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paula barros

PONTEVEDRA. “O estilo literario 
é como o ADN dun autor, algo 
que o identifica e, no meu caso, 
as miñas publicacións están es-
pecialmente traballadas para que 
a xente se achegue a elas máis fa-
cilmente que se fosen ensaios ou 
tratados repletos de citas”. Desta 
forma describe Marcelino Agís, 
profesor da Facultade de Filosofía 
da Universidade de Santiago de 
Compostela e colaborador do Foro 
de pensamento e opinión ‘Galicia 
Milenio’ e de varios medios de 
comunicación, o seu sexto libro 
individual ‘Camiñantes. Un iti-
nerario filosófico’, que presentará 
mañá na Sede Náutica Caixa Ga-
licia situada no Porto Deportivo 
Juan Carlos I de Sanxenxo.

“Eu dedícome ás correntes fi-
losóficas actuais e, despois de pu-
blicar máis de 12 libros colectivos 
adicados a autores contemporá-
neos, á difusión da filosofía ou á 
historia universal desta discipli-
na, presento esta obra que é dis-
tinta a todas as anteriores porque, 
por primeira vez, expoño ideas 
propias sobre problemas actuais 
da filosofía e da actualidade en 
xeral”, declara Agís.

Deste modo, na obra ‘Camiñan-
tes. Un itinerario filosófico’, Agís 
reflexiona sobre grandes preocu-
pacións cun estilo creativo que 
se basea na metáfora do camiño. 
“O camiño exemplifica a propia 
condición humana, é un itinera-
rio. Así o dixeron moitos autores. 
Ademais, o camiño é unha boa 
metáfora para exemplificar ese 
constante percorrido vital que é a 
vida do home”, declara o profesor, 
que nas súas páxinas reflexiona 
sobre a condición humana como 
camiño e analiza os problemas 
actuais como encrucilladas.

A obra comeza por esa análise 

«O futuro da filosofía en 
Galicia é esperanzador»
▶ Marcelino Agís presenta o seu libro ‘Camiñantes. Un itinerario filosófico’

Agís é profesor da Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago. dAvid freire

da condición humana, prestando 
especial interese ó tema da edu-
cación, a cal é unha vía para ser 
home. 

debate moral. Tamén se toca 
nesta primeira fase do libro a res-
ponsabilidade que cada persoa 
debe afrontar para realizar ese ca-
miño ou o problema da morte, ca-
pítulo onde inevitablemente apa-
rece o debate entre a filosofía e as 
grandes relixións. “Desde o pun-
to de vista relixioso, a morte é un 
camiño da vida, abre as portas á 
unha nova fase vital, mentres que 
a filosofía analiza este problema 
desde a propia inmanencia, e na 
obra confrontei as dúas versións”, 
afirma Agís que, aproveitando a 
familia semántica do camiño, ta-
mén escribe sobre algunhas das 
preocupacións que fan que o mun-
do actual viva nunha constante 
encrucillada como é o caso da 
globalización, a violencia, a soi-
dade do home contemporáneo ou 
a linguaxe, que o autor considera 
como a única oportunidade para 
que a sociedade se entenda.

“A linguaxe é un problema pre-
sente en toda a filosofía do século 
XX porque, por primeira vez, non 
só foi unha canle comunicativa 
dos filósofos, senón que foi un 
problema filosófico. Para algúns, 
o século pasado foi o do xiro lin-
güístico, e por eso lle dedico a 
última parte do libro”, afirma o 
profesor.

A obra conclúe cun epílogo ti-
tulado ‘Eloxio da felicidade sosti-

ble’, un capítulo no que se anima 
a buscar a felicidade porque, se-
gundo as palabras do autor, “debe-
mos aspirar a ser felices, quizais 
non á felicidade absoluta pero si 
á felicidade sostible, é dicir, pe-
quenos momentos que sumados 
poden desembocar nunha vida 
grata e feliz”.

Galicia. Con anterioridade, Mar-
celino Agís achegounos as ideas 
dos grandes autores galegos a tra-
vés do seu libro ‘Crónica viva do 
pensamento galego’.

“A filosofía estase consolidan-
do en Galicia aínda que con máis 
lentitude que outras disciplinas 
como a arte ou a literatura. Sen 
embargo, na cultura galega existe 
desde hai tempo unha gran tra-
dición filosófica pois, os autores 
da Xeración Nós, como Castelao, 
Risco ou Pedrayo, deixaron unha 
serie de ideas a través dos seus 
ensaios que, aínda que non sexan 
estrictamente filosóficas, sí se 
achegan a esta ciencia. Ademais, 
Ramón Piñeiro, ó que este ano se 
lle dedicaron as Letras Galegas, 
fixo achegas moi interesantes”, 
afirma Agís. 

“Pero, se hai un feito importan-
te para este campo é a creación, no 
ano 95, da Facultade de Filosofía 
da Universidade de Santiago, que 
marcou un antes e un despois por-
que formou a moitas xeracións que 
hoxe escriben ensaios, un deles eu 
mesmo”, di o profesor, que añade 
que “non hai moitos interesados 
pero os que hai están realmente 
preocupados. A filosofía é como o 
slogan da segunda cadena, é para 
unha inmensa minoría que empe-
za a existir en Galicia, o cal é unha 
fermosura porque demostra que 
na comunidade hai unha cultura 
normalizada que ten literatura, 
teatro… e tamén filosofía”.

A filosofía é como o 
slogan da segunda 

cadena: é para unha 
inmensa minoría que 
empeza a existir en Galicia»


