade relixiosa.

A ollada cristiá, de xeito
diáfano, está moi presente; ás
veces cun ton de entusiasta
confianza no creador, como en
«Lux mundi», de José María
Jurado; ou de forma contida e
solemne, en «Luna en el Getsemaní», de J. Julio Cabanillas;
mesmo introducindo, como fai

Sen menoscabo de ningún dos
nomes seleccionados, especial
atención suscitan María Victoria Atencia e Antonio Colinas.
Ambos, amais de ser os poetas
seniors –xunto a Miguel d’Ors–,
contan cunha laureada traxectoria. A primeira, que podemos
situar na órbita da denominada
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Pecha o conxunto un texto
de Antonio Praena, dominico e
profesor de Teoloxía en Valencia, autor, entre estimables
libros de poemas, de Historia
de un alma (2017), no que xa
amosara o seu especial talento
para conciliar a fonda bagaxe
mística e relixiosa cunha lúcida
ollada crítica que denuncia a
vacuidade tan propia da nosa
época. Paga a pena glosar
sequera os maxistrais versos
finais, perfecto remate para a
antoloxía:
Su amor nos encontró y eso
hemos dicho.
Con una diferencia:
tu palabra fue luz, la mía solo un
rastro de penumbra.
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xeración dos 50 –criterio puramente cronolóxico– chegaría
a recoñecer nalgunha ocasión
que unha voz, a de san Xoán,
foi «amparo da súa vida». A
súa contribución serve de perfecto pórtico para La noche y
sus etcéteras: «Noche oscura»,
mostra poética canónica, orixinalmente publicada en Compás
binario (1984).
En canto a Antonio Colinas,
posiblemente o poeta máis lembrado de tódolos que forman
parte da antoloxía, merecería só pola marcada filiación
sanxoanista da súa traxectoria
un comentario máis sisudo.
De maneira moi sumaria, por
citar unha mostra significativa,
hai que lembrar o Libro de la
mansedumbre, que dá cumprida testemuña da súa débeda
co místico. No caso que aquí
nos ocupa, os seus versos –que
recoñecerán os lectores de
Noche más allá de la noche–
parecen evocar un momento de
singular dramatismo na azarosa
vida do santo: o penoso cativerio en Toledo e a resolución da
fuga –interior e exterior– nocturna. Mais o poema culmina a
modo de esperanzada confianza
na maxia redentora da palabra
poética:

En la noche serena, en honda
noche oscura
por soga de dolor, por el astro que
calma,
huye el herido en busca de una
luz más pura:
la del verso que salva la libertad
del alma.

Concluído este apresurado
bosquexo, só resta salientar,
por riba doutras virtudes destacables da escolma, a ponderada
mestura de estilos, tons e rexistros poéticos. Cun resultado
final, en síntese, plenamente
orixinal, e que presenta como
trazo máis representativo, sen
dúbida, a pluralidade estética.
Relixiosos e laicos, prometedores poetas e autores consagrados amosan as múltiples
formas de asolagarse no inabarcable océano de san Xoán. E no
centro, loce a noite: complexa,
ambivalente, polisémica.
Finalmente, convén lembrar
un fenómeno crucial, que xa
foi apuntado anteriormente de
maneira implícita: poeta e místico comparten, como é sobradamente sabido, unha idéntica
vocación: a da aventura arriscada, a da procura incesante
da plenitude, que se vai desvelando devagar, e que entreabre
Encrucillada 218, maio-xuño 2020
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un fértil espazo de abundantes
concomitancias e converxencias. «Poesía e mística –deixou
dito Octavio Paz– nacen del
amor: son una tentación de
unirse, con algo más vasto y
pleno». A gozosa lectura de La
noche y sus etcéteras constata
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a vixencia da lección amorosa
e existencial de san Xoán; da
chama inmortal da súa palabra,
que ilumina con renovado e
imperecedoiro fulgor aos vates
do século XXI.
Javier Rodríguez González

Encrucillada
publicou…
Sobre o tema deste número, a Eutanasia, Encrucillada publicou nos
últimos anos os seguintes artigos que poden consultar na nosa web:
Torres Queiruga, Andrés, «A vida e a morte: o problema da eutanasia»,
Encrucillada 106, Xan-Feb 1998.
Pérez Prieto, Victorino, «Un apuntamento terminolóxico-bibliográfico
sobre a eutanasia», Encrucillada 106, Xan-Feb 1998.
Guerra Campos, Manuel, «Reflexións sobre a morte», Encrucillada 125,
Nov-Dec 2001.
Pérez Prieto, Victorino, «Mar adentro, unha película luminosa sobre un
home que quere morrer», Encrucillada 139, Set-Out 2004.
Gracia, Diego, «Bioética nos confíns da vida», Encrucillada 150, Nov-Dec
2006.
Borges, Anselmo, «A morte irreversible», Encrucillada 209, Set-Out 2018.

Foro Encrucillada 2020
Sábado, 17 de outubro de 2020, en Santiago de Compostela.
(En función de cal sexa a situación sanitaria, o foro realizarase
de xeito presencial ou virtual).

Como ler a Biblia hoxe?
Contaremos coa presenza de:
Marta García Fernández, da U.P. Comillas
Carmen Bernabé Ubieta, Pr. Asoc. Bíblica Española
Andrés Torres Queiruga
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