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Guieiro
Como non podía ser doutra maneira en ocasión tan especial,
Encrucillada chega á cita número cen cos seu lectores cun exemplar
conmemorativo extraordinario. Vinte anos de existencia –esperamos que
sexan os primeiros dunha longa serie– ben merecen unha celebración. Non
son estas breves liñas de presentación o lugar máis adecuado para facer
unha valoración do que supón para Galicia e para a Igrexa –en definitiva,
para os crentes desta terra– a presencia ininterrompida dunha revista das
características da nosa durante un período de tempo que xa non está sendo
curto.
En realidade, todo o conxunto das páxinas que seguen pode ser
considerado, en boa parte, como unha dobre valoración. Por un lado, como
análise do percorrido da propia revista neste tempo vivido, dos acertos e
dos fallos dos que tomaron a responsabilidade de volvela realidade, e do
apoio dos subscritores e lectores que a fixeron posible. Pero, por outro
–considerando o decenio anterior ó seu nacemento como momento de
xestación–, como avaliación tamén de trinta anos decisivos na vida da
Igrexa galega.
Trala visión global de apertura, da que, como na declaración de
intencións do número 1, se encarga o noso director, Andrés Torres
Queiruga, o presente número recolle os textos dos relatorios compostos
para o XI Foro Relixión e Cultura en Galicia, no que as xentes de
Encrucillada conmemoraron o aniversario analizando o recente pasado,
estudiando o presente e preparando o porvir.
Engracia Vidal Estévez, o piar fundamental sobre o que nestes anos
veu descansando a revista, resume en apertada síntese os acontecementos
que constitúen a vida mesma da Igrexa galega dos últimos trinta anos e dos
que ela mesma foi a miúdo protagonista en primeira liña. Ninguén mellor
ca ela para narrar con fidelidade, mesturando cariño e espírito crítico, o que
en verdade constitúe A Igrexa galega no posconcilio.
De botar unha ollada á realidade actual do país ocúpase o sociólogo
Bernardo García Cendán, outro dos apoios da revista ó longo de toda a
súa existencia. En Os desafíos da realidade, desde o rigor analítico da súa
ciencia, o profesor García Cendán elabora un diagnóstico preciso do estado
da sociedade galega do presente, determinando as peculiaridades que entre
nós asumiu o proceso xeral de modernización e os retos que a nova
situación supón para o futuro do país e da súa Igrexa.
O teólogo Xosé Antón Miguélez Díaz, un dos que mellor pode
representa-lo compromiso entre a fe e a galeguidade que sempre alenta
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nestas páxinas, ocúpase de relatar Qué lle pedimos á Igrexa galega,
atinando a combinar, como el tan ben sabe, a finura na análise cun
entusiasmo esperanzador.
Tralas palabras da homilía pronunciada na celebración eucarística por
monseñor Miguel Anxo Araújo e un preciso resumo da mesa redonda coa
que rematou o Foro, coa participación do médico Manuel Guerra Campos,
o avogado Fernando Martínez Randulfe, a sindicalista Lidia Senra e o
escritor Manolo Rivas, o resto da revista dedícase a recolle-lo que
pensamos que constitúe un detallado balance dos procesos experimentados
pola Igrexa galega nos últimos trinta anos.
Nunca como ata esta ocasión se recollera o relato e a valoración dos
feitos directamente dos propios protagonistas. Ordenado segundo a secuencia
establecida pola estructura do traballo de Engracia Vidal, constitúe este
material unha exhaustiva aportación ó coñecemento dunha época que estes
cristiáns quixeron converter na da verdadeira renovación evanxélica da
Igrexa e da enteira sociedade. Se estiveron atinados na realización dos seus
propósitos, se a súa obra acadará resultados parellos coa ilusión que os
moveu e aínda os move, se o futuro cadrará cos seus desexos..., son
cuestións que cadaquén poderá responder.
Talvez os xuízos sexan diversos e as conclusións diferentes, pero as
páxinas deste denso número queren aportar algúns dos datos necesarios
para que as opinións estean sempre ben fundamentadas. Poucos lugares
podían ser máis adecuados para tal labor: Á fin e ó cabo, Encrucillada
enteira, as más de dez mil páxinas que van desde o número 1 ó número 100,
é en si mesma parte destacada, ó tempo que axente indiscutible, desta
historia.
Xavier R. MADRIÑÁN

A fotografía da portada, que tamén serviu de ilustración para o XI Foro Relixión e Cultura en
Galicia, é obra de Ánxeles Estévez Rodríguez.
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100 números de Encrucillada
Por Andrés TORRES QUEIRUGA
100 números de Encrucillada. Vinte anos de andaina polos camiños de
Galicia: polos adros das súas igrexas, polos foros da súa cultura, polas
mestas e duras fragas dos seus problemas. Entre aquel primeiro número de
xaneiro-febreiro do 1977 e este, centenario, de novembro-decembro do
1996 téndese un longo arco temporal que –por que non dicilo– produce unha
fonda satisfacción. Son moitas as páxinas –ó redor de 10.800– e resulta
abondo o tempo como para ollar para atrás coa sensación dun traballo
cumprido e dunha etapa percorrida. Pero, obviamente, no seo da lexítima
satisfacción insinúase tamén a indispensable chamada á reflexión: qué
significa o camiño feito, qué se logrou de todo aquilo que impulsou a ilusión
e alimentou a esperanza dos inicios.
Será bo re-cordar, é dicir –con perdón dos filólogos pola mala
etimoloxía–, “traer ó corazón” algunhas das palabras que naquel número
auroral intentaban defini-lo propósito. Falaba ante todo da encrucillada,
como símbolo da situación e da súa chamada:
Encrucillada é un título, e quixera ser tamén unha evocación. Desde
moi antigo descubriu o home a potencia simbólica, o misterio da
encrucillada. Cifra da ambigüidade, onde a apertura dos camiños agacha
por igual a trampa e a promesa. Lugar da decisión, onde culminan a
grandeza e a miseria da libertade: abre camiños, pero tamén os impón,
pois a encrucillada non se escolle, simplemente chegamos a ela; fai
posible a liberdade ó abri-lo horizonte, pero tamén a forza, pois na
encrucillada non é posible instalarse, cómpre seguir adiante, arrisca-lo
perigo e ousa-la promesa.

E nela, o cruceiro, como símbolo discreto do que a revista se sentía
convocada a aportar. Discreción, que supuña respecta-los campos e non
pretender dar leccións alí onde outros teñen a competencia dos problemas
específicos. Por iso, cando foi necesario, foron convocados peritos que,
desde fóra, aportasen a súa luz. Pero, ó tempo, conciencia de ter tamén algo
propio e irrenunciable que ofrecer. Por fortuna, é moi rica a polifonía das
dimensións humanas. Encrucillada quere ser testemuña dunha delas: esa
pola que o ser do home e da muller se supera a si mesmo e apunta ás estrelas,
ó horizonte sempre fecundo e nunca esgotable da Transcendencia.
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Tarefa difícil en si, porque a Transcendencia escapa por definición ás
redes dos nosos conceptos e á presa das nosas palabras. Máis difícil aínda,
porque a Igrexa, que debería se-lo lugar máis claro para articula-la súa
epifanía, resulta demasiadas veces espello deformante, cando non pantalla
opaca, que oculta en lugar de descubrir e revelar. Implicados nela e de
ningún modo escudindo a propia responsabilidade, os que facémo-la revista
quixemos abrir fisgas no muro da incomprensión, acender pequenas fogueiras
na noite dos equívocos. En palabras máis sinxelas, intentamos contribuír ó
lento madurecemento dunha Igrexa máis fiel á súa misión: máis actual na
sintonía co tempo e máis encarnada no compromiso coa terra. Porque
estamos convencidos de que só unha Igrexa actualizada nas súas ideas e na
súa sensibilidade será verdadeiramente fiel ás súas orixes fundantes. E
tamén de que só unha Igrexa galega, é dicir, implantada na propia cultura
e preocupada polos propios problemas, será verdadeiramente cristiá.
De aí a dobre, constante preocupación. Asimilar, pensar e difundir unha
teoloxía que dalgún xeito sintonice coa hora da Igrexa universal este noso
fisterra, teoloxicamente tan desasistido: seguimos a carecer dunha facultade
teolóxica, malgastando diñeiros, perdendo forzas e demostrando insensatez
pastoral en catro seminarios por forza endebles e incapaces de soportar con
mínima decencia o diálogo entre a fe e a cultura. En segundo lugar, ir
pasando revista a aqueles puntos onde os homes e mulleres da nosa terra
sofren necesidade, padecen inxustiza ou merecen mellores solucións, tratando
de os amosar á luz da Transcendencia, sobre todo tal como brilla para nós
–en urxencia e esperanza– desde a memoria perigosa de Xesús de Nazaré.
No empeño púxose ilusión e gastáronse enerxías: sen conta-las deste
número, escribíronse 1.752 colaboracións, firmadas por 471 autores distintos.
En xeral, sempre dentro da casa galega, aínda que, cando pareceu preciso,
pedimos colaboracións externas. Artigos de fondo, notas máis breves ou
ocasionais, experiencias, ilustracións continuamente renovadas, a incansable
fidelidade dos cronistas da Igrexa, da política e da cultura e, finalmente,
reseñas das publicacións. Un consello de redacción, estendido pola nosa
enteira xeografía, debuxou cada dous meses o marco xeral, dentro do que
cada autor gozou sempre de plena liberdade. Todo, soportado polos que,
traballando na administración e na redacción, levaron e levan nos seus
ombros o peso acaso máis duro desta obra que, con evidencia, resultará xa
un elemento indispensable para a comprensión dos últimos viinte anos da
historia non só da Igrexa galega, senón tamén, simplemente, de Galicia.
Sen apoios específicos de ningunha institución e, polo mesmo, con
plena independencia, gracias á gratuidade de cantos traballaron na revista e
ó apoio xeneroso dos 1.552 subscritores, chegamos ata aquí. Sen pretende-la perfección, podemos pensar que, conforme ó propósito incial, chegamos
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sen tocar “os baixos, hoxe tan insidiosos, da agresividade” e sen “resultar
covardes á hora de pedirlle ó noso cristianismo –de pedirnos a cada un de
nós– fidelidade íntegra ó Evanxeo”. Nun tempo tan provisional e saturniano,
que devora sen compaixón iniciativas e fidelidades, talvez do que máis nos
podemos alegrar sexa xustamente desta permanencia. Se, o mesmo que na
vida individual, tamén na colectiva é na ollada ó pasado onde mellor se pode
percibir esa Presencia que nos vai apoiando e sustentando, hoxe tócanos
ante todo dicir gracias: gracias ós irmáns e, identicamente, gracias a Deus.
Iso non significa, claro está, que na satisfacción sincera e confesada
deixe de se insinua-la conciencia das deficiencias e a insatisfacción polo
non logrado. ¡Como nos gustaría unha maior riqueza no número dos
colaboradores, unha máis dinámica capacidade de iniciativas, unha presencia
máis visible, aguilloadora e eficaz na nosa Igrexa e na nosa sociedade! Sen
dúbida, segue a estar aquí o punctum dolens, a ferida sensible e dolorosa de
toda a empresa: empalmar, no ámbito relixioso, coas inquietudes de vida e
renovación que aniñan en tantos cristiáns e cristiás; e converxer, no ámbito
secular, cos esforzos por unha Galicia máis xusta, máis libre e máis
fraternal. Estamos convencidos de que, nun e noutro caso, a intención é a
mesma e de que idéntica é a busca; pero non damos logrado o encontro
satifactorio: nin nós o soubemos dicir nin os demais nos acabaron de
recoñecer.
Tamén isto era de esperar e, dalgún modo, estaba previsto:
En canto ós resultados non nos facemos grandes ilusións. Somos
modestos, non por virtude, senón á forza: o tempo eclesial non se ofrece
particularmente favorable, detrás da revista non hai poder nin diñeiro nin
prestixio. Trátase, ante todo e sobre todo, dunba empresa de esperanza.
De esperanza no lector: da súa acollida, do seu apoio e da súa colaboración
vai depender moi substancialmente a marcha, quizais incluso a vida, da
revista. E de esperanza no Señor: El, como Paulo de Tarso nos ten
ensinado con palabras repetidas e inesquencibles, non precisa do noso
poder para operar unha salvación, que discorre case que sempre a través
da nosa debilidade e vai moito mais alá das nosas espectativas.

Se en toda empresa humana a madurez consiste en saber renunciar ós
soños sen perde-la ilusión, e ás grandes conquistas sen renunciar ó esforzo
e á esperanza, talvez sexa esta a hora precisa que lle toca vivir a Encrucillada:
continua-lo camiño na madurez dun novo realismo, coa satisfacción do
treito percorrido e co ánimo inquedo e insatisfeito, pero sempre esperanzado,
de quen ve a meta e sabe que o decisivo é a decisión de ir cara a ela, non
a seguridade de a alcanzar.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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Os primeiros vinte anos
de Encrucillada
Presentación

Por Alfonso ZULUETA DE HAZ

A conmemoración dos vinte anos de Encrucillada e dos case 31 anos
do remate do Concilio Vaticano II son efemérides moi importantes que
invitan á reflexión que se vai facer neste Foro dende a perspectiva galega,
e quedará subliñada a influencia que o novo ambiente creado polos textos
conciliares tivo nesta revista. É un acerto relaciona-los vinte anos de
Encrucillada co posconcilio en Galicia.
No número 1 de Encrucillada, de xaneiro-febreiro de 1977, na presentación de Andrés Torres Queiruga, falábasenos da necesidade desta revista
destacando a súa pretensión de “ser punto de encontro reflexivo, lugar de
comuñón de experiencias, coordinador de información, para todos aqueles
que comparten a nosa mesma fe, aínda que poidan ser diversos e plurais na
súa interpretación reflexa, que iso é a teoloxía. E quer ser finalmente, man
tendida ó diálogo con aqueles que sen compartiren a nosa fe, se moven por
idéntica arela: servir a Galicia e servir ó home de Galicia”.
Esta pretensión, afortunadamente cumprida, é unha consecuencia dos
novos aires que trouxo o Concilio Vaticano II e tamén a encíclica Pacem in
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terris. Sen eses aires paréceme que non sería posible celebra-los vinte anos
de Encrucillada, alomenos na liña seguida neste tempo pola revista. Por
suposto que houbo e haberá atrancos –deles falarase, sen dúbida, neste
Foro–, mais non hai que esquecer que existe un estado de opinión que ten
a fortuna de poder basearse nun Concilio, o que permite seguir traballando
no seu desenvolvemento con amor e esperanza.
Calquera comentario que se faga do Concilio partirá sempre da actitude
adoptada perante el. Para uns foi unha meta, un feito que houbo que
soportar, no que están as raiceiras de tódolos males da Igrexa e que, polo
tanto, cómpre atrasar, minguar ou impedir na súa aplicación; para outros foi
un punto de arribada, de reflexión para unha adecuada e fecunda
transformación que afecta de forma saudable á Igrexa e ás súas relacións co
mundo. Por suposto que entre ámbalas dúas posición hai outras cos máis
variados matices.
Por mor deste Foro, nestes días botei unha ollada a aqueles textos polos
que eu seguín ilusionado as vicisitudes do Concilio: Henri Fresquet, René
Laurentin, Martín Descalzo, Cuadernos para el Diálogo e, sobre todo, como
información ó día de cada sesión, dúas revistas españolas, Ecclesia, que
estaba exenta de censura, e El Ciervo, que, quizabes por ser de ámbito
minoritario, podía permitirse informacións e comentarios non doados de
encontrar noutros medios; mais a mellor canle de información que tiven
paréceme que foi aquela espléndida revista que a cotío esperaba
ansiosamente, Informations Catholiques Internationales. Ler de novo agora
algúns daqueles textos conciliares, repasa-lo discurso de apertura do
inesquecible papa Xoán, faime revivir uns tempos de ilusión e de esperanza
que fortaleceron o espírito.
Hai acontecementos que marcan toda unha vida: a encíclica Pacem in
Terris, do 11-IV-63, aínda non estaba aprobado o esquema XIII, censurada
nos periódicos, e que puiden ler integramente na revista Ecclesia unha
tardiña de domingo en Marín, onde vivía. Ó remate da lectura sentinme non
só ilusionado, senón tamén vitalmente fortalecido, pois encontrara unha
Igrexa que, fronte ó contorno tradicional relixioso, acollía as miñas
preocupacións, anhelos e inquietudes. Moitos de vós sodes afortunadamente
moi novos, pero os que viviron comigo aquela experiencia seguramente que
se decatarán da importancia do que estou a dicir. Foron anos dunha apertura
ilusionante cara ó mundo, foron anos que impactaron fondamente o espírito
de moitos cristiáns, deixando unha pegada permanente, e que espertaron
novos entusiasmos e fervores.
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O Concilio Vaticano II, como grande acontecemento histórico –para
Chenu foi a fin da era constantiniana–, presenta, en principio, dúas
peculiaridades significativas: por unha parte, a asistencia de 3.500 persoas,
entre padres conciliares, peritos, autoridades e observadores (no Vaticano I,
750 conciliares e en Trento, 258), o que supón un enorme esforzo de
organización, especialmente na súa preparación (44 meses) e na súa
duración (39 meses); os relatorios foron preparados con sumo coidado polos
máis diversos, doutos e preocupados sectores do mundo cristián. Outra
particularidade máis esencial e máis importante é que, por primeira vez, un
Concilio afronta problemas que inciden decisiva e directamente na sociedade:
a pobreza, a opresión, os dereitos humanos, o armamento. Non é académico,
é vital. Toma nidia postura na defensa da dignidade do home fronte ós
factores de explotación económica, ante o desigual reparto dos bens
dispoñibles ou fronte ós totalitarismos.
Falouse de aggiornamento nun dobre sentido: ad intra, como toma de
conciencia pola Igrexa da súa identidade na procura dunha auténtica
purificación, e, ad extra, na comprensión do mundo na que a Igrexa se
realiza, cunha premisa fundamental: a Igrexa non é comprendida fóra das
culturas vivas. E este dobre sentido, teolóxico e antropolóxico, vai se-lo
eixe do Concilio. Foi o tránsito dunha Igrexa pechada, que se miraba a si
mesma, sen se decatar da transformación da sociedade na que ineludiblemente
está inserida, a unha Igrexa aberta ó mundo e preocupada polos problemas
da humanidade, tal como reza o comezo da Gaudium et Spes: “O gozo e a
esperanza, as tristuras e as angustias do home dos nosos días, sobre todo dos
pobres e de toda clase de aflixidos, son tamén gozo e esperanza, tristuras e
angustias dos discípulos de Cristo, e nada hai verdadeiramente humano que
non teña resonancia no seu corazón”. Esta fermosa introducción queda
despois remachada ó facer explícito que o Concilio se dirixe a toda a
humanidade para “ expoñer a todos cómo entende a presencia e a actividade
da Igrexa no mundo actual”. Ata o Concilio Vaticano II a Igrexa ignora o
mundo moderno, e se repara nel é para condenalo. O cambio de actitude é
total.
Esta encarnación da Igrexa no tempo preséntase xa na terminoloxía
utilizada: a palabra historia aparece citada en 63 ocasións, a palabra cultura,
91 veces (no Vaticano I soamente unha vez), a palabra cultural aparece 34
veces, as palabras mundo, sociedade, diálogo, servicio, novidade, mutación,
laico, son utilizadas con frecuencia. Os termos hodie e hodiernus aparecen
145 veces. Curiosamente, a definición de cultura, no parágrafo 53, ten
importantes analoxías coa definición que a UNESCO adopta en México na
Conferencia Mundial de Políticas Culturais no ano 1982. A Igrexa foi aquí
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unha adiantada no mundo, o que precisamente non é exemplo abondoso na
súa historia.
Neste moi breve comentario dun leigo, o tempo non dá para máis, sobre
o Concilio, como presentación deste Foro, non podo deixar de mencionar,
pola pegada que tamén en min e noutros moitos deixaron, dúas constitucións,
que foron as que causaron maior impacto: Lumen Gentium e a xa citada
Gaudium et Spes.
A Lumen Gentium, ó considera-la Igrexa como “pobo de Deus”, en
marcha dentro da historia, produce un xiro copernicano. Para algúns
comentaristas, o capítulo II da constitución, que leva o expresivo título “Do
pobo de Deus”, engadido in extremis no ano 1963 (neste caso, como noutros
moitos, podemos ve-la actuación do Espírito), é máis importante mesmo có
de “colexialidade”. Institucionalmente supón a desaparición dun vocabulario
que identificaba Igrexa e xerarquía e tamén xerarquía e papado.
Sen embargo, unha parte importante das renovacións ficaron sen
desenvolver. Di Vilanova que o Concilio pagou o tributo á tensión entre a
teoloxía da maioría e a da minoría, entre a asemblea e a Curia romana; de
certo, o concepto de Igrexa como pobo de Deus e a colexialidade non
mantiveron a súa proxección na realidade, mais aí están, e algún día terán
que activarse. Faltou decisión, aquí como noutros aspectos, para establece-los mecanismos de aplicación dos textos conciliares.
A constitución Gaudium et Spes, o famoso esquema XIII, foi aprobada
o 7 de decembro de 1965, con 2.309 plácet, 75 non plácet e 7 nulos.
Coñecendo a historia desta constitución, pódese pensar que o Espírito andou
presto para consegui-la aprobación con tal maioría.
A Gaudium et Spes foi recibida no mundo cunha apaixonante ilusión.
Por fin, a Igrexa compartía as preocupacións da humanidade; a autonomía
das realidades temporais, polas que tantos católicos loitaron, estaba xa
recoñecida nun texto conciliar. A preocupación pola cultura aparece en
varios parágrafos. Hervé Carrier subliña que a “cultura non foi un sinxelo
capítulo engadido ós outros, polo contrario, todo foi moi cultural no
Concilio, do mesmo xeito que todo nel foi moi teolóxico”.
A cultura é considerada como contexto para “espallar e explica-la
mensaxe de Cristo entre tódalas xentes, para profundar e comprende-la súa
dimensión salvadora, para expresalo mellor na celebración litúrxica e na
vida multiforme da comunidade de fieis”, como di o parágrafo 58, recollendo
un dos principios que, sen dúbida, coincide cos que fundamentan
Encrucillada.
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Hai na Gaudium et Spes unha excepcional atención ás preocupacións
do home contemporáneo, acollendo a linguaxe dos antropólogos e dos
sociólogos da cultura.
Para os que pensamos que o Concilio foi un lugar de arribada para
encara-lo futuro, no posconcilio queda moito por facer para o pleno
desenvolvemento dos textos conciliares, porque hai que facelos operativos,
aplicalos á realidade para a que foron concibidos. Non caiamos en
frustracións, loitemos con esperanza e confiemos no Espírito, que sopra
onde e cando quere, pero sopra, e non fagamos oídos ós “profetas de
calamidades que sempre ameazan co peor como se se acercase a fin do
mundo”, como nos recordaba aquel santo, Xoán XXIII.
Neste camiño de ilusións, Encrucillada asumiu un compromiso e aínda
ten moito que dicir e que facer. É motivo de xúbilo conmemora-los vinte
primeiros anos cheos de futuro esperanzador. Noraboa e os mellores
desexos para todos.
Alfonso ZULUETA DE HAZ
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Pastoral: Romaxes. Irimianzas
Litúrxica: celebración das Pascuas
Espiritualidade: retiros
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Preescolar na Casa (1977)
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4. Publicacións: libros e música
5. Conclusións

1. Obxectivos e método de exposición.
Este traballo foi construído seleccionando os acontecementos principais
destes últimos 30 anos. Pedímoslles a distintas persoas coñecederas dos
feitos unha breve monografía. Con estes documentos, os libros e as revistas
que se reseñan, a propia Encrucillada e a vida xa non curta da relatora
redáctanse estas páxinas.
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Pretenden estructurar estes feitos e facer unha valoración. Non narralos
polo miúdo. Os respectivos informes que van no apéndice serven de
complemento. O obxectivo é a reflexión, o balance, para tomar alento:
“Unha mirada ó pasado e... ¿lamentarse? Non, que é esteril; aprender que
é fecundo” (Gar-Mar).
O criterio de selección foi busca-lo posconciliar no tempo e no espírito.
No tempo foi moi doado, a partir de 1966. No espírito moito menos: ¿quen
acerta na fronteira? Son consciente da limitación. Do risco de esquecer
cousas que para algúns serían moito máis importantes. Da dificultade que
supón que estes feitos foron vividos polos lectores dende diferentes idades
e posicións, e para moitos son pura prehistoria... Asúmoo.
Quixemos fuxir do maniqueísmo de bos e malos. Pero desexamos
tamén ser críticos e coherentes cos nosos principios de cristianismo e
galeguidade. Non é posible recollelo todo. Hai que falar dunha cousa
despois da outra, cando moitos feitos foron simultáneos. As datas teñen só
valor aclaratorio e orientador e ás veces non coinciden exactamente na
división convencional das dúas etapas.
Lendo os diferentes traballos, foron pasando nunhas horas estes trinta
anos e ían deixando en min un pouso de nostalxia, de frustración e de
esperanza. É inevitable a nostalxia: a convocatoria do Vaticano II (xaneiro
de 1959) colleume en Roma e aínda na década dos meus vinte anos... É
inevitable a frustración: cántos esforzos, cántas accións quedaron coxas,
mancas ou abortadas... E é imprescindible a esperanza: onde se sementou
tanto, seguro que parte caeu en boa terra...
2. Primeira etapa. 1966-80: euforia posconciliar
2.1. Análises dos acontecementos
2.1.1. O Concilio Vaticano II (1961-66)
Imponse partir do Vaticano II e farémonos unha dobre pregunta: as
transformacións que viñeron despois ¿foron sempre froito do Concilio? ou
¿foi o Concilio froito das transformacións? Unha cousa e outra. O Concilio
non foi soamente unha inspiración dun papa carismático; aí se chegou
porque algo se movía nas bases, na sociedade, no pensamento teolóxicofilosófico revolto dende o século XVIII. En España, por razóns políticas,
percibimos menos estes movementos, pero había tempo que a fenda entre os
principios doutrinais da Igrexa institucional, coas súas vellas estructuras e
o pensamento e a vida da sociedade ía medrando e separaba cada vez máis
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radicalmente unha da outra. Isto inquietaba, visto dende arriba cos ollos
limpos de Xoán XXIII.1 O Concilio puxo de relevo esta fenda. E foi coma
unha luz verde que nos dicía a tódolos inquietos que pensar non era malo
e que moitas das nosas intuicións trazando una Igrexa diferente tiñan
probabilidades de medrar. O Concilio non foi un acontecemento homoxéneo
e definitivo, nin na súa realización nin na súa doutrina. Ó Concilio foron
dúas concepcións da Igrexa e del saíron tamén dúas interpretacións. As
tensións da aula conciliar deron lugar a documentos de transacción, de
consenso que fai brilla-la concordia, pero que se presta a dúas lecturas. Por
iso, posturas opostas defenden a súa posición, ás veces, cos mesmos
documentos.2 Pero o feito de que visemos coma discutibles e opinables
doutrinas que considerabamos absolutas e definitivas, púxonos en
movemento.
O primeiro feito que observamos no Concilio foi o xiro da institución
vaticana fronte ós teólogos en entredito: Chenu, H. de Lubac, Danielou e Y.
Congar. Que van aparecer coma os teólogos conciliares por excelencia,
xunto cos progresistas K. Rahner, Schilebeeckx e Philips. E, de feito, un
Concilio que só pretendeu ser pastoral e non definir ningún dogma, como
así o fixo, foi talvez o máis renovador e revolucionario no terreo das ideas.
Intentou, aínda que sen conseguilo de todo, a reconciliación da Igrexa cos
valores positivos da Ilustración que tiña anatematizada. E un aggiornamento
(fuxiuse da palabra reforma polas súas connotacións...) para face-la Igrexa
máis comprensible á sociedade actual.
Tres liñas de forza poderiamos subliñar na realización do Concilio:
-O retorno ás fontes da Palabra e da liturxia (Dei Verbum, Sacrosanctum
Concilium).
-A proximidade á realidade social do mundo (Gaudium et spes).
-A Igrexa coma Pobo de Deus (Lumen Gentium).3
Liñas que se van facer notar no que vivimos despois. A importancia do
emprego da lingua vernácula na liturxia, a opción polos pobres coma
interese primordial dos cristiáns e o papel dos leigos na Igrexa van ir
encadeados nos camiños da renovación.
1

Constitución Apostólica de Xoán XXIII convocando Concilio. Doc. Vaticano II. BAC 1968.

2

Díaz Santana, “La recepción del Concilio Vaticano II”. Almogaren 17 (1995) 22.

Floristán, C. El Concilio Vaticano II. Conceptos fundamentales del cristianismo, Trotta, Madrid,
pp. 1455ss.
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Daquela, todo o movemento soterraño que había a prol dunha renovación
acelerouse e saíu á superficie con diferentes ritmos. Europa enteira viviu un
dos acontecementos máis revulsivos e transformadores da historia. España
tiña unha situación especial e crítica. O franquismo, coa axuda da xerarquía,
lograra facer un todo dos principios políticos da dictadura e os principios do
catolicismo integrista. Pero no 1961 xa non funcionaban os eslóganes coma
nos corenta. Por primeira vez receabamos dun papa, Paulo VI, que parecía
crítico co Réxime. Escandalizaba a moitos (petición de indulto para Grimau,
Granados e Salgado no 63...). O Concilio tamén iluminou e alentou a todos
aqueles que xa loitaban pola separación Igrexa/Estado, pola democracia
coma sistema máis acorde co Evanxeo e por un respecto ás identidades e
especificidades de cada pobo. Por estas circunstancias socio-políticas o
Concilio provocou en España un período fortemente dinámico, ilusionante,
non exento de duras tensións, enfrontamentos e conflictos.
¿E Galicia? Non podía ser menos. A situación tradicional era aínda
máis acentuada. Polo carácter conservador do medio rural, pola falta de
burguesía, polo ancestral illamento, a poboación en xeral non estivo
marcada pola aceleración progresista, pero tampouco xorda e cega á
realidade eclesial e política (O 68 adiantouse a París nas revoltas universitarias de Santiago que tiveron lugar no mes de febreiro, sen espera-lo maio
francés...).
O ano 1966 vai ser un ano rico e fecundo en proxectos eclesiais: o
Concilio galego, a Asemblea conxunta, os Coloquios europeos de Parroquias,
os Irmandiños, o Movemento litúrxico, a editorial SEPT e outras mil
accións máis que se xestaron ó agarimo do lume conciliar.
2.1.2. O Concilio galego (1966-79)
Foi un claro froito do Vaticano II. A convocatoria débeselle ó cardeal
Quiroga e apróbase nunha xuntanza dos bispos de Galicia o 26 xullo 1966.
Os obxectivos: conservar e fomenta-lo gran tesouro da espiritualidade das
nosas dióceses, aplica-las directrices pastorais do Vaticano II e así obte-los
máximos froitos del nos nosos sacerdotes, relixiosos e leigos.4
As formulacións falan claramente da dobre actitude dos bispos: a de
conservar e a de adaptarse ó novo. Esta tensión entre as dúas actitudes vai
estar viva en todo o período.
O Concilio segue os seus pasos de sensibilización (67-70), preparación
(67-70), lanzamento (70-72) e asembleas (72-79). E a resposta ás enquisas
4

García García, D., “Rescata-lo Concilio Pastoral de Galicia”, Lucensia 10 (1996) 42.
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en cregos e leigos foi entusiasta e masiva. Un primeiro momento de éxito
que fixo concibi-las mellores esperanzas. Pero pronto veu a frustación e a
cualificación do Concilio coma a “gran ocasión perdida”. As respostas ás
enquisas non se quixeron publicar. Ninguén estaba habituado á transparencia,
e os bispos, menos. Asustáronse e agacharon a realidade descuberta alí.
Axiña se deron as primeiras desercións de xente cualificada que xa non
quixo entrar. Seguiu a morte do cardeal Quiroga, no Nadal do 71, no fondo
o que máis credibilidade ofrecera, e un longo período de interregno.
A chegada de Ángel Suquía (xuño 73) espertara espectativas. Moitos
cremos na boa disposición dun vasco para acoller Galicia, pero a impresión
que deu foi que non lle interesaba demasiado o Concilio, pese a que tiña que
rematalo. A súa actitude ante diferentes feitos aínda apartou a máis cregos.
Os leigos experimentaron tamén o desencanto. Propostas, simples propostas
de petición a Roma da abolición do celibato, por exemplo, borrábana-los
bispos autoritariamente. A conclusión da Asemblea de Ferrol, que pedía a
participación dos cristiáns nos partidos políticos, aínda que non estivesen
legalizados, foi aprobada tamén na xeral de Santiago, pero cando meses
despois aparecen publicadas, esvaecera...
Ás veces xúlgase coma demasiado negativos ós que consideran o
Concilio coma a gran ocasión perdida, e concretamente á revista Encrucillada
polos seus comentarios nos números 3 (xuño 1977), 8 (xuño 78) e 12 (marzo
79).5 Pode ser que a retirada de moita xente valiosa deixase mermadas as
posibilidades. Pero non parece a causa. A xerarquía tiña moi claro que as
conclusións das Asembleas non ían ser vinculantes. Terían a derradeira
palabra despois de escoita-las outras, que era o máximo de democracia a que
podían chegar.
As probas de falta de vontade eficaz para min son dúas: en primeiro
lugar, a non publicación das enquisas, que aínda hoxe non se coñecen. E, en
segundo, a falta de canles e medios para pór en práctica o que se fixo, as
conclusións do Concilio. Lendo os documentos, que, por primeira vez
dunha forma completa, acaba de publica-la revista Lumieira, nun número
extra (29-30, 1995), vemos cómo hai proposicións que apoiamos e
aplaudimos, pero que non vimos en absoluto nin practicadas nin alentadas.
Pensemos en todo o que di da lingua galega na liturxia. ¡17 años despois de
rematado o Concilio aínda non sairon tódalas traduccións! E sabemos que
aí houbo neglixencia por parte dos responsables.

5

García Amor, U., Lumieira 29-30, pp. 196-7.

454/22

A Igrexa galega do posconcilio

Recomendouse a comuñón baixo as dúas especies os domingos... A
participación dos leigos... O diaconado permanente... En canto ós Consellos
diocesanos de Pastoral, en Santiago creouse no curso 1993-94 cun sistema
de elección nada transparente... e aínda non se convocou nunca (!). En TuiVigo foi un dos últimos actos de monseñor Cerviño, pero aínda non se
estreou. En Mondoñedo-Ferrol acábase de crear, sen entrar aínda en
funcionamento. En Lugo si existe. Non vemos eficiencia nesa tarefa de pór
en práctica o alí acordado: “parece que o Concilio Pastoral de Galicia non
pasou dun notable episodio cultural”, di o padre García Oro.6
2.1.3. Asemblea conxunta (1966-71).
Tamén parte de 1966. No Nadal do 65 aprobárase o decreto
Presbyterorum ordinis e en España creouse a comisión episcopal do clero
para levala á práctica. Formada por nove bispos e presidida por Fernando
Quiroga Palacios. Un dos seus primeiros obxectivos foi convocar unha
plenaria de bispos dedicada exclusivamente ó clero. Como punto de partida
fixeron unha ampla enquisa preparada polo entón profesor de Socioloxía
Ramón Echarren. Lánzase no 1969 e a resposta foi impresionante. Un 90%
dos cregos aportaron cinco millóns de datos.
A primeira conclusión foi clara: os problemas que ofrece non se poden
tratar nunha sesión. Celebran a primeira e convocan a segunda, pero aquelo
reborda os límites dunha plenaria e deciden a convocatoria da conxunta: os
bispos cunha representación do clero elixido democraticamente por el
mesmo. Despois de longa e minuciosa preparación xúntanse no 1970 as
asembleas locais: 1.450 equipos formais, 130 espontáneos e 223
complementarios. ¡Quen nos dese hoxe unha resposta así!
No 71 celébranse as asembleas diocesanas e vótanse as conclusións
para a nacional en Madrid. Preside o cardeal Tarancón e están tódolos
bispos e 171 cregos. Os temas son graves, urxentes e mesmo apremiantes.
As regras de xogo tamén as fixeran os bispos, as conclusións terían valor
moral, non xurídico. Non lles faltou interese inicial, bos desexos. Pero
tamén se asustaron. Non podían asimilar aquela marea de cambios que lles
viña enriba. Para colmo, xuntáronse as presións políticas do Réxime (unha
das conclusións pedía perdón pola Guerra Civil... e demandaba
reconciliación) e as forzas da dereita eclesial que quixeron abortala, mesmo
recorrendo a Roma, a través dalgúns elementos do Opus Dei.
O cardeal Quiroga aguantou e tirou para diante. Pero logo viñeron as
rebaixas. Cando os representantes de Galicia volven para as xuntanzas de
6

García Oro e outros, Historia da Igrexa galega, SEPT, Vigo 1994, p. 276
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execución das conclusións, a xerarquía non acepta. Din que aquí xa está o
Concilio en marcha e que non fai falta tal reunión. A desmoralización dos
participantes non é descritible. Se algún quedaba no Concilio, sae.
Estes dous acontecementos, nos que pensamos toca-lo ceo, provocaron
unha caída da que aínda non nos levantamos...7
Dificilmente se darán na Igrexa outros acontecementos que coma estes
suscitasen tanta resposta, tanta esperanza e tanto desencanto. Os que viviron
ou vivimos algo non o esquecemos e forma parte dos mellores momentos
das nosas vidas. O tempo vainos facendo máis comprensivos, menos
violentos coas circunstancias aquelas. Máis críticos con nós mesmos. Pero
tamén pensamos que debe quedar para a historia o noso berro de
inconformidade e de alerta. Os medos non sempre son bos conselleiros, e a
forza da historia trae os cambios, queirámolo ou non, pero ás veces, coma
neste caso, con moito máis custo de enerxías. Tamén poñen de relevo quizá
a falta de conexión de bispos-clero-pobo. A sorpresa da xerarquía ante a
realidade que reflectían as enquisas proba que non había unha boa
comunicación e que descoñecían a realidade que gobernaban.
A experiencia ensina moito. ¿Pasaría agora o mesmo se se fixese un
novo estudio da realidade relixiosa e social? Outro dato: os elixidos polo
clero coma representantes eran, na súa maioría, xustamente persoas de
mentalidade aberta e avanzada, cando podía pensarse, e de feito era así, que
os electores eran máis ben de caracter tradicional. Estaba claro que buscaron
un cambio profundo. Lendo no número 3 de Encrucillada (maio-xuño 77)
unha mesa redonda sobre a Igrexa galega na que dialogaban cinco cregos
das cinco dióceses, dúas leigas participantes no Concilio e monseñor Rouco,
case acabado de chegar, recíbese un forte impacto de cómo estaban aínda as
feridas nese momento.
2.2. Análises dos movementos
2.2.1. Os Coloquios europeos de parroquias (1ª etapa)
Outro feito ó que fixen alusión no 66 foron “Os europeos”, abreviatura
dos Coloquios europeos de parroquias. As orixes hai que buscalas na Europa
dos anos sesenta, xa no clima conciliar. No 1963, no II Coloquio europeo,
en Viena, participan catro españois: Casiano Floristan, Luis Maldonado,
Torres Queiruga, A., Galicia, realidad económica y conflicto social, BB, A Coruña 1978, pp.
577ss.
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Vidal Aunós e Pepe Chao. No 65 o mesmo Chao é relator no terceiro
coloquio en Colonia: “A parroquia misioneira en España”. Nela expón o que
el mesmo estaba levando á práctica na parroquia de Santa Mariña de Ferrol,
e axiña promove a fundación dos Coloquios en Galicia. No 66 celébrase o
primeiro en Compostela (neste Coloquio nace o xermolo de Encrucillada,
aínda imnominada pero xa concibíndose coma órgano necesario de reflexión
e comunicación. No 74 retomarase esta idea para levala a término).
Tampouco non vou facer historia dos Coloquios. Soamente perfila-las
súas claves. Naceron coma movemento de cregos dinamizador das
parroquias, pero desde a base e con total autonomía fronte ás xerarquías e
fronte ó seu pai, “Os europeos”, dos que non tiveron nunca dependencia.
Polo tanto medran e evolucionan coma un organismo vivo. Pouco a pouco
pasan de ser clericais a ser eclesiais. No IV entra xa unha minoría de leigos
e no V a liña votada maioritariamente resulta a de Igrexa-mundo, que daría
xogo para unha acción evanxelizadora. No IX a Igrexa pasa a segundo plano
e gusta máis a expresión “Liberación do pobo galego dende unha conciencia
eclesial”. Daquela, a organización non conserva xa nada de movemento,
senón de plataforma que é encontro e de accións.
Os asistentes empezaron sendo só cregos –ata 100 houbo no terceiro–
e remataron cun notable predominio de leigos. A metodoloxía foi a de
análise da realidade e toma de compromisos ante ela, evolucionando e
medrando en técnicas cara a unha verdadeira base para unha teoloxía da
liberación dende Galicia. E é que, na medida na que se ía producindo esa
evolución a unha liña máis secular dentro do seu carácter pastoral, íase
acentuando tamén a liña de galeguidade, de compromiso coa lingua e coa
realidade galega. Non foi senón no cuarto cando se opta polo galego coma
única lingua dos Coloquios (o que non quere dicir que non se usase xa
antes). Nesta evolución non se nega talvez a influencia dende fóra dos
inicios dos partidos nacionalistas, pero moito máis, dende dentro, a xa
conciencia galega do seu secretario xeral, Antón Gómez Vilasó, e a
aportación dos Irmandiños, que cumprían radicalmente o seu compromiso
coa lingua. Pero fundamentalmente, ó ir pasando dos esquemas universais
e abstractos ós concretos e galegos, viña rodado o compromiso coa cultura
e, polo tanto, coa lingua.
Non é facil expresar cómo se viviron estes cambios sen a penas tomar
conciencia deles, é como se fosen trasmitidos por ósmose duns a outros
tanto nas persoas coma nas institucións. A súa temática tamén evolucionou
e foise pasando dos temas máis teolóxico-pastorais ós socio-políticos, aínda
que concibidos coma autentico compromiso e esixencia cristiá.
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Nunca foi intención dos fundadores a ruptura coa xerarquía. Dende o
principio quíxose contar cos bispos. Ademais, necesitábase o seu permiso
para podelos convocar coma reunión de Igrexa, se non non sería posible.
Pero houbo dificultades. O mesmo movemento en Europa que apoiaron
bispos como Lercaro, tampouco ofrecía garantías a ningún bispo español.
Tiveron presencia nos Coloquios o cardeal Quiroga, que no de 1968 tivo que
soportar, e fíxoo dun modo incriblemente digno, os ataques e as agresividades
que moitos lle dirixiron. Monseñor Ona de Echave participou no de Lugo
(decembro 71). Don Miguel Araújo, no de Ferrol (abril 71), declarouse
amigo e manifestou a súa adhesión. Tamén se fixeron presentes Delicado
Baeza (A Ramallosa 70), Xosé Cerviño e Ángel Suquía. O único que se
negou a visitalos e autorizalos na súa diócese ourensá foi monseñor Temiño.
Con todo, a relación non foi todo o fluída e confiada que debía ser por unha
parte e por outra. Os receos foron tamén medrando e nin hai que dicir que
se multiplicaron coa chegada de monseñor Suquía. A comprensión era máis
doada cando as dificultades proviñan de cuestións políticas que se lles
parecía que corría perigo a ortodoxia. O Coloquio dedicado á Teoloxía da
Liberación tivo os seus conflictos...
O de 1976 foi tal vez o momento da meirande crise. Os partidos
políticos, aínda clandestinos, encheron o salón de actos do mosteiro de Poio.
Os receos foron grandes e mutuos. Dende dentro dos Coloquios temíase a
manipulación política, e dende fóra o Partido Comunista e os partidos
nacionalistas disputaban tamén as posibilidades de rendibiliza-la forza
dunha militancia nada desprezable. Para que se comprenda algo máis: polos
Coloquios pasaron coma conferenciantes (xa non falo de asistentes) un
considerable número de persoeiros que hoxe militan ou militaron en postos
destacados de partidos de esquerda.8 A derradeira etapa foi algo diferente e
dela falaremos na segunda época.
A ninguén se escapa a importancia que tiveron os Coloquios na historia
recente da Igrexa galega. Como tódalas cousas, tiveron os seus fallos, as
súas crises, a súa fin. Pero foron uns anos de vitalidade e de toma de
conciencia que xa non se poderán borrar. Este compromiso coa realidade
galega coma esixencia da fe cristiá é un motor que alentou e segue a alentar
a moitas persoas, grupos e movementos que o asumen en canto afondan un
pouco nas razóns do seu cristianismo. E que, lonxe de ser un separatismo
empequenecedor, é a maior garantía de sermos fieis á universalidade da
Beiras, X.M.; Barral, R.; Carballo, F.; López Castiñeiras; Facal, X.; Miguélez, Eliseo; Montero,
Celso; Nogueira, Camilo; Novoa, X.; Orxales, Mario; Piñeiro, Ramón.
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Igrexa. Os nomes de Pepe Chao, coma fundador, e de Antón Gómez Vilasó,
coma secretario xeral e animador efectivo dende o comezo ata 1976, non se
poden tampouco separar da súa historia.
2.2.2. Os Irmandiños (1966-74)
Por alusións, hai que facer referencias a este grupo. É pequeno e aparentemente, sen importancia. Pero para min que a ten grande. En primeiro
lugar para eles mesmos, porque contribuíu á súa toma de postura ante a
situación de Galicia e determinou moito as súas opcións. E despois porque
axuda a comprende-lo que foi aquel eco do Vaticano II. En distintos lugares,
a quilómetros de distancia, íanse dando as mesmas reaccións. Nacen coma
grupo na Universidade de Comillas. Cando van aparecendo documentos
conciliares que falan de pobos oprimidos, de linguas minoritarias, de que a
liturxia debe ser na lingua vernácula... En Galicia íase da-la contradición de
que a lingua vernácula non só non era a oficial, senón que estaba prohibida.
A xente ía pasar dunha liturxia vivida incomprensiblemente en latín a unha
liturxia en castelán, que ó pobo tampouco lle era familiar (estamos no
principio dos sesenta, non hai televisión e nas clases populares hai un
predominio da lingua galega coma única forma de expresión).
Estes homes –aquí si, só homes– espertan ó compromiso coa lingua.
Traducen e crean cantos en galego na seguridade de que axiña serían
realidade as celebracións litúrxicas nesta lingua. Andrés Torres Queiruga
escribe “Nota para unha teoloxía do galeguismo”, que publica a revista
Grial no número 9 (setembro 1965), e aí inicia unha reflexión que había de
continuar máis tarde no libro Teoloxía e Sociedade e en diversos artigos.
Parte do grupo segue os seus estudios en Roma e alí conectan con
outros galegos seminaristas ou leigos. Unha das primeiras accións foi
escribir unha carta ós emigrantes galegos en Italia comunicándolles estas
ideas. Publican unha revistiña, Trebellos. Cando, en setembro de 1967,
están pasando uns días na Pobra, o párroco de Aguiño, Paco, dálle-lo nome
de Irmandiños.9
Na Universidade eclesiástica de Salamanca espertaran tamén moi cedo
os seminaristas para pór en práctica as orientacións conciliares respecto á
liturxia e tiñan celebracións en galego. Hai que resaltar, unha vez máis, que
isto non podía ser posible nos seminarios galegos, moito máis controlados
polas institucións civís e eclesiásticas.
Ferro Ruibal, Montero Santalla, Ramil Acebo, Rodríguez Pampín, Soneira Lema, Torres Queiruga,
Trillo Pérez, Pedro Varela. Estes son os nomes que dá X. Alonso Montero en O porvir da lingua
galega, Círculo das Artes, Lugo, 1968.
9
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2.2.3. A liturxia en galego. A editorial SEPT
En Galicia, se non poden esperta-los seminaristas, si espertan algúns
cregos xoves e un grupo de leigos. No 1965 Manuel Espiña e Xosé Morente
fan a primeira traducción ó galego dos Evanxeos. E pouco despois organizan
unha misa en galego nas Capuchinas da Coruña. Xesús Precedo e Vidán
Torreira traducen O cantar dos cantares. Alonso Estravís os Salmos. E no
1968 Vidal, Alonso, Morente e Espiña o primeiro Misal. O 25 de xullo do
65 o padre Seixas celebra a primeira misa oficial en galego, en San
Domingos de Bonaval (no 1963, xa Alvilares Moure dera en Lugo unha
alerta...).
En canto ós leigos galeguistas, en marzo do 65 escriben ó episcopado
galego unha carta urxíndolle o cumprimento do decreto conciliar. Xa antes,
no 1964, no xornal La Noche empezáranse a publica-los textos da misa
dominical en galego. Un grupo destes cristiáns galeguistas, leigos, conciben
e realizan a fundación da editorial SEPT. Inicia os seus traballos no 1965
cos libros xa citados e quere ser no eido relixioso o mesmo que estaba a ser
Galaxia no cultural: unha editorial que publicase as traduccións e as novas
creacións de libros relixiosos en galego. Será unha das primeiras conexións
dos Irmandiños para que lles publiquen cantos. E sacará á luz os relatorios
do VI Coloquio, inaugurando a sección Xeira Nova. Noutro lugar deste
mesmo número aparecen tódalas publicacións de SEPT, que foi tamén a que
sacou O Novo testamento, Os salmos, e a Biblia. E anda coa tarefa dos
outros libros litúrxicos. Hoxe colaboran activamente na publicación semanal
de Badal (liturxia dominical en galego). No 1971, en colaboración coa
sociedade Amigos da cultura, organiza un ciclo de conferencias no casino
de Pontevedra de tema relixioso, tamén publicadas no libro A crise da
conciencia relixiosa no mundo moderno. Estaba o local a tope de xente,
ademais da policía.
Estes datos son significativos do entusiasmo con que se acolleu o
Concilio e das súas consecuencias para a nosa lingua. Estes homes vían aquí
o camiño para unha verdadeira nova evanxelización, para devolverlle ó
pobo o seu, que tan inxustamente se lle arrebatara. Era a súa fala a que
seguía a empregar para falar na casa ou na praza, pero tiña que retirala en
canto entraba na igrexa. Desgraciadamente, non se aproveitou a ocasión e
agora témolo moito máis difícil. Naquel intre, un impulso dende arriba sería
definitivo.
Neste movemento litúrxico posconciliar hai que salientar tamén a
construcción dalgunhas igrexas seguindo as pautas do Concilio. Sobre todo
a de Aguiño (A Coruña), que engade ás normas arquitectónicas espaciais a
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decoración tipicamente galega e mariñeira. Tamén seguen estes criterios a
da Nosa Señora da Xunqueira e seguramente máis que non coñezo.
2.2.3. O movemento catequético
Ata aquí falamos de movementos posconciliares novos. Pero o Concilio
afectou tamén ó que xa había. A catequese parroquial de nenos estivo
sempre moi arraigada en Galicia. A forma era moi simple: un grupo de
rapaces cunha catequista –rara vez era masculino– que lles tomaba a lección
ou, mellor dito, aprendíalle-lo texto do catecismo de memoria, moitas veces
polo sistema de cantalo ou repetilo reiteradas veces nun ton semicantado. O
Concilio Vaticano II insistiu moito na catequese de adultos e nos
catecumenados. Todo el chamaba a unha renovación.
Pero en España chegou o Concilio nun momento tamén crítico. Entre
os anos 67-70 preparábase a lei de Educación. Lei Villar Palasí, que se
publicou en 1970 e que ía revoluciona-la pedagoxía cos novos métodos e
programacións (logo non revolucionaría nada, ou moi pouco). O ensino da
Relixión era obrigatorio para todos en colexios e institutos, privados e
públicos. Non había outras relixións admitidas. A Igrexa española tomou
con verdadeiro interese esta reforma e buscou homologa-lo seu ensino. José
Manuel Estepa ponse á fronte do movemento renovador e, con auténtica
eficacia e un bo equipo de xoves teólogos e pedagogos, cregos, poucas
monxas e menos leigos, monta toda unha estratexia para crea-la catequese
escolar, nova programación, novos catecismos chamados “escolares” e
unha serie de pequenos cursos por toda España para prepara-los profesores.
Santiago acolleu os de Galicia entre os anos 70-75 co impulso do vicario
Xaime Rodríguez García e dalgún outro doutras dióceses.
Esta líña veuse abaixo coa chegada da democracia e da liberdade
relixiosa no ensino. Pero o seu labor non se pode deixar pasar. A catequese
escolar como tal fora moi discutida. As aulas non eran, certamente, o ámbito
propio para a resposta de fe. Porque estamos falando de catequese, non de
clase de Relixión, que aínda que tamén discutible é outro tema. Os propios
profesores sabíano, pero a situación non daba para poder discutilo e,
pensando que arriscaban moito se perdían a posibilidade de introducirse na
nova lei con pleno dereito, fíxose tanto esforzo.
Fáltame información para poder valora-lo que supuxo nos rapaces. Sen
dúbida que se avanzou, porque o paso do estudio de memoria ó espertar
actitudes cristiáns penso que foi positivo. Pero onde se pode avalia-lo
cambio é na mentalidade de moitos profesores que iniciaron un camiño de
liberación e unha actitude de busca. Hai que dicir que o grupo de profesores
461/29

Engracia Vidal

destes cursos eran das primeiras fornadas de teoloxía posconciliar que se
formara no Lumen Vitae de Bélxica ou no I.S.P.C. de París. Estes dous
cursos de catequética nos veráns completábanse despois en cada diócese
con outros dous cursos de Teoloxía en grupos. Non tódolos bispos admitiron
estes cursos nas súas dióceses, por consideralos perigosos por avanzados. E
mesmo houbo que ter ollo coas autoridades civís.
Foron anos, pois, de polarización na catequese escolar, que sen
abandonar nunca a parroquial fixo que esta se resentise. Con todo, en moitos
lugares beneficiouse, porque os profesores e relixiosas levaron ás catequeses
parroquiais esta influencia a prol das actitudes superando o puro memorismo,
e os mesmos rapaces que na escola recibían outro sistema de ensino foron
provocando cambios.
Por iso, na mitade dos 70, o retorno e o novo impulso ás parroquias
déixase notar. O equipo de catequética –atreveríame a dicir que é o único
equipo eclesial que funciona con ámbito de toda Galicia– non aforra
esforzos e a creación en materiais e celebracións constitúe unha verdadeira
riqueza. Pero o seu labor queda limitado e truncado. Unha vez que acaban
as catequeses de iniciación, primeira comuñón e confirmación, vén o
problema de a onde dirixi-los mozos e mozas. A ausencia de comunidades
vivas na que os adultos poidan asumir e integrar ós xoves está moi lonxe.
E tampouco hai que supor que tódalas parroquias seguen as directrices dos
secretariados.
Nesta liña de renovación da catequese parroquial nace, no 1974 e en
Ferrol, a folliña Buena Noticia. Un grupo de cregos da zona reuníase
semanalmente para creala, e só a teimosía e o espírito de Manolo Cillero
(falecido en 1985) e algúns outros puidérona facer posible ata 1983. Ía a
toda Galicia e levaba a preparación da catequese semanal con lecturas e
cantos. No 1975 pasou a facerse en galego e convertiuse en Boa Nova. Foi
tamén, a mais dunha acción catequética para os rapaces e os catequistas,
unha experiencia de grupo para os cregos que se fixo forte para outras
accións. Contouse coa colaboración dos monxes de Sobrado, que imprimían
e distribuían. Na merca das máquinas participaron cregos, leigos e algunha
congregación relixiosa con aportacións a fondo perdido. O bispo Miguel
Araújo alentouna nun principio e consentiu o traslado de Cillero dende
Mondoñedo para dirixila en Ferrol.
Da fin de Boa Nova temos tamén moito que aprender. En primeiro
lugar, pola falta de estructuras e de medios, parecía que fora máis a tarefa
do grupo coma particular ca da Igrexa, ir e vir a Sobrado, face-los cobros,
ata pega-los selos, requiría un esforzo moi por riba do que tería que ser, se
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a colaboración fose doutro xeito e a xerarquía a considerase cousa súa. Non
se explica moito que o mesmo don Miguel, que a aceptara nun principio,
estivese despois máis frío en sostela. Había a impresión de que el mesmo
non se sentía cómodo cos seus colegas episcopais. En segundo lugar, as
bases, as parroquias, talvez o individualismo de moitos de nós, que non
estamos afeitos á colaboración e a pensar que se as cousas nos gustan é que
algo valen e hai que pagar por elas...; queremos, ás veces, que nos dean todo
feito e gratis... Algúns refugaron a carpeta nº 2 por cuestións ortográficas,
¿paga a pena seguir?...
2.2.4. Os movementos de Acción Catolica
A moitos de nós quedaranos moi lonxe a etapa fundacional da Acción
Católica. Hai que retroceder a Pio XI, a 1922, á encíclica Ubi arcano, á
“Participación dos leigos no apostolado xerárquico da Igrexa”... Menos
lonxe quedan os cambios que con anterioridade ó Concilio se foran facendo
na organización, pasando das catro pólas –Homes, Mulleres, Xoves
masculinos e Xoves femininas– ás siglas xa coñecidas de XOC, XIC,
XARC, XEC, etc., etc., que aluden ó que se chamou movementos
especializados. Co cambio de organigrama veu tamén o cambio de estratexia
e o método de ver-xulgar-actuar, que creara Cardijn para a XOC, esténdese
por toda Europa, partindo de Bélxica e de Francia. Pretenden a evanxelización
dos diferentes ambientes, sobre todo dos máis distanciados, coma obreiros
e estudiantes universitarios. Esixen un serio compromiso coa realidade para
transformala. Os sistemas de formación en pequenos grupos son férreos e
eficaces. A España tamén chegaron e a súa acción fíxose sentir na Igrexa,
nas empresas, nas universidades, alí onde había que reclamar máis xustiza
ou máis fraternidade... e viñeron os conflictos, as acusacións de politización...
nunha óptica de incongruencia, porque os bispos estaban daquela nas Cortes
do réxime franquista e noutros organismos políticos.
De feito, en España, xunto co obxectivo pastoral, latexaba tamén o de
formar dirixentes cristiáns de sindicatos ou partidos políticos futuros que se
presentían máis preto... Agora mesmo estanse a celebra-los 50 anos de vida
da HOAC, que data do 1946, vinte antes de remata-lo Concilio...
Monseñor Guerra Campos era o bispo responsable cando estes conflictos
chegan ó seu punto culminante e, despois de longas discusións e múltiples
tensións, a Conferencia episcopal de 1967 substituíu os seus estatutos, o que
na práctica supuña anula-los movementos especializados. Os abandonos e
os resentimentos chegan ata hoxe. Pero a formación que tiñan tanto os
militantes coma os consiliarios fixo que algúns resistisen e aínda traballasen
moitos anos máis. O informe de Galicia, precisamente dende este 1967, é
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longo e imposible de resumir. Unha proba evidente do que supuxo esta
formación acabamos de tela na resposta unánime dos militantes enquistados
para este informe. Comprometéronse a fondo nas respostas e rebordan o
espírito con que viviron esta militancia. Pero, casualmente, estes anos
sesenta nos que parece que todo se inicia, para estes movementos de Acción
Católica, pioneiros outrora, foron os anos nos que recibiron o máis duro
golpe.
2.2.5. A Pascua Xove (1973)
Outro eco do Vaticano II. Aquí é o desprazamento do acento no
misterio central do cristianismo. Non tanto a morte (e de aí que antes do
Concilio a pastoral se centrase na coresma e na Cruz) coma a MorteResurreción, no que aprendemos a expresar coma Misterio Pascual,
inseparablemente unidos. Tamén un crego xove, Xaime Vaamonde, dende
a parroquia de Sobradelo en Vilagarcía, vai cun grupo de sesentas xoves a
Armenteira para ter unha convivencia pascual. A partir de entón
institucionalízase a Pascua Xove. Celébrase dúas semanas despois do día
pascual, de venres a domingo, no Colexio das relixiosas filipenses de
Vilagarcía. Ten coma principal obxectivo celebra-la Pascua nun contexto de
encontro, convivencia e reflexión. A música xuvenil relixiosa ocupa un
lugar fundamental, van pola edición número 24 e soen reunir uns cincocentos
xoves. O núcleo máis numeroso é o de Arousa, pero acoden tamén de Vigo,
A Coruña e Lugo. Non queremos deixar de subliñar que sentimos que a liña
de galeguidade deste movemento non se desenvolvese como cabía esperar
dos seus inicios.
2.3. Análises das institucións
2.3.1. Xerarquía. Clero. Seminarios
Este capítulo non me resulta nada cómodo. E vou rompe-las datas do
esquema para facer un reaxuste de etapas.
Primeira: Cando remata o Concilio están á fronte das dióceses o
cardeal Quiroga, Jacinto Argaya, Temiño, frei José López Ortiz e Ona de
Echave. Hai que destaca-la sensibilidade de don Fernando fronte ó Concilio
e fronte á galeguidade. Ademais do dito xa no apartado do Concilio, inicia
a implantación da liturxia en galego, celebra a “misa de Rosalía”, a quen
chama garimosamente “a nosa santiña”. Dá os primeiros pasos para converte-lo Seminario Menor nun centro normal cristián, aprobando a entrada de
profesorado laico e mesmo de mulleres. Admite os cursos de catequese xa
citados. E hai que dicir, pese os seus titubeos normais naquel momento e con
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aquela idade, que deixou en tódolos cregos unha sensación de humanidade
que aínda hoxe non se esquece.
Tamén foi aberto e cunha gran capacidade de organización Jacinto
Argaya. Con gran visión de futuro, creou novas parroquias en Ferrol, na
periferia obreira, e puxo á fronte delas cregos de valor e talante
comprometido. Cambia a sé do bispo de Mondoñedo a Ferrol e manda os
estudiantes de teoloxía a Salamanca, sen dúbida buscando unha mellora da
calidade do ensino, aínda que hoxe non o vexamos así, e, de feito, xa está
o teologado en Santiago. Sofre os primeiros ataques da dereita, que o
considera revolucionario. Marcha no 1968 para San Sebastián, pasando pola
cadea de Zamora para visita-los cregos alí residentes.
Monseñor Temiño bate negativamente tódolos records de autoritarismo
e intransixencia na súa diócese, sostendo enfrontamentos con varios cregos.
En cambio, deixou cantidade de obras feitas e a, discutible aínda hoxe,
Fundación San Rosendo. Frei José López, xurista e asesor de monseñor
Escrivá, implanta en Tui-Vigo o Opus Dei, pondo ós seus membros á fronte
do seminario e doutras responsabilidades na diócese. Antonio Ona de
Echave, en Lugo (1961-79), non foi demasiado posconciliar nas súas
actuacións aínda que foi Padre conciliar. Non provocou grandes enfrontamentos porque vivía apartado, evitando situacións comprometidas. Houbo
algunha que se cita.
Como colectivo, son os fundadores da Conferencia Episcopal Galega,
chamada Consello de bispos de Galicia, creadores do Concilio. Hai que
dicir que nin as condicións políticas os axudaron nin eles, pola súa
formación, estaban preparados para un maior avance.
Segunda etapa: O recambio lévase a cabo en diferentes anos e con moi
diferente signo. O Mondoñedo-Ferrol de monseñor Araújo (1970-85) aparece
coma unha luz de esperanza naquela noite. Parte dunha ordenación episcopal
en galego que tamén pasará á historia polas súas tensións co gobernador
civil. Comprométese nos conflictos do 72, asumindo unha homilía que
rozaba os límites permitidos polo Réxime. No 75 escribe a pastoral “A fe
cristiá ante a cuestión da lingua galega”. O clero séntese respaldado por el
e a mesma Encrucillada fixou alí a súa primeira sede, ó abeiro da súa
autoridade. Critícaselle que non sempre soubese ser consecuente con esta
liña.
En Tui-Vigo, tanto monseñor Delicado coma Xosé Cerviño deron unha
nota de sinxeleza, de cercanía e de discreción. Non tiveron forza para apaga-las liñas máis reaccionarias pero alentaron o que fixeron os máis dinámicos
e abertos da liña posconciliar.
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En Santiago, na macrodiócese metropolitana, teriamos que falar dos
dous arcebispos. Da chegada de monseñor Suquía, no 1973, xa temos
falado, e poucas veces se darán maior vontade e mellores disposicións para
recibilo e colaborar. Foi un auténtico desengano para toda a militancia
galega e posconciliar. Apagou moitas luces acesas, e a serie de
secularizacións, xa iniciadas, acelerou o ritmo. Incrementouse, pola contra,
o grupo dos máis reaccionarios, mesmo de persoas que amosaran antes
signos de apertura. No Seminario Menor de Belvís cortou os intentos
aperturistas e despois de meses de crise fixo triunfa-la súa autoridade
volvendo ós vellos esquemas. Xa queda dita a súa postura ante o Concilio,
ante a liturxia en galego, ante a posibilidade de converte-lo Centro Teolóxico en Universidade. Un dos seus primeiros conflictos foi pola petición
que lle facían os grupos cristiáns de que renunciase a ser membro do
Consello de Estado, o que non se conseguiu ata que caeu o réxime
dictatorial.
Monseñor Rouco atopou moi mouro o panorama. E, desgraciadamente,
non podemos dicir que fixese moito por cambialo. Non sabemos se considerou
a diócese como de paso para el, porque chamou a atención de moitos que,
ó chegar a Madrid, quixese facer algúns actos significativos. Pero en
Santiago non resolveu, de verdade, os serios problemas pendentes. Iniciou
timidamente os pasos para a conversión do Centro Teolóxico en facultade.
Marchou sen conseguilo, pero en Madrid xa anda neses pasos. ¿Por que aquí
non?
Coma conxunto, ou sexa coma Conferencia Episcopal Galega, puxeron
moita forza nas organizacións masivas de recibimento ó Papa no 1982 e no
1989, nos anos santos multitudinarios, dos que a maioría ignorámo-lo gran
custo económico que supuxo na diócese. Pero teremos que dicir que, visto
dende a base, resúltanos aínda demasiado xerarquía e pouco galega. Botamos en falta proximidade e comunicación –pese ó avanzado dende 1966– e
a súa palabra colectiva fronte ós grandes problemas que pasou e está a pasar
Galicia nestes anos: desmantelamento industrial, crise rural progresiva,
marxinación no Estado, porque seguimos aínda sen autovías, conflictos
pesqueiros... E xa no terreo pastoral, unhas canles que puxesen en práctica
o Concilio e unhas liñas abertas pero comúns para o traballo parroquial. A
integración dos leigos responsable e autonomamente, non só coma servidores
do crego. E sobre todo coma servidoras. ¿Nunca poderemos chegar a uns
nomeamentos de bispos e de cargos consultados coa base?
En canto ó clero posconciliar da primeira etapa, van dous informes
imposibles de resumir. Os actuais requirirían outra enquisa moito máis
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ampla que aprazamos talvez para os 25 anos de Encrucillada. Algo volveremos dicir na fin deste relatorio.
A falta dunha seria e programada formación permanente, deixándolle
tempo e espertando interese, é unha crítica que hai talvez que repartir, por
unha parte á falta das institucións implicadas e por outra á falta de interese
que no mesmo clero se nota para asistir a actos ou saír a cursos organizados.
En canto ós seminarios, cómpre resaltar dous aspectos: as crises dos
anos 1970-75 foron de verdade significativas do que foi o choque dunha
doutrina conciliar do Vaticano II cunhas estructuras aínda tridentinas.
Agora case produce risa le-los conflictos daquel momento, pero para os que
arriscaron alí o tipo non foron nada divertidos. Daquela triunfou o
conservadorismo, sen que isto queira dicir que a forza do tempo e da
sociedade non fixese algunhas conquistas que entón se lles negaron ós
revindicadores. Aquelas crises, exemplo de vitalidade, de entusiamo e
mesmo de paixón, contrastan con esta balsa de aceite onde parece que están
hoxe os estudiantes. ¿Como interpretalo?
Pero dende o punto de vista eclesial si hai que criticar que se manteñan
en Galicia catro seminarios con 150 alumnos, empregando un número de
profesores superior ó necesario e talvez en detrimento da calidade. No canto
de facer unha soa facultade, aforrando enerxías e potenciando o rendemento.
Economicamente, resulta un dispendio; pastoralmente, un verdadeiro
despropósito; e, se se quere manter un diálogo serio entre a fe e a cultura,
unha flagrante contradicción. A verdade é que dende fóra non ten explicación
esa reticencia que constitúe un permanente queimar posibilidades, case que
unha se atrevería a dicir que é un pecado contra o Espírito. Volvemos ó
mesmo, parece que temos cinco bispos, cinco individualidades que queren
facer cadanseu proxecto, pero non unha Conferencia Episcopal galega que
pretenda suscitar e soste-la fe en Galicia como pobo definido.
2.3.2. Os relixiosos e relixiosas
Foi talvez o sector máis positivamente afectado polo Vaticano II. A
seriedade con que se vivía o compromiso cristián nos conventos (con
tódalas esaxeracións das que fomos testemuñas...) deu unha resposta ó
chamamento de renovación conciliar coma ningún outro sector. Sobre todo
nas congregacións femininas, sen dúbida máis necesitadas de actualización.
Á vista están moitas transformacións. Pero eu resumiría o aggiornamento en
dúas claves: inculturación e compromiso cos pobres. As relixiosas tratan de
vivi-la inculturación da fe adaptándose ó mundo actual no tocante a vestido,
casa, estilo de vida, traballo no que non se limitan ás propias institucións,
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senón que se insiren nos da sociedade onde viven: sanidade pública, centros
de ensino, mesmo fábrica e oficinas... Participan moito máis nas parroquias
e nos grupos de base.
En canto a opción polos pobres, notouse no cambio de moitos dos seus
colexios, nos que buscan servi-las clases socialmente máis baixas. Sobre
todo aquí, en Galicia, son moi significativas as fundacións no medio rural.
Paréceme que hai uns vinte grupos. Na nosa situación, é certamente onde
están os menos favorecidos e supón unha opción evanxélica ubicarse alí,
comparti-lo que vive a xente e tentar de mellorar mesmo esa vida humana
a quen non chega moitas veces máis cá explotación comercial e funeraria.
A pena é que non sexan máis. Aquelo de que vale máis a cualidade cá
cantidade non tería que deixar de ser verdade se aumentase o número.
Nótase tamén nas que se comprometeron no Proxecto Home, no
Prescolar na casa, nas casas de acollida a mulleres, nenos ou calquera tipo
de marxinados. Nas que van a traballar nas prisións. As que colaboran en
voluntariados de todo tipo.
Hai que dicir que é un mérito delas o ir abrindo estes camiños, e que
non sempre estiveron apoiadas dende outras instancias superiores. E hai que
dicir tamén que aínda non están suficientemente aproveitadas na pastoral
nin nos niveis diocesanos nin parroquiais. Segue habendo resistencias, en
certos casos, mutuas. E proxectos coma o de As Pontes ou Romariz, nos que
curas e monxas levan a parroquia, desgraciadamente non abundan.
Nos anos 70 houbo aquí unha relixiosa licenciada en teoloxía por
Granada que, nos cinco anos que estivo en Santiago, non atopou un posto
na pastoral oficial, e dicíame ela, “as miñas compañeiras de facultade están
todas ocupando postos de traballo nas diferentes dióceses”... Acabou
marchando. Agora quérese contar con elas, o mesmo que con algúns leigos
–e mais leigas– para supli-los cregos nas aldeas. Moitas veces, xente que
non vive alí e se despraza nas fins de semana para ter unha celebración coa
xente. Non querería criticalo nin afogalo, parécenme ben tódolos pasos que
se dean. Pero non podo evita-la reflexión. A incorporación do leigo, e sobre
todo da muller, estase a facer máis in extremis, como substituidoras para ir
alá onde xa non chega a man do crego, que con verdadeiro espírito de contar
con elas e partir do seu dereito a ser cristiás no máis amplo senso da palabra,
capaces de exercer ministerios, aínda que de momento se lles negue a
ordenación. E para elas pediría tamén maior autonomía e responsabilidade.
Non sobraba tampouco un proxecto de formación programada, para non
improvisar como se está improvisando ás veces nestas emerxencias. Deixando
moi claro que se a muller accede a esta misión non é para ser un cura468/36
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muller, terá que lle dar ela a súa impronta, todo o evanxélica que se poida,
pero coas características femininas, e non só a imaxe e semellanza do home.
Non é tan difícil. A medida que se vaia actuando responsablemente irase
creando a figura. E quero que quede claro que esta reflexión non supón unha
crítica para elas, senón para toda a institución onde se moven.
2.4. Contribución da Igrexa na loita pola democracia
Na sociedade non sempre se recoñece este aspecto da Igrexa dos anos
1960-70. E mesmo antes, nos movementos de Acción Católica. Acentúase
moito máis o que tivo de participación e apoio ó Réxime anterior cá
colaboración, en moitos casos moi significativa e eficaz, para a implantación
da democracia. Foi en toda España e non só no ámbito dalgunhas xerarquías.
En Galicia houbo tamén moitos cregos, relixiosas, relixiosos e militantes
cristiáns que estiveron comprometidos ata a mesma cadea e Tribunal de
Orde Pública. Engadindo, en xeral, o matiz nacionalista ou galeguista.
A partir do Concilio a conciencia crítica dos cristiáns foi entrando en
crise. Víase a incompatibilidade do Réxime co espírito evanxélico: a
liberdade, o respecto ós dereitos humanos, o recoñecemento dos valores de
cada grupo ou comunidade. A nivel oficial, os apoios vaticanos ó réxime
concordatario ían diminuíndo. Nas bases, os movementos de Acción Católica
introducían documentos e propostas de acción que chocaban coa censura.
As mesmas congregacións relixiosas con organización internacional
espertaban observando as diferencias que ían descubrindo dentro de si
mesmas. Os documentos conciliares chamaban ó compromiso político dos
cristiáns e nin o máis elemental, coma é o do voto, se podía exercer.
Todo isto contribuíu a que se fose virando ó cambio de actitudes e
traducíndose no concreto: denuncias na predicación, participación e apoio
de militantes cristiáns nas folgas, préstamo de igrexas e locais relixiosos
para reunións clandestinas, ocultamento de militantes políticos, intercambio
de libros e panfletos, ciclos de conferencias coma as organizadas na Domus
Ecclesia de Ferrol en abril do 75...10 E un considerable número de persoas
ben preparadas na militancia cristiá que formaron ou forman parte dos
cadros de mando dos partidos políticos. Non quero nomear a ninguén para
non ser inxusta. Pero hai constancia de moitos e máis seguramente quedarán
sempre no anonimato. Dous cregos que xa morreron, Eliseo Ruiz de
Cortázar (Cuco) e Moncho Valcarce merecen hoxe a nosa lembranza.
10

X.M. Beiras, A. Manteiga, Alonso Montero, Celso Montero, Camilo Nogueira.
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3. Segunda etapa. 1980-96: declive da euforia conciliar
Esta etapa é forzosamente menos historia e máis actualidade. Terei que
ser máis breve, porque o que vou dicir vivímolo todos nós.
3.1. Sombras
Pasaron moitas cousas. Por un lado, a euforia, o entusiamo posconciliar
pedía unha sedimentación e un repouso que non tiña por que ser estéril en
si mesmo. Por outro, o desencanto de tantos entusiamos rotos levaba a unha
apatía certamente negativa. Únese o desgaste normal dos que seguen a
traballar incansablemente. Os cregos quedaron reducidos e envellecidos. A
media de idade está preto dos 60 anos e non hai recambio para tódalas
secularizacións e mortes. A xerarquía segue sen enganchar en proximidade
e sen poder presentar un proxecto común que mova e motive. Dende fóra
veñen liñas que podemos chamar involutivas. Vólvese ás grandes certezas
e ás grandes seguridades. A publicación do Catecismo universal no 1993
produciu máis indiferencia que entusiasmo. É sorprendente, pero parece que
ninguén cre nel. É verdade que se venderon moitos milleiros de exemplares,
pero tamén é verdade que nin a maioría dos que o compraron o leron nin os
que o leron o practican. Acostumámonos a ir pensando por nós mesmos e,
sen opoñernos a nada do que nos din dende arriba (“ Non hai oposición”,
dicía xa o cardeal Suquía), non nos opoñemos, pero non colaboramos,
pasamos, como adoitan dici-los nosos xoves, ou, se colaboramos, estamos
moi lonxe de apaixonarnos coma nos sesenta.
As parroquias administran as súas forzas o mellor que poden. Todas se
resenten da nova circunstancia. Por un lado, a escasez de cregos, por outra,
a situación que están creando os profesores de Relixión. Duns anos a esta
parte multiplicáronse os centros de Ensino Medio. No 1975 había en Galicia
uns setenta centros de Bacharelato públicos, agora hai 238 de Ensino Medio
e moito máis numerosos en alumnado. En cada centro necesítanse dous ou
tres profesores. Eses cregos saíron da pastoral parroquial. E por idade son
os que deberían levar máis parte do traballo. A este problema só numérico
hai que engadir outro moito máis delicado: un profesor de Relixión de
Ensino Medio cobra unhas 200.000 pesetas ó mes. Un crego de parroquia
percibe do bispado unhas 60.000.
Todos sabemos que isto non favorece a convivencia. Persoalmente son
máis capaz de comprender ós cregos que buscan un nivel económico máis
folgado, que a necesidade de que sexan os cregos os que teñan que dar esas
clases, que non sempre contan coa preparación e a vocación adecuada. ¿U-la resposta? No País Vasco hai tempo que o solucionaron: os profesores
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non cobran persoalmente a cota do Estado. Pásano a unha caixa común e
despois repártese equitativamente. Noutras dióceses, como Canarias, a
proporción entre profesores cregos e profesores leigos-leigas-monxas é a
inversa do que pasa en Galicia. Os cregos son minoría nos institutos.
Sombra paréceme tamén o freo na reforma litúrxica. Á parte da lingua,
que xa non ten comentario, porque nunca houbo verdadeiro interese, en
actos coma nas primeiras comuñóns, na etapa posconciliar, si houbo un
movemento de querer celebralas cunha nota de autenticidade e sinxeleza na
que o valor do sacramento pasase por riba do puro boato e ostentación.
Nesto retrocedeuse, e agora nin sequera se intenta educar e fuxir do
consumismo no que está mergullada. Parece que nós tamén o imos aceptando.
Aínda peor, xa as confirmacións van tomando o mesmo cariz. A liturxia de
defuntos e responsos superouse en moitas parroquias pero outras seguen, e
sen ningunha esixencia de substituílas. Talvez a maioría.
A pastoral universitaria tampouco non parece que estea moi activa. Xa
sabemos que é dificil e que unha gran maioría de estudiantes pasan da fe,
polo menos temporalmente, pero hai tamén minorías que buscan e non
atopan. ¿Quen se especializa para atendelos?
En canto á pastoral dos santuarios, para os que tivo o Concilio galego
unha palabra, coa suba do nivel de vida e a popularización do automóbil
subiron tamén o seu número de romeiros e as súas cotas de verdes. Algo
quere dici-lo pobo con esas demandas e habería que lle dar resposta.
Dentro das sombras dixen que ía falar do final dos Coloquios, oficialmente no 87, despois de renquea-los derradeiros anos. Poderíanse enumerar
moitas causas, pero afondando máis, a min paréceme que chegaran a un
punto no que non tiñan moito senso. E era máis doado crear algo novo que
reformalo. É verdade que nunca perderan a motivación cristiá que os movía.
Insistíase en que o compromiso socio-político era unha consecuencia do
compromiso da nosa fe. Pero ó aparecer outras canles para comprometerse
politicamente, sen perder por iso o senso cristián da militancia, non se lles
vía moito porvir á continuidade. Retroceder ós temas teolóxico-pastorais,
como se fixera nun principio, non parecía doado. Houbo as dúas opinións,
e un grupo (Benito González Raposo, Marcelino Liste, Pepe Couce, Bieito
Santos, Alfonso Magariños) tirou do carro ata ó final, e ninguén despreza
o seu resultado.
3.2. Luces: a necesidade dos leigos na Igrexa actual.
Necesidade hóuboa sempre. O leigo estaba bautizado, era Igrexa. Pero
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parece que non o sabiamos demasiado. O Concilio recordóunolo ben clariño
na Lumen Gentium e non abondou. Teñen que chega-los tempos da penuria
dos cregos para que se bote man deles. E terá que chegar, porque aínda non
chegou o intre no que de verdade se lles deixe asumi-las súas responsabilidades na Igrexa. E sobre todo se é leiga.
Pero temos uns límites: as canles de acción e de responsabilidade na
Igrexa non están feitas e custa moito que o crego considere ó leigo
responsable e autónomo. Antes de escribir estas liñas escoitei a moitos, e
sobre todo a moitas, e a maioría quéixanse da falta de confianza que senten
nos seus párrocos (as excepcións confirman...) e en xeral nas xerarquías.
Polo tanto, xunto con estes aspectos positivos, hai tamén o perigo de abrir
máis as diferencias. Algunhas persoas que pasaron polas escolas de Teoloxía
ou por outras canles de formación teolóxica senten un certo rechazo en
ambientes clericais. E hai leigos e leigas que saen das homilías cun certo
escándalo das predicacións un tanto superadas... Así que estamos ante unha
situación ambivalente: positiva, se nos comprendemos e nos complementamos ou negativa, se abrimos máis as diferencias. Isto, claro está, dáse máis
en cidades e vilas.
A partir de aquí vou deixar sen expo-la última parte do programaguieiro. Queda suficientemente indicado nos títulos e tódolos puntos teñen
o seu informe correspondente no apéndice documental. En canto á valoración,
non cómpre facela, porque son accións vivas que seguen evolucionando.
Tampouco non quixen facer valoración ningunha dos bispos actuais. Só
dicirlles que esperamos moito máis deles.
A modo de conclusión, direi que a Igrexa galega ten moito de común
coa Igrexa española e a universal. É humana e suxeita a tódalas limitacións
dos seres humanos. Será sempre unha mediación para facer visible a
salvación de toda a humanidade en Xesús. É un anuncio do Reino pero non
é o Reino. Non lle podemos pedi-la perfección. Nin podemos consenti-la
tentación de deixala porque non responde ó noso ideal de plenitude. E a
Igrexa galega ten tamén as súas especificidades: é pobre en recursos
humanos e técnicos, como o é a sociedade. Temos que enriquecela. É pouco
galega, como tamén o é a sociedade. ¡A ver se a galeguizamos para que sexa
máis ela mesma! Está desartellada, aínda máis cá sociedade. Logo esixe un
maior esforzo para logra-lo seu artellamento. E... ten algunha xente que
traballa e espera contra toda esperanza.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ

472/40

A Igrexa galega do posconcilio
BIBLIOGRAFÍA
Xosé Alvilares Moure, Memorial de Agravios, Galaxia, Vigo 1992.
Miguel Anxo Araújo Iglesias, Escritos Pastorais, O Castro, Sada 1990.
Miguel Anxo Araújo Iglesias, Memorias da vida, Ir Indo, Vigo 1993.
Miguel Anxo Araújo Iglesias, Homilía na misa de Rosalía, Bispado, Ferrol 1974.
Miguel Anxo Araújo Iglesias, A fe cristiá ante a cuestión da lingua galega, SEPT, Santiago 1975.
M. Caamaño e X.M. Rodríguez Pampín, Pro e contra da liturxia en galego, SEPT, Vigo 1980.
Xesús Ferro Ruibal, A Igrexa e a lingua galega, Consello da Cultura, Santiago 1987.
José García Oro e outros, Historia da Igrexa galega, SEPT, Vigo 1994.
Silvestre Gómez Xurxo, Conversas co Padre Seixas, SEPT, Vigo 1985.
Daniel López Muñoz, O idioma da Igrexa en Galicia, Consello da Cultura., Santiago 1989.
Xosé Antón Martínez García, A Igrexa galega antifranquista, O Castro, Sada 1995.
Victorino Pérez Prieto, Galegos e Cristiáns, SEPT, Vigo 1995.
Xosé Pérez Vilariño, Relixión e liberdade, SEPT, Santiago 1973.
Andrés Torres Queiruga, Teoloxía e sociedade, SEPT, Santiago 1974.
VV.AA., Galicia. Realidade e conflicto social. Banco de Bilbao, A Coruña 1978.
VV.AA., Los gallegos, Itsmo, Madrid 1996.
VV.AA., As relacións Eirexa-mundo en Galicia, SEPT, Santiago 1972.
VV.AA., A Galicia rural na encrucillada, Galaxia, Vigo 1975.
VV.AA., A parroquia hoxe, SEPT, Santiago 1970.
VV.AA., A crise da conciencia relixiosa no mundo moderno, SEPT, Santiago 1972.
VV.AA., Con nuestro obispo José, Bodas de plata episcopais, Bispado de Tui, Vigo 1993.
VV.AA., Historia de Galiza, Alhambra, Madrid 1980.

473/41

XI Foro Relixión e Cultura en Galicia

Os desafíos da realidade
Por Bernardo GARCÍA CENDÁN

A revista Encrucillada intentou desde o seu inicio un diálogo coas
forzas culturais galegas desde os presupostos dunha fe cristiá que quere
comprometerse na construcción dunha Galicia máis xusta, solidaria e con
liberdade para se proxectar no mundo coma un pobo autónomo e diferente.
Cómpre, polo tanto, intentar detecta-los desafíos que van marcar tódalas
reflexións e conviccións que leven a unha acción coherente.
1. Reto da modernización: ¿inercia ou proxecto?
Parece indubidable que Galicia está nun claro proceso de modernización,
pero para falar disto non é indiferente a definición que deamos deste termo
tan polisémico como é modernización. Na linguaxe ordinaria, con tal palabra facemos referencia a unha progresión dos países que se adaptan ás
esixencias tecnolóxicas, económicas, organizativas e políticas necesarias
para poñerse no camiño daqueles outros países que acadaron os máis altos
niveis de riqueza e de benestar. Isto demanda un cambio social importante
tanto das estructuras socio-económicas coma da mentalidade dos cidadáns.
Esta última ten como característica fundamental a racionalización da vida.
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A estratexia conseguinte é a da imitación do que fixeron aqueles que
van, neste senso, por diante de nós. Mesmo nas definicións máis depuradas
dos sociólogos refórzase esta imaxe.
Así por exemplo, J.L. Sequeiros, para as súas análises, fala de
modernización como un “proceso polo que unha sociedade, non de forma
necesariamente harmónica, se complexiza internamente, abandonando
paulatinamente os antigos esquemas de organización e de acción [...] coa
conseguinte transformación de estructuras de crenzas e valores [...]
predominando as orientadas ó logro”. (Sequeiros 1995, 101).
Dun xeito máis descritivo, Pérez Vilariño (1996, 242) asume que a
sociedade tradicional é aquela na que a referencia ó pasado, a herdanza, a
inercia social e a personificación da autoridade de corte caciquil dominan
sobre a vontade de anticipa-lo futuro, a innovación, o logro persoal, o
liderato profesional e o valor xeral da lei e dos seus procedementos
formalizados. Outra forma de medi-lo grao de modernidade é o nivel
tecnolóxico: superando a concentración nas actividades extractivas ou
naquelas que utilizan escaso nivel tecnolóxico ou patentes importadas, para
centrarse nas que están marcadas polo desenvolvemento da investigación, a
intelixencia artificial e o control telemático. Finalmente, desde unha terceira
óptica, fai referencia ó tipo de organización que, nas sociedades tradicionais,
asenta dun modo xeneralizado sobre as organizacións primordiais da familia
e da relixión, mentres que nas modernas avanza o desenvolvemento das
organizacións formais: a empresa e a gran corporación constitúen o novo
prototipo de referencia que substitúe á casa e á Igrexa, de tal xeito que a
pertenza a unha delas e o posto que nelas ocupamos acaban sendo máis
importantes que a nosa propia orixe social, o que leva á complexidade
organizativa. En calquera dos casos, preséntase o proceso de modernización
coma o esforzo de acadar unhas formas sociais semellantes ás dos países que
chamamos avanzados.
Aceptando polo instante este xeito de pensa-la modernidade, rexistremos
algo do que está acontecendo en Galicia.
1.1. Entramos no mundo moderno: avances na modernización de
Galicia
Ninguén pode negar que Galicia ten acadado importantes cambios
nestes vinte anos que leva de vida a nosa revista. Máis aínda se poñémo-lo
punto de arranque nos arredores do ano 65, cando empezan a notarse no
tecido económico os efectos do plano de estabilización español do ano 1959.
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Como di Sequeiros: “os nosos adolescentes viven xa nunha sociedade onde
lles custa moito recoñecerse a seus pais”. Os niveis de estilos de vida e de
consumo achéganse moito ós normais do resto do Estado. Trátase da
primeira xeración totalmente escolarizada e con ampla representación no
mundo do ensino secundario, mesmo no universitario (nos últimos vinte
anos os universitarios galegos pasaron de pouco máis de vinte mil ós máis
de sesenta mil actuais, e nesa xeración multiplicouse por tres o número de
homes e por dez o de mulleres que chegaron á universidade).
A maioría deles xa foron nados e educados en medios urbanos ou
semiurbanos, co que moitas das tradicións e pautas rurais xa son, para ben
ou para mal, secundarias nos seus enfoques da convivencia colectiva. Non
deixa de ter este feito unha curiosa consecuencia (que fai resaltar Pérez
Vilariño): refírome ó troco de roles que leva a que sexan os fillos os
auténticos educadores dos pais no camiño da modernidade.
O avance afecta mesmo á estatura física: os médicos destacan o cambio
nutricional que se amosa na ganancia de talla media dos nosos xoves (cf. o
artigo de Tojo Sierra e Villanueva Díaz (1996). Así mesmo, participan de
niveis de consumo familiares que denotan un cambio apreciable en pouco
tempo: case que tódalas casas contan con televisor, frigorífico, servicio de
baño e auga quente, e unha grande maioría dispón de teléfono, lavadora e
coche, aínda que son moi poucas aínda as que contan con lavalouza e
mesmo poucas abondo as que non gozan de calefacción central, sen
esquece-la falla de rede de sumidoiros, auga saneada e pavimentación
axeitada no máis das nosas aldeas.
A mellora da calidade de vida amósase na comparación da renda
dispoñible por habitante que, se en 1971 estaba 23,5 puntos por baixo da
media española, en 1987 estaba xa a só 12,3 puntos.
Moitas destas melloras son debidas a cambios moi fondos na estructura
social e económica. Se nos fixamos na estructura da poboación, que é
sempre un indicador sintético de gran valor explicativo, teremos que sinalar
algúns cambios notables. Salientable especialmente é o baixo índice de
natalidade, no que nos asimilamos ó acontecido en tódolos países adiantados.
O malo é que isto, xunto coas ondadas de emigración que xa nos tiñan
arrepañado o elemento máis dinámico das nosas xentes, tiveron coma
consecuencia deixar Galicia cun capital humano envellecido, feminizado,
disperso e ruralizado. Este país noso, a pesar do forte crecemento de
poboación experimentado en números absolutos, foi perdendo peso relativo
co resto do Estado, e, mentres España tiña unha explosión demográfica,
Galicia quedaba, no mellor dos casos, estancada.
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Este estancamento foi debido a que o modelo socioeconómico vixente
quedou esgotado e reclamaba unha alternativa que viría dada polo esforzo
modernizador que, malia todo, estaba a se producir. Xustamente a emigración,
descargando de peso demográfico a unha economía incapaz de mantelo,
posibilitou a emerxencia de precondicións para a modernización que se
iniciaría nos anos sesenta, aportando remesas monetarias que foron un
principio de capitalización. De feito, nos anos setenta e oitenta o campo
mecanizouse ata medidas que moitos consideraron irracionais.
A taxa de actividade galega, tradicionalmente moito máis alta que a
española, diminuíu notablemente por efecto da escolarización masiva
(progreso notabilísimo) e, en menor medida, pola xeneralización do retiro
dos vellos. Todo isto, para unha sociedade afeita, ata había ben pouco, ó
traballo e colaboración de tódolos habitantes da casa, resulta un cambio
notable que é sintomático do incremento do proceso modernizador en
Galicia.
Un cambio de especial importancia foi o feito de que, aínda que de
modo tardío, a porcentaxe de asalariados supera desde 1971 á de non
asalariados (que se atopaban no mundo da agricultura e da pesca); pero o
sector da agricultura e da pesca perde mesmo a maioría relativa de activos
e queda xa por detrás dos servicios desde 1991. Avanza pois de xeito notable
o proceso industrializador, coa secuela da asalarización, que na mentalidade
modernizadora de que falabamos resulta un indicador de progreso polo que
representa de sociedade complexa.
Unha terceira manifestación dos cambios modernizadores foi a
emerxencia dun formidable proceso de concentración urbana, especialmente
na zona costeira, coa correspondente desertización do rural. Foi consecuencia
do avance da industrialización e da distorsión que provocou na agricultura
a apertura das produccións ó mercado e da conseguinte especialización en
algúns productos (leite, carne), que obrigou a unha certa racionalización
económica, rompendo a economía de subsistencia que viña sendo predominante e que fixo escapar á mocidade do campo, primeiro á emigración
europea e, simultaneamente, ás cidades que xa eran industriais ou estaban
en transo de selo.
Acontece así, por dar un dato espectacular, que, de non haber ningún
habitante en municipios de máis de 150.000 persoas nos anos cincuenta, hai
na actualidade máis de medio millón, e de haber menos de cen mil persoas
en núcleos de máis de cincuenta mil nos mesmos anos cincuenta (só o da
Coruña), pasouse na actualidade a achegarse ó millón de persoas (Sequeiros).
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As sete máis importantes cidades galegas achegan xa o 34% da poboación,
mentres outro importante 33% se agrupan nas cabeceiras de comarca que
van adquirindo entidade urbana (Sequeiros, inéd.).
Estou resaltando este fenómeno da concentración da poboación porque,
no esquema dos teóricos da modernización, resulta un indicador capital do
cambio social nese senso. A existencia de grandes urbes está ligada, parece
ser, á civilización e ó futuro, de tal xeito que os analistas da nosa realidade
poden xa te-la fachenda de deixa-lo discurso aldeán e paleto para se
referiren a unha realidade urbana como-debe-ser, mesmo se esta aínda é
pequena. En calquera caso, pode observarse que as prácticas sociais
urbanas, tanto en valores coma en estilos de vida, van enchendo tamén o que
queda de hábitat rural disperso, sen que isto oculte o moito que aínda queda
de rural nas mesmas cidades máis grandes, para desgusto dos que teiman en
falar de Galicia desde a súa realidade urbana.
En resumo, as cifras son teimudas en destacar ese citado proceso de
modernización. Galicia, en seis anos (1981-1986), duplica a súa capacidade
de consumo. Unha poboación tradicionalmente illada ve máis que duplicar
en cinco anos (1985-1989) o investimento en novas estradas, en nove anos
(1981-1989) medra en máis do 50% o seu parque de automóbiles e en
bastante máis as liñas telefónicas. Desde o punto de vista dos sectores
económicos, vai perdendo peso o sector primario dun xeito constante
mentres medra o industrial (malia a reconversión), polo menos ata os anos
noventa, como tamén o da construcción e, dun xeito especial, o sector
terciario.
Cómpre destacar, para o obxectivo deste relatorio, que esta lectura
lexitimamente optimista do proceso modernizador en Galicia leva aparellada
unha conciencia de esmorecemento dos factores de identificación diferencial
do galego (lingua, costumes, institucións propias...), que terían o seu terreo
de floración na persistencia do mundo rural e só unha presencia difusa e
evanescente, camiño da homoxeneización, na medida en que nos encamiñamos cara a unha sociedade urbana. Non esquezámo-lo reproche que a
miúdo se lles fai ós nacionalistas de defenderen uns sinais de identificación
que só quedan no mundo rural e que con el van esvaecer.
¿Inercia ou proxecto?
Agora ben, admitindo tales avances, a pregunta que formulo é a de se
son producto dunha inercia que moveu (ou arrastrou) a Galicia na onda
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expansiva na que se moveu España nestes vinte últimos anos, ou se os ditos
avances foron froito dun proxecto pensado para Galicia.
Un indicador importante que nos pode amosar se os devanditos progresos
foron froito da inercia é a mesma utilización que facemos do termo
modernización e das características que lle atribuímos.
De xeito resumido, as ideas que quero expoñer pódense sintetizar deste
xeito:
a. Que entramos coxeando no proceso de modernización.
b. Que algunhas das características que noutros lugares acompañaron
o proceso de modernización, nosoutros convertémolas nun mito que tratamos
de copiar mimeticamente, coma se o ser moderno homoxeneizase tódalas
situacións, e coma se a potenciación dos elementos diferenciais nos amarrasen
a un atraso irrecuperable.
c. Que, froito dese entendemento mimético da modernidade, os cambios
que houbo non responderon a unha intencionalidade planificadora que se
concretase en políticas específicas para o noso país, de tal xeito que, malia
os cambios habidos en Galicia, a penas se removeron as fontes máis
noxentas do noso atraso. Creo, xa que logo, que a nosa modernidade foi,
fundamentalmente, froito dunha inercia.
d. Que o desafío fundamental para quen queira pensar unha Galicia de
futuro –como o intenta a nosa revista– é a realización dun proxecto de
cambio que teña en conta as nosas características diferenciais, sen renunciar
a tódalas aspiracións de poñérmonos entre os países desenvolvidos. Isto
obríganos, evidentemente, a repensa-lo concepto mesmo de modernización
e a contribuír á construcción dunha sociedade civil que esixa moito máis dos
nosos políticos.
e. Que este desafío fundamental da modernización implica ter en conta
unha serie de retos que o cambio social nos impón, como son (por poñer
algúns entre moitos): a recuperación do mundo campesiño, as aspiracións
dos movementos ecoloxistas, as situacións de pobreza e exclusión, o reto do
asociacionismo, as esixencias dunha nova mocidade cos seus cambios de
valores, a situación dos vellos nunha sociedade avellentada, as esixencias de
igualdade dos movementos feministas... etc.
f. Que a Igrexa pode ser un axente de desenvolvemento, pero enfronta
os retos da mesma modernidade, que supón fortes desafíos na recomposición
da relixiosidade, á parte dos retos internos de recomposición organizativa ós
que está cada día máis enfrontada.
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1.2. Entramos no mundo moderno algo coxos: outra lectura da
modernización
Moito do optimismo desa concepción da modernización, baseada nas
características que a definiron nos outros países xa desenvolvidos, quedará
relativizado se aceptamos, por unha banda, a realidade de dependencia da
que adoeceu o noso país en referencia ó desenvolvemento capitalista
imperante no resto do Estado e mesmo en Europa; e se temos en conta, por
outra banda, a imposibilidade de ter realizado un proxecto propio, propiciado
pola presencia dunhas institucións de autogoberno que non houbo ou que
quedaron moi limitadas. O optimismo queda máis relativizado aínda se
consideramos tamén a situación de periferia na que estamos e estivemos,
periferia non tanto xeográfica (que tamén), senón en relación co poder dos
centros de decisión que puido e pode impoñer un deseño de país que non é
o máis desexable para Galicia.
Creo que o éxito do libro de X.M. Beiras O Atraso económico de Galicia estivo xustamente en salientar estas características, independentemente
dos desacordos que suscitou a súa interpretación en clave colonial. Penso
que ninguén dubida de que Galicia non contou nunca cunhas instancias de
decisión suficientemente autónomas para levar adiante unha política propia
en calquera dos eidos económicos.
Non houbo política agraria
Non houbo, en primeiro lugar, unha política agraria específica que
tivese en conta as peculiaridades da nosa estructura campesiña e que apoiase
as iniciativas que foron xurdindo, tanto en formas de dereito autóctono
como en institucións propias de seguridade (axudas, rogas... etc.), coma nos
intentos de cooperativismo e outras iniciativas de intelectuais que tentaron
dar resposta á nosa problemática específica. Lembremos, por caso, a Lois
Peña Novo, de quen acaba de ser editada a obra completa pola Universidade
de Santiago (1996), que xa nos anos vinte reclamaba a creación dunha banca
galega coma instrumento imprescindible de desenvolvemento. Quizais sexa
de xustiza lembrar, en referencia a isto, os apreciables esforzos que moitos
curas investiron, noutro tempo, para levar adiante o cooperativismo, sen que
tales intentos tivesen a continuidade dunha política gobernamental nese
mesmo senso. O feito é que, sen tales axudas, os nosos agricultores
quedaron afrontados a unha situación insostible diante das esixencias das
novas formas económicas que ían aparecendo.
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Mesmo o franquismo –recórdanos Muñiz (1996)–, que na súa primeira
época propuxo o tradicionalismo rural como ideoloxía a asumir –coa
exaltación dos valores do campesiñado– por tódolos españois, esqueceu os
labregos galegos: os prezos agrarios foron pensados para favorece-los
productos do centro-sur español, a política gandeira baseada na “acción
concertada” esixía un mínimo de 15 vacas para ter acceso ás axudas, cando
era unha evidencia que o 90% da familias galegas non pasaba de seis; o
Patrimonio Forestal quitóulle-los montes ós seus lexítimos donos –os
veciños– para consorcialos con “municipios” (que eran alleos ós intereses
parroquiais), iniciando unha repoboación salvaxe de piñeiros e minguando
así a posibilidade de crecemento da cabana gandeira. Deste xeito, cando o
ano 1960 trouxo consigo a apertura económica, o campo galego xa non
estaba en disposición de competir fronte a zonas que foron moito máis
axudadas e contaban con elementos de capitalización suficiente para entrar
de cheo na modernización.
En contraposición, cómpre cita-la experiencia das Oficinas de Extensión
Agraria, que lograron, con non moitos medios, unha realización de obras
comunitarias que non tivo comparanza en España e que son unha mostra de
que os nosos labregos non eran tan conformistas como se nos quixo deixar
entender. Amosouse, pola contra, que, ben axudados e cunha política axeitada, eran capaces de accións de máis amplo alento.
Non houbo política industrial
Non houbo tampouco unha política industrial articulada para Galicia.
Penso que ninguén dubida de que a tardía e tímida industrialización da nosa
terra estaba asentada en industrias de enclave ou promovidas por intereses
alleos, en todo caso, pouco integradas no tecido social galego, e que tiñan
máis de aproveitamento dos recursos deste país para enriquecer outras zonas
do Estado, ca de desenvolvemento autocentrado. Non é preciso pormenorizar
agora no recordo das exemplares análises que xa desde os anos setenta viñan
facendo neste sentido moitos autores, destacando Camilo Nogueira e Facal.
Se aínda hai que afondar na falla dunha intención política de
desenvolvemento desta terra, abonda lembrar que algo tan imprescindible
como era a creación e modernización da infraestructura viaria para poñer
Galicia en comunicación consigo mesma e co exterior, tanto por tren coma
por estrada, aínda é hoxe unha promesa, mesmo se houbo melloras apreciables
no ensarillado interno.
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1.3. Non é suficiente unha concepción mimética da modernización
Para falar de modernización non resulta, polo tanto, suficiente o
reconto que antes fixemos das melloras evidentes que tiveron lugar na nosa
terra. Uns cambios que non responden a unha política de futuro,
conscientemente elaborada, estratexicamente deseñada e con tácticas claras
previstas que se leven a cabo con seriedade –nunha palabra, un proxecto–,
non son máis ca un verniz superficial que nos deixa moi lonxe da posible
realización das nosas propias posibilidades. De feito, como tristemente
sabemos, todo aquilo que constituía promesa de riqueza, tanto no eido
industrial coma no agrario-gandeiro-madeireiro, por non falar dos servicios
creadores de valor engadido –que nunca tiveron un desenvolvemento sólido
entre nós–, todo iso, digo, está a ser varrido pola actual orde económica na
que nos mergullaron. De aí a miña insistencia en destacar este desafío que
para a nosa revista, coma para tódolos que tentan crear opinión e azos para
a acción, presenta o futuro inmediato.
Con todo isto tento tamén afirmar que o concepto tan topicamente
utilizado de modernización é excesivamente impreciso e lévanos a simplificar
abusivamente as situacións e a falsear, polo tanto, o pensamento. Cómpre
denunciarmos, por iso, algúns dos mitos vinculados a esta concepción do
moderno que nos están a enganar.
1.3.1. O mito do capitalismo no mundo campesiño
Así acontece cando se asimila modernización coa implantación do
capitalismo, poñendo coma figura central da mesma o proceso de
industrialización. Como consecuencia, chamámoslle moderna á sociedade
que mantén una taxa mínima de agricultores, gandeiros e pescadores que
acadan, individualmente, unha capitalización suficiente para producir un
alto número de productos dirixidos á súa comercialización, mentres que os
que non teñan posibilidades de tales logros deberán emigrar para ser man de
obra nas industrias establecidas nas cidades que, deste xeito, medran en
poboación ata se converter en megalópoles que son o símbolo mesmo da
sociedade civilizada e moderna. Se tal cousa non se consegue, o xuízo
inapelable cae sobre o peso morto e antieconómico dese noso abondoso
campesiñado que teima vivir nunha sociedade atrasada por carecer, segundo
parece, dunha mentalidade de progreso.
Neste senso, para demostrar que isto non é máis ca un tópico derivado
dunha falla de política agraria propia, non estará de máis facer mención dun
bo grupo de historiadores actuais, con R. Villares á cabeza (F. Prieto, 1993),
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que tentan mergullarse na nosa historia recente para demostrar, xustamente,
que, xa desde o pasado século, os nosos campesiños loitaron cos medios de
que dispoñían para dar respostas ás esixencias do tempo, con vontade firme
de se adaptaren á nova situación, aínda que careceron dos impulsos
necesarios que debían chegarlles dunha Administración axeitada ás súas
necesidades. Así aconteceu, por exemplo, que moitos dos recursos monetarios
que eles foran achegando tiveron que ser investidos no empeño de facérense
donos das terras que eran o instrumento do seu labor (aínda é moi recente
a consecución deste obxectivo por parte de moitos deles), atrasando así o
emprego deses mesmos recursos de capital en consolidar unhas explotacións
suficientemente rendibles para competir no mercado capitalista; pero, ó
mesmo tempo, manténdose no campo para sacarlles rendemento a eses
mesmos terreos que tanto lles custara posuír no pleno senso do termo. Como
consecuencia, a situación da nosa agricultura tiña un indubidable atraso,
pero non eran os agricultores os que estaban atrasados na súa mentalidade
e nas súas ansias económicas, senón que se esforzaban por adaptarse. Como
di Fernández Prieto (1992):
[...] falar de modernización como oposta a atraso ten unha connotación
fortemente ideolóxica [...]. Non pode caerse no erro de esixirlle á
agricultura vontade de cambio en función dos parámetros ós que é
inevitablemente allea a economía campesiña [...] esta noción está sempre
unida a un marco comparativo que non sempre é o idóneo [...]. Non
sempre foi doado de percibir para os científicos sociais o equívoco de
asimilar campesiñado (e pequena producción campesiña) a precapitalismo
[...] certamente calquera sistema agrícola campesiño foi historicamente
menos inmutable do que se tende a crer e no caso galego temos unha boa
proba.

Un capitalismo que leva ó desafío do ecoloxismo
O que este grupo de historiadores quere deixar claro é que a penetración
do capitalismo na agricultura galega é algo ben anterior ós anos sesenta, que
adoitan ser considerados coma punto de partida da situación actual. Polo
tanto, a consideración tópica do campesiño galego coma un activo atrasado
que pretende permanecer en tempos que xa se foron e que, polo mesmo, frea
a modernización de Galicia, é unha idea que hai que matizar con máis
detemento, e que ten moito de desnorteadora.
O que si parece certo, e mesmo importante para a mentalidade que
pouco a pouco se vai abrindo na sociedade actual, é o feito de que o
agricultor galego non tiña (e moitos aínda non teñen) unha lóxica
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economicista que poña exclusivamente na idea de ganancia e de incremento
dos rendementos a meta da súa actividade (ver máis adiante a discusión do
concepto de modernización). Tendo en conta que a agricultura para o
campesiño non é só unha profesión, senón que é tamén un medio de vida,
a súa actividade económica xunta á maximación dos beneficios a preocupación pola reproducción da natureza e da súa propia reproducción social e,
polo mesmo, tende a excluír aqueles aumentos de ganancias e de rendibilidade
a custa da desfeita do medio natural. Non prescindía da busca de ganancias,
como cren os que os que os consideran coma unha rémora no crecemento
capitalista (que moitos chaman modernización), pero trataba de non
supeditalas á desfeita ecolóxica do seu medio de vida.
Acabo de dicir “trataba”, porque na medida en que se vai impoñendo
entre eles a mentalidade salvaxemente capitalista de maximizar como sexa
as ganancias (concepción imperante do moderno), vaise perdendo a
preocupación ecolóxica e, polo mesmo, contribuíndo á desfeita do medio
natural da que son cada vez máis víctimas os países máis desenvolvidos.
Evidentemente, a situación faise aínda máis grave na medida en que os xefes
de explotación son empresarios que viven na cidade e converteron os
antigos agricultores en asalariados.
Así pois, nesta mentalidade modernizadora capitalista aparece con toda
a súa crueza o desafío ecoloxista que tan xustamente é hoxe obxecto de
grande preocupación.
1.3.2. Os mitos da sobredimensión e do industrialismo
Evitar estas distorsións é tarefa difícil, na medida en que estas actividades
están cada vez máis implicadas nun mercado globalizado onde os máis
poderosos impoñen as súas condicións e non hai unha Administración que
leve adiante un plano de desenvolvemento axeitado ás peculiaridades de
cada sociedade. Neste senso, non estará de máis recordar, por exemplo, o
feito da chamada sobredimensión dalgúns sectores coma a pesca, a gandería
ou a construcción naval. ¿Quen marca a sobredimensión?, ¿unhas leis
homoxenei-zadoras dese ente abstracto que chamamos mercado? ¿Non será,
como dicía non hai moito un político, que o Estado alemán decretou a
sobredimensión naval xustamente para poder redimensiona-lo seu propio
sector, despois da reunificación das Alemañas? A cuestión das cotas
leiteiras está a ser un exemplo ben visible do que estamos a falar.
Moitas das perspectivas actuais sobre a construcción do noso país están
infectadas, creo eu, deste virus de perspectiva. Así, por exemplo, a industria485/53
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lización convértese facilmente nun mito. Chamamos moderna á sociedade
que deixou reducida ó mínimo o sector primario e ten a súa inmensa maioría
de poboación activa empregada na industria ou naquel sector de servicios de
apoio á industria. Naturalmente, o problema complícase cando reparamos
na proposición do problema que un día formulara Samir Amin: “Cando
falamos da agricultura adoitamos pensar en algo atrasado, mentres que se
falamos da industria entendemos, por inercia, que aludimos ó que é
moderno, pero esquecemos que tamén hai agricultura moderna e industria
atrasada”. E, de feito, os países centrais do sistema, apoiados no seu poder
e na dependencia en que manteñen ós países que buscan o seu
desenvolvemento, teñen bo coidado de que a periferia cargue xustamente
coa industria atrasada. Disto sabemos moito os galegos. Como nos recorda
Beiras (1984), a contraposición excluente e alternativa de desenvolvemento
industrial e desenvolvemento agrario supón unha visión coxa que favorece
ós países dominantes. Se non se botan as bases do crecemento industrial na
transformación das estructuras agrarias –especialmente nun país coma o
noso–, ese crecemento industrial terá que ser un fenómeno importado e polo
tanto dependente.
Penso que con ese tópico da industrialización, contraposta a unha
modernización axeitada do sector campesiño, estaremos pechando as portas
a un desenvolvemento harmónico de Galicia. Digo modernización axeitada
do sector campesiño e quero referirme a evita-la solución traumática de
provoca-la emigración masiva do campo cara á cidade ou a esperar, como
di un sociólogo amigo, a que a solución veña da desaparición biolóxica dos
campesiños actuais.
1.3.3. O mito da concentración urbana
Moi unida a esta problemática está outra, ó meu modo de ver, non
menos transcendente. Refírome á característica ligada ó ser do galego como
é o seu ruralismo e a clásica dispersión do seu hábitat coma elemento
consubstancial da súa paisaxe.
Tamén, nesa consideración tópica da modernización que estamos
comentando, a aglomeración urbana en forma de crecemento das cidades
forma parte da percepción colectiva do moderno e semella se-lo grande
atractivo, sobre todo da xente moza que busca a mellora do seu status social
deixando de ser aldeán para se converter en urbanita, que asimilan inconscientemente (ou conscientemente) a civilizado, como se as nosas cidades
non tivesen aínda tantas características rurais que as converten, de feito,
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nunha prolongación da vida rural en espacios máis densos de poboación
(Precedo 1996, 85).
O problema, evidentemente, vai máis aló desta apreciación superficial.
A cidade é o medio tipicamente industrial e técnico, fornecedora de
servicios máis escasos, e tamén é o centro de interrelacións máis variadas
e intensas onde as comunicacións e as informacións son máis fluídas e onde
xorden con máis facilidade as novas ideas, as iniciativas, a diversificación
de actividades e as ocasións de contactos que permiten novas saídas á vida
económica, social e, sobre todo, cultural. De feito, un sociólogo coma
Durkheim fala da densidade moral, froito da densidade física, que é para el
a cerna mesma da modernidade.
Dito isto, non resulta chocante que os analistas da realidade galega
poñan coma un dos prerrequisitos de modernización para a nosa terra a
creación de conurbacións que sexan as dinamizadoras do noso desenvolvemento. Xa dixemos, por outra banda, que o crecemento das cidades
galegas foi espectacular, especialmente das costeiras.
Pero tamén hai a contrapartida: a consecuencia está a se-la dualización
da sociedade galega entre territorios empobrecidos e prósperos, e a
desarticulación dos asentamentos da poboación. Se resulta positivo o
crecemento das cidades, no mesmo grao resulta negativo o despoboamento
rural. Sen caer nun esencialismo das características do galego, vistos os seus
comportamentos, ousariamos dicir que o ruralismo segue na mesma entraña
do seu ser, e, nun proxecto de Galicia, cómpre partir del máis ca deixalo
esmorecer.
Digo sen caer en esencialismos, como se esta situación tivese que
manterse coma característica inamovible. Pode ser unha característica
estratéxica (M. Gondar 1993), porque permite manter unha poboación
estendida polo territorio que impida a desertización e o abandono do
conxunto do país. En todo caso, todo parece amosar que a tendencia do
galego é a permanecer no seu lugar de procedencia –vila ou aldea– (B. Casal
1984, 177, confirmada pola enquisa de Estructura Social de Galicia, dirixida por Pérez Vilariño en 1988).
Parece, como digo, que, se non se ven economicamente abocados á
instalación nas cidades, os nosos paisanos tenden a permanecer nas parroquias
e, antes de trasladarse ás cidades, se é posible, prefiren escolle-las vilas
cabeceiras de comarca que están a medrar, mentres que o puramente rural
esmorece a grande velocidade. Así pois, en palabras de Andrés Precedo, o
ruralismo galego ten máis carácter cultural e sociolóxico que funcional.
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Podemos dicir que é un dos síntomas da permanencia dun signo máis de
identidade do noso pobo.
Convén, por outra banda, ter en conta que de ningún xeito se pode
compara-lo rural galego co rural da inmensa maioría da poboación campesiña
do resto do Estado. A dispersión do noso hábitat ten unha orde que chama
a atención dos xeógrafos como fenómeno sorprendente (Precedo): sempre
hai un núcleo de maior importancia, un asentamento urbano, xeralmente
centro de mercado, cada vinte quilómetros, desprazamento máximo para
unha cabalgadura que levaba e traía á xente os días de mercado. En
realidade, as máis das cidades galegas non foron outra cousa que centros de
mercado para grandes áreas rurais. Ó meu modo de ver, isto quere dicir que
a mesma distribución da poboación, sendo funcional para mante-la economía
rural do modo máis axeitado, estaba ó propio tempo deseñada non só para
mante-las interrelacións que evitaban ós habitantes pechárense nos seus
propios lindes, senón que provocaba a necesidade dos intercambios
económicos, ademais dos culturais e sociais imprescindibles para os efectos
de densidade moral da que falaba Durkheim, sendo así o xermolo dunha
sociedade orgánica (de división do traballo) que constituiría a modernidade.
Un feito, neste senso, que tamén resulta sorprendente para os xeógrafos
é o que Andrés Precedo chama “rururbanización”, que, como froito do
desenvolvemento habido en Galicia, conxuga o ruralismo típico galego coa
funcionalidade da cidade.
O sociólogo J.L. Sequeiros (1993, 48), cando trata da posible utilización
das diferencias “urbanas-rurais” para explica-lo voto político, advirte o
seguinte:
A xeneralizada tendencia a enfoca-los fenómenos que se desenvolven en
Galicia dende unha óptica dual (rural vs. urbana) non incrementa o noso
acervo de coñecementos en canto á dinámica social autóctona [...].
Galicia ou é unha ou infinitas, ou alomenos tantas como parroquias a
compoñen [...]

En palabras de R. Villares (1996):
A importancia da cultura agraria tradicional desborda a imaxe de reliquia
ou supervivencia para se constituír en elemento aínda central na comprensión da Galicia actual. Non houbo oposición do mundo rural ó mundo
urbano senón unha integración de ambos e unha submisión do segundo ó
primeiro.

Sendo isto así, unha dirección responsable da vida galega será converter
esta característica xeográfica e antropolóxica en estratexia de desenvolvemento equilibrado. De feito, as tentativas de comarcalización actualmente
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en proceso de estudio e experimentación poderían ser un paso adiante;
seguramente terían que liberarse da excesiva burocratización existente e
promover (provocando) máis a participación de tódolos elementos da
sociedade civil para evita-los dramáticos problemas de localismos que, segundo creo, son xustamente unha consecuencia da mesma pobreza na que
se atopan os concellos implicados: é a loita dos mendigos por un cacho de
pan. Coido que os presupostos da Xunta terían que priorizar moito máis este
proxecto. En calquera caso, vai xa para tres anos que comezou o experimento
en catro zonas de Galicia e os responsables non presentaron avaliación
ningunha, e todo fai pensar que para a poboación tal tentativa non foi máis
ca unha multiplicación de oficinas.
Paréceme un desafío importante para quen queira pensa-la Galicia do
futuro deterse a pensar nas vantaxes da potenciación das pequenas vilas e
cabeceiras de comarca coma proxecto que teña prioridade sobre calquera
outro proxecto que teña coma obxectivo o esforzo de seguir creando
conurbacións que son alleas á nosa cultura. Tal estratexia non ten por que
supoñer necesariamente pechar horizontes de apertura á creación de riqueza
e a unha mentalidade de miras máis universais. Xa se sabe que as dificultades son moitas e difíciles, pero para superalas debe esta-la acción política
e os resultados poden ser moi positivos porque, segundo creo, hoxe coma
sempre, o mellor xeito de se abrir ó universalismo é partindo do que somos.
Por outra banda, a Igrexa, que foi ata o de agora a máis clara institución
vertebradora do espacio rural mediante a distribución dos seus recursos
humanos por tódalas parroquias, ten aquí un desafío fundamental na súa
planificación pastoral. Un tema, por certo, que aínda non foi obxecto dunha
reflexión detida e monográfica na nosa revista (que eu recorde), agás, dun
xeito parcial, por X. Caride (1988). Si houbo un libro importante aló polos
anos setenta, A Galicia rural na encrucillada, que é preciso refacer. Algo
disto tamén se tratou por Caride no nº 56 de Encrucillada (1988)
Desertización do rural: un problema das sociedades avanzadas
A desertización do mundo rural é hoxe un desafío fundamental para
Galicia, pero tal problemática pode enxertarse nunha reconsideración do
problema naqueles lugares onde xa a urbanización masiva fixo resalta-lo
enorme problema social que representa esta fuxida do campo. Así, en
Francia, por exemplo, xa dende 1990 foi instituído, no seo da Delegación
para o Ordenación do Territorio, un grupo de prospectiva sobre o futuro dos
espacios rurais. Moi rapidamente pareceu no seu maxín a necesidade dun
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cuestionamento das ideas preconcibidas sobre a realidade deste medio e
déronse de conta de que entre, por unha banda, a posición dos defensores
dun liberalismo, preocupados pola competitividade e, polo tanto, decididos
a non deixarse molestar polos custos sociais da concentración urbana, e, por
outra banda, os cantores carpideiros do romanticismo do rústico, existía un
espacio de reflexión sobre as posibilidades reais do mundo rural por
conquistar e enriquecer: chegouse a un certo consenso sobre a capacidade
do medio campesiño para ofertar á sociedade espacios de integración, de
innovación social, de productividade e de marcos de vida que non deixarán
de responder no futuro a novas necesidades crecentes. Non sobra que
lembremos de entre algunhas das principais ideas-forza que resultaron
claras para este grupo, dúas que me parecen moi pertinentes (Kaiser,
1996, 20):
Unha convicción necesaria: son os proxectos os que fan os territorios.
Cómpre pois fixar un marco xeográfico onde se poidan conxuga-las
iniciativas locais coas axudas da Administración.
No fondo hai unha necesidade de reflexión sobre o tipo de sociedade que
un quere. A protesta contra a hexemonía que tivo o factor económico coa
súa lóxica de concentración debe ser repensada e controlada pola iniciativa
humana que non se resigna a ser escrava do puro economicismo. O
recoñecemento da función e do rol do mundo rural no equilibrio e
cohesión da nación debería aparecer ben visible na estructura dos
presupostos do Estado. Isto resaltaría a vontade política de transformación
de mentalidades colectivas e dun intento de revalorización deliberada dos
recursos rurais.

Creo que se tal é a situación nun país clasicamente industrializado e
urbanizado como Francia, onde se amosa esa necesidade de repensa-los
efectos da industrialización e urbanización que agora se busca mimeticamente
en Galicia, non está de máis tomar exemplo e repensa-lo ser da nosa terra,
sabendo precaver, polo coñecemento do que acontece noutros países
próximos, os efectos indesexables que podemos evitar no noso.
Evidentemente, ninguén dubida das grandes dificultades que leva consigo
unha tentativa desta magnitude en Galicia, pero tamén hai recursos positivos
dispoñibles. Fagamos unha breve referencia a unhas e outros.
Posibilidades tecnolóxicas
As novas posibilidades tecnolóxicas que permiten unha deslocalización
e descentralización das empresas baseadas nas potencialidades que anuncian
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as novas tecnoloxías poderían axudar a unha política de recuperación
económica dos diferentes espacios. O fenómeno da importancia cada día
máis forte das pequenas e medianas empresas (moitas delas xa existentes e
vivas nas cabeceiras de comarca) e as organizacións en rede, das que dá un
bo exemplo a chamada “pícola Italia” ou, entre nós, a propia descentralización
de Zara, poden ser estimulantes para un pensamento reorganizador do
espacio productivo. Sen deternos na complexidade moi fonda das
posibilidades descentralizadoras das novas tecnoloxías (X. Vence fai un
detido estudio da mesma), podemos quedarnos co feito das esperanzas que
poden abrir no campo da recuperación económica dos diferentes espacios
galegos e da posible dinamización do mundo rural a partir de cabeceiras de
comarca que xa hoxe manifestan un pulo económico, con frecuencia
esquecido, onde atopan acomodo moitos traballadores simbióticos que
enchen as estatísticas da aínda moi grande poboación clasificada coma
campesiña.
Agora ben, como insiste o citado X. Vence:
[...] a incorporación das novas tecnoloxías e o enganche nos novos
sectores productivos esixe necesariamente unha estratexia activa
conscientemente definida e realmente asumida polas institucións e os
axentes privados, estratexia que afecta tanto á infraestructura para as
novas tecnoloxías coma as accións institucionais de tipo industrial,
tecnolóxico e social.

Naturalmente, isto leva consigo un esforzo que aínda está moi lonxe
das accións levadas a cabo en Galicia, onde proliferan os polígonos
industriais case que baleiros ou con presencia comercial máis ca industrial,
pero onde non hai aínda un mercado de traballo que oferte as elevadas
cualificacións técnicas de graduados efectivamente ligados ás novas
tecnoloxías e onde haxa unha suficiente infraestructura que permita unha
permanencia dos especialistas que precisan unha rede de comunicacións
axeitada e a oferta dun medio con calidade de vida suficientemente atraente.
Necesidade de persoal cualificado
Hai que recoñecer tamén que as propias universidades (e o sistema
educativo en xeral) non foron capaces de xerar con suficiente amplitude a
variedade de especializacións demandadas. Como recorda o profesor Pérez
Vilariño (1996, 215), as universidades galegas ofertan aínda un mercado
excesivamente tradicional cun desproporcionado peso das humanidades e
dos estudios xurídico-sociais, mentres que os estudios técnicos, tanto na
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Formación Profesional coma na Universidade, teñen aínda niveis moi
raquíticos de implantación. Ata agora (X. Vence, p.37) o número de licenciados e titulados en materias técnicas foi moi reducido (en torno a 20
enxeñeiros técnicos por ano entre o 70-80). Só a finais dos oitenta comenza
a habe-las primeiras xeracións significativas de enxeñerías superiores, e a
mesma entrada de titulados en economía, sendo xa abundante, foi, sen
embargo, moi tardía, incidindo así na propia modernización organizativa
das empresas.
A elevación da educación fíxose en torno a titulacións de baixo custo,
que normalmente son as menos técnicas. Ten unha escolarización moi alta
en BUP, pero moi inferior á media en FP, e dentro desta ten predominio
absoluto a rama máis barata, que é a Administrativa. No ensino superior, os
enxeñeiros representan só o 20% (media da OCDE: 37%).
O recurso das posibilidades do desenvolvemento comunitario
Tamén, desde o punto de vista cultural, cómpre salienta-lo necesario
esforzo que se require para devolve-la importancia ás comunidades, a partir
da valoración do propio a través das técnicas de desenvolvemento comunitario, que xa se ten ensaiado con éxito nalgúns barrios periféricos das
cidades e nalgunhas cabeceiras de comarca, como é o caso de Moaña que nos
describe Xan Bouzada (1996). Despois de todo, dun xeito pouco técnico,
pero cunha certa efectividade, era algo que viñan facendo as parroquias, e
aínda o fan moitas. En todo caso, é un desafío ás estratexias parroquiais que
cómpre reconsiderar no senso de participar na configuración dunha sociedade
civil, hoxe tanto máis necesaria canto máis se lles nega ós partidos políticos
esa función vertebradora da colectividade (cf. Pérez Díaz 1996).
En relación con isto, non querería deixar de mencionar un forte desafío
no camiño da modernidade, como é a capacidade de asociacionismo e
organización, elementos clave de funcionamento dunha sociedade civil
dinámica.
Un problema: o asociacionismo en Galicia
Seguindo a Bouzada (1996 bis), recordamos que as asociacións teñen
unha importante función de mediación e de vertebración comunitaria...
contra a forma caciquil de resolución dos problemas, mediación entre os
axentes lexítimos do xogo democrático e as opinións que van abrollando...
O mesmo autor adianta estas cifras:
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NIVEL DE ACTIVIDADE ASOCIATIVA DA POBOACIÓN ADULTA GALEGA
ASOCIACIÓNS
Nunca
Algunhas veces
Con frecuencia
Deportivas/Recreativas

87,4

11,6

1,0

Político-sindicais

95,8

3,78

0,5

Relixioso - Benéficas

95,7

3,9

0,4

Culturais

90,3

5,3

4,4

Veciñais

89,7

7,5

2,8

Os ratios asociativos son baixos en Galicia. O nivel de participación
dos asociados resulta moi baixo, agás o núcleo dirixente, reducido este pero
moi activo. De acordo con Héctor Pose (1996), seguindo o Mapa Cultural
de Galicia, obsérvase unha crecente tendencia a sumarse a accións puntuais
vencelladas a reivindicacións de causas (dereitos humanos, paz, ecoloxía,
melloras académicas, etc.) ou na demanda dun lecer concreto. Pero non hai
unha presencia estable nas asociacións, na xeración de servicios e propostas
ou no actuar coma lobby de presión fronte á Administración. ¿Cambios no
sentimento de pertenza (o que antes era ser de mudouse en estar en”)?
Comparando só con Francia, estamos lonxe de que un de cada tres dos
galegos estea adherido a unha asociación. Mesmo no conxunto de España,
o citado autor Pérez Díaz (p. 62) resalta que, en xeral, á parte das peñas e
cuadrillas que encheron o país neste últimos anos, hai un aumento
relativamente importante de asociacións voluntarias, medrando tamén a
intención de asociarse:
O incremento de interese en asociacións culturais, deportivas, recreativas
(consumidores, dereitos humanos, ecoloxistas, veciñais...) semella moi
acusado: os afiliados pasaron do 14,1 ó 41,3 % nos dez últimos anos. A
afiliación ós partidos reduciuse á metade (do 6,6 ó 3,4%), a relativa ós
sindicatos baixou lixeiramente (do 8,7 ó 7,5%), mentres que medrou
lixeiramente a afiliación a asociacións de tipo relixioso (do 5,2 ó 6,6 %).

Outro problema máis: o caciquismo e o exercicio do poder nas
pequenas entidades de poboación
Evidentemente, nesta distribución da poboación e da organización do
espacio está presente un xogo de poder e tamén de dependencias que non
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convén esquecer. O fenómeno da personalización do poder, coa correspondente secuela de particularismos localistas que sempre deron pé ó
caciquismo e o clientelismo, é unha constante que cómpre considerar cando
se enfronta o problema da recuperación das pequenas entidades de poboación.
Xustamente a súa superación constitúe un importante desafío para quen
queira contribuír a seguir construíndo unha Galicia mellor partindo desa
característica de ruralismo que, ó meu entender, convén integrar máis que
desbotar coma unha reliquia chamada á desaparición.
A realidade política de Galicia, aínda hoxe, ten no fenómeno caciquil
unha fonte importante de explicacións: a sensibilidade dos galegos en
relación cos detentadores da autoridade formal nunca foi de confianza, máis
ben amosouse fatalista en soporta-las situacións de poder de feito daqueles
que tiñan influencia. Nunha enquisa sobre Estructura Social de Galicia
(1990) había unha pregunta formulada deste xeito: “Dos seguintes cargos,
¿cal cre vostede que se preocupa máis polos seus problemas?”. Predomina
con moito a resposta ningún (48,8%), seguida de o alcalde (19,4%), quedando o presidente do Goberno (10,8%) por riba do presidente da Xunta (5,1%).
Referente a isto, hai que recoñecer que a tentación caciquil da Igrexa
non foi unha fantasía, aínda que con frecuencia os propios representantes da
mesma foron xustamente (e posiblemente seguen a ser en moitos casos) un
instrumento de caciques de máis entidade económica e con menos escrúpulos
éticos. ¿Non será un forte desafío para a Igrexa a renuncia ós poucos
espacios de poder que aínda lle quedan sen agardar a que lle sexan
arrebatados? Por fortuna, xa van existindo exemplos de actuacións moi
positivas neste senso, pero aínda hai moito pendente de realización. Por
poñer un exemplo, non estaría de máis que a Igrexa repensase, por exemplo,
a funcionalidade e xestión das propiedades parroquiais (casas rectorais,
terreos, cemiterios, etc.) dos que institucionalmente é responsable, pero que,
en rigor, son patrimonio da parroquia. Lembremos, por caso, o asunto da
carballeira de San Xusto.
Un desafío evidente para unha revista de reflexión coma a nosa será
descubrir e poñer de relevo as novas formas de manifestación deste poder
abusivo de intermediación, tinguido de paternalismo, definidor do caciquismo
de sempre, que hoxe xa non asenta tanto nas relacións personalizadas dos
notables de sempre canto na utilización dos cargos políticos, na medida en
que tamén a Galicia rural entrou dalgún xeito nun proceso de modernización
(cf. Sequeiros). A creación de redes clientelares que se autorreproducen, as
relacións privilexiadas coas complicadas instancias de axudas e subvencións,
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cos responsables das axencias de créditos e circuítos de comercialización,
o ocultamento interesado de informacións e o secretismo das canais de
acceso ás mesmas, e, por riba de todo, a utilización do poder para condiciona-la emerxencia dunha sociedade civil que procure medios a todo tipo
de asociacións propicias ós intereses do cacique, mentres dificulta con toda
clase de obstáculos o desenvolvemento de asociacións que poderían ser
críticas coa súa situación, a cooptación de persoas para postos de relevancia,
acomodando as esixencias legais ós intereses do poder persoal (elaboración
de baremos, ocultamento de convocatorias, etc.). Todo isto presenta unha
nova faciana do caciquismo, que non se reduce, por outra parte, ó mundo
campesiño, senón que se foi convertendo tamén en fenómeno urbano.
O cacique non se move por ideoloxías, senón por intereses concretos e,
deste xeito, tamén na actualidade os partidos, con máis ou menos discreción,
seguen funcionando coa axuda caciquil de sempre. Os alcaldes firman ou
rompen unha ficha de afiliación a un partido en función do diñeiro que
poidan percibir para o municipio.
Álvarez Corbacho fixo un estudio moi elocuente sobre as preto de mil
obras de infraestructura municipal levadas adiante pola Xunta no curso
1983-84. Segundo esta pescuda, o 71,2% do total das obras fixéronse en
municipios rexidos pola Coalición Popular, que afectaban ó 34% dos
habitantes. Soamente un 6,8% das obras realizadas corresponden a municipios de alcalde socialista, ós que pertencían o 37,6% dos habitantes e que,
ademais, coincidía coas grandes cidades. Un 15,2% das obras realizadas
correspondía a municipios rexidos pola Coalición Galega (14% da poboación), un 6% a alcaldías independentes (12% da poboación) e o resto a
municipios doutras formacións políticas (3,1% dos habitantes).
En todo o que levo dito quixen comprimi-lo que me parece o desafío
máis fondo que lle presenta o futuro da sociedade galega a quen queira
incidir na súa configuración nos anos que veñen.
2. As fontes do atraso galego seguen vivas
Preguntábame ó inicio da miña exposición se a modernización ía ser
inercia ou proxecto. Se quedamos na inercia, penso que teremos que
constatar que, malia os avances evidentes que resumidamente apuntamos
máis arriba no camiño da modernización e do cambio social correspondente,
este queda, dunha banda, demasiado na superficie e na aparencia, sen que
haxa novas estructuras estables e consistentes que poidan enfronta-lo futuro,
e, por outra banda, os cambios habidos foron froito da inercia dos
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acontecementos non previstos nin planificados, ou, mellor, en moitos casos
planificados por forzas interesadas, sen ter para nada en conta os elementos
da identidade galega e acadar así unha modernización harmónica.
Poñamos algúns casos tomados especialmente das investigacións de X.
Vence:
A alta porcentaxe que aínda representa o sector agrario non é
consecuencia dun baixo ritmo de diminución do mesmo ó longo destes anos,
senón sobre todo do escaso ou nulo dinamismo dos demais sectores da
economía, particularmente do industrial. Fronte ás zonas relativamente
industriais da costa, seguen estendéndose vastas zonas rurais que abranguen
a totalidade das provincias orientais de carácter absolutamente agrario
(salvo pequenas illas coma o Barco, Ourense ou Viveiro). Mantemos, pois,
un sector industrial sempre incipiente e sempre tradicional xunto a un sector
agrario aínda atrasado.
O noso sector industrial aínda segue a mante-lo carácter tradicional das
actividades productivas dominantes, cun baixo nivel de integración entre
elas e unha baixa densidade de relacións intersectoriais, ademais dunha
reducidísima dimensión das empresas, con moi baixo nivel tecnolóxico e
organizativo. Esta falla de interdependencia das relacións interindustriais
impediunos historicamente a configuración dunha capacidade propia de
autotransformación e de desenvolvemento.
A nosa industria está especializada en actividades predominantemente
tradicionais, intensivas en materias primas e pouco intensivas en
coñecementos e tecnoloxías. Conseguintemente, o tipo de traballadores que
predominan é, en gran parte, man de obra de baixa cualificación, flexible e
barata. Por outra banda, as grandes empresas aquí implantadas teñen unha
feble conexión cos outros sectores implantados na nosa terra, desconexión
que caracteriza tamén á xeneralidade das empresas de capital público ou
multinacional (Inespal, Ence, etc.).
Por outra banda, seguimos sen contar cun sector de industrias de bens
de equipo, tanto para as ramas agrarias coma para as industriais, que nos
manteñen na dependencia tecnolóxica. O cambio tecnolóxico que nelas se
pode producir dáse principalmente por imitación e compra de bens de
equipo producido por outras ramas que, en xeral, non teñen presencia na
nosa economía. Resultan moi escasas as industrias baseadas na ciencia
(químicas, microelectrónicas, biotecnoloxías, etc.). Esta carencia amosa
aínda a nosa situación de periferia, pois tenden a situarse de xeito concentrado
nos grandes centros máis desenvolvidos.
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Un dato especialmente significativo é que aínda andamos no 0,3% do
PIB galego en inversión en I+D (Investigación e Desenvolvemento), que
queda lonxe do 2% madrileño, que tampouco é demasiado en comparación
coas rexións máis avanzadas da Unión Europea ou de Xapón. E isto nun
momento en que se pon cada día máis de manifesto a necesidade desta
actividade para poder competir con algo de éxito no mercado aberto en que
nos atopamos.
Neste sentido, e como outra mostra da continuidade da dependencia da
economía galega, vai a actitude dos investidores, tanto públicos coma de
capital transnacional. A súa presencia foise reducindo ó longo do período de
crise, amosando ámbolos dous unha tendencia a implantar aquí as actividades
de corte tradicional (as fases de execución productiva), mentres que as
actividades intensivas en tecnoloxía, así coma as fases de concepción,
estudio e enxeñería, quedan na casa matriz ou, no caso do capital público,
en Madrid. Isto é, evidentemente, un problema xeneralizado, tendo en conta
que o 76% das oficinas centrais das 250 empresas españolas máis grandes
se localizan en Madrid e Cataluña. Lembremos así mesmo que Madrid
concentra preto do 50% da I+D española e absorbe preto da metade das
axudas públicas para innovación. De feito, a política tecnolóxica española
é moito máis centralizada que a política tecnolóxica comunitaria.
Resumindo, temos un tecido de empresas industriais relativamente
novo: un 0,7% sobreviven de antes da Guerra Civil, un 3% foron creadas na
época da autarquía, o 17% son da fase anterior á crise (anos setenta), un 32%
emerxeron no tempo de crise (1973-1984) e un 47% son xa da época actual
Sen embargo, a pesar deste carácter novo, non se detecta unha tendencia
cara a unha especialización en actividades novas, senón que, en xeral,
predomina o tipo de empresas nas mesmas ramas que definían a
especialización antes da Guerra Civil.
Para colmo, as respostas dos grandes investidores neste período que
estamos a vivir de remodelación das industrias en función da competitividade,
non favorecen a Galicia, xa que os novos investimentos tenden máis ben a
centrarse en elementos de capital (automatizacións), máis que en creación
de emprego. De feito, o volume de emprego industrial na nosa terra é hoxe
menor incluso que o existente en 1960.
Neste senso, e como unha confirmación máis das teses da dependencia,
convén recordar que a reducción de emprego levada a cabo na reconversión
industrial do sector naval foi especialmente forte en Galicia, e non por
razóns técnico-productivas, senón por unha decisión estrictamente política.
497/65

Bernardo García Cendán

En consecuencia do dito, Galicia arrastra un proceso de declive de
longa duración. Desde que apareceu a revista Encrucillada, este país noso
perdeu no sector primario a metade do emprego e a industria perdeu a cuarta
parte, mentres que outra cuarta parte precarizouse. A pesar dos avances
innegables que resaltabamos ó principio e que indicaban un cambio social
importante, os freos que impiden un despegue máis decidido –a nosa
situación periférica e de dependencia– aínda están presentes con toda a súa
contundencia.
Entramos xa na modernidade, pero entramos coxeando e sen moitas
perspectivas de grandes avances. En calquera caso, o capital non aposta pola
periferia nin o liberalismo económico, que fai do mercado un deus, non é
capaz de vence-las inercias de partida en que se atopan países coma Galicia.
Cómpre repensar outras estratexias. E isto é o grande desafío para quen tenta
pensar Galicia.
Volvamos á pregunta inicial: ¿inercia ou proxecto?
Se queremos que o futuro de Galicia responda a un proxecto, haberá
que repensa-la función dos axentes de cambio social, especialmente a
preocupación dunha planificación realista pero ambiciosa por parte das
Administracións e das estratexias que permitan levala adiante. Unha
sociedade coma a galega, desprovista dunha clase empresarial medianamente
poderosa e innovadora, dun tecido industrial dinámico, dun campesiñado
suficientemente competitivo, dun sector pesqueiro en crecemento e dun
sector de servicios potenciador de investigacións innovadoras, non pode
prescindir do empuxe duns gobernantes que creen e utilicen un sector
público incitador e dinamizador e saiban aproveitar tódolos recursos do
persoal político con que contan para acadar un poder negociador nas
instancias centrais estatais e en Bruxelas (a falta, evidentemente, de ter un
goberno propio con voz e voto, o que esixiría xa un debate máis
pormenorizado). Como sabemos, temos un excesivo número de deputados
e senadores galegos que non falan e que aceptan todo.
Seguramente non abonda coa simple intervención administrativa, que
debe ir axudada polas distintas institucións económico-sociais existentes
que cooperen na elaboración de estratexias cooperativas e innovadoras, pero
precísase a coordinación do poder para darlle pulo ás diferentes iniciativas.
Habería que recordar aquí a peculiar e complexa cultura política galega
á hora de elixi-los seus representantes, asunto que daría máis para un libro
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que para unha indicación que, por forza, ten que ser simplista. Unha cita de
J.L. Sequeiros (1993, 147) podería ser significativa:
A maioría das enquisas resaltan a acusada inconsistencia que se revela
entre como o elector se considera ideoloxicamente e as orientacións
concretas que imprime ó seu voto. En 1987, segundo o CIS, o
autoposicionamento ideolóxico do electorado é maioritariamente de centro
(5,3 de media nunha escala de un a dez, e o campesiñado, en concreto,
estaría nun 5,88). Chama a atención que este electorado sitúe a AP/PP,
que é o que recibe a maioría dos sufraxios, nunha posición lindante coa
dereita extrema (8,16 de media nunha escala similar de un a dez, onde o
dez significa a extrema dereita).

A importancia dos políticos que eliximos e a súa capacidade (tanto
persoal coma de partido) de provocar innovacións é crucial. Resulta
evidente que o capital non aposta pola periferia e que, por outra banda, a
periferia non domina o capital. Mesmo o capital xerado no país busca
mercados máis rendibles. Se seguímo-la inercia dos países hexemónicos
(collo as palabras de X. Vence), seguramente as posibilidades de gañar
terreo sexan escasas. Despois dun estudio pormenorizado da incidencia do
capital estranxeiro e das empresas transnacionais na promoción de emprego
e de desenvolvemento en Galicia, Fernández Leiceaga (1993) conclúe que
o recurso a este capital, salvo algunhas excepcións, non funcionou
axeitadamente: a atracción que exercen Madrid e Barcelona (e algo
Andalucía, non esquezámo-las accións inductoras dos dirixentes políticos)
non resulta facilmente vencible e nin sequera a acción estimulante dos
poderes públicos, coas súas subvencións, torceu a dirección dos empresarios
foráneos. Aínda sendo certo o efecto beneficioso nalgúns casos da presencia
do capital estranxeiro, que foi táboa de salvación para empresas que terían
coma alternativa a desaparición, en realidade o problema é mais fondo e
remítenos unha vez máis á necesaria conxunción da iniciativa dos empresarios
locais coas accións debidamente planificadas das Administracións:
O estrangulamento básico –di este autor, ib., p. 266– sitúase na inexistencia
dun aparato industrial propio competitivo coas multinacionais e na
dificultade que a ocupación das porcións clave por parte das filiais
estranxeiras introduce para que poida xerarse [...]. Os retos de futuro
veñen, dunha banda, da necesidade de incrementar unha transformación
do tecido industrial local por parte dos empresarios autóctonos –privados
pero tamén públicos– e, doutra banda, dunha política industrial que
condicione as axudas públicas ó capital estranxeiro de tal xeito que as
autorizacións de instalación dependan do compromiso destas no
desenvolvemento do contorno das súas filiais, como pode se-la realización
dunha parte da súa investigación de base, a compra de materiais locais
ou o prolongamento dos ciclos transformadores. [O subliñado é meu].
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3. A modernización é outra cousa
Pensar unha modernización coma proxecto supón tamén poñer en cuestión o mesmo concepto de modernización. Non se trata tanto de características
globais da sociedade, imitadoras do que se fixo noutros lugares. Trátase de
que os individuos, armados coa forza da racionalidade e coa súa capacidade
de vivencia e de goce, poidan acadar un acceso a toda clase de recursos que
o mundo ofrece, participar na elaboración dun proxecto colectivo de
benestar, camiñando na súa contribución desde as coordenadas culturais nas
que se sente vivo.
Para nós o punto de arranque son aquelas características que inciden na
configuración da identidade galega, tanto na súa base económica
(diversificación das explotacións campesiñas, asociacionismo, cooperativismo e outras formas de traballo colectivo, creación de empresas e
capacidade de investigación tecnolóxica e/ou atracción de empresas de alta
tecnoloxía) coma na organizativa e na cultural, destacando aquí o desafío do
futuro da lingua e da relixión como oferta de valores.
Nun magnífico capítulo, o sociólogo A. Touraine, no seu último libro
Crítica á Modernidade, argumenta que esta –a modernidade– non se pode
reducir á racionalidade dun mercado impersoal, senón que supón a actividade
cada día nova dun suxeito que está imbuído nun contexto cultural determinado
(chámese nación ou país) e desde aí aplica a racionalidade na configuración
do mundo que desexa. Rompe así moitos tópicos, coma, por exemplo, o do
recuamento do feito relixioso na construcción do mundo moderno, cando
tamén este factor pode ser estimulante da acción do suxeito.
A vida social –di na p. 282– xa non pode ser descrita coma un sistema
social do que os valores, normas e formas de organización están xa
establecidas e son defendidas polo Estado e por outras instancias de
control social. Debe ser comprendida, pola contra, coma o conxunto de
relacións entre os actores do cambio [...] e está marcada pola vinculación
dos suxeitos á defensa dunha tradición cultural ó mesmo tempo que pola
afirmación da súa liberdade e responsabilidade.

Modernización desde a nosa identidade
Desde esta perspectiva que xurda dos nosos elementos culturais, é
preciso, segundo creo, contempla-los moitos desafíos que a realidade
presenta á reflexión dunha revista de pensamento cristián que trata de dar
resposta ós impulsos desa modernidade provocadora de grandes cambios no
noso país.
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Son consciente de que o mesmo concepto de identidade cultural no que
quero asentar é obxecto de grandes polémicas (J. Cabrera 1996), cando
xustamente esa chamada modernidade parece estar xunguida a unha homoxeneización crecente da vida e moitos dos nosos pensadores e políticos terán
a sospeita de que é unha perda de tempo histórica o centrármonos nun
localismo de campanario e un pouco aldeán. Non sería malo que lesen, polo
menos, a fermosa introducción do libro de Marcial Gondar Crítica da Razón
Galega, onde discute en profundidade a importancia para o progreso de
partirmos da realidade cultural que nos serve de baseamento.
Hai xa cinco anos, X.L. Barreiro, neste mesmo foro (Encrucillada 80,
1992), trataba de relativiza-la función do feito diferencial na perspectiva
dun desenvolvemento de Galicia, advertindo de non converter a Galicia nun
valor absoluto e inamovible... E o noso pensamento político tivo un pecado
orixinal de base, ó intentar fundamenta-lo desenvolvemento nacional sobre
dunha identidade que non era capaz de traducirse despois nunha decisión
política operativa:
A nosa autonomía política non terá que estar necesariamente vinculada ó
feito diferencial [...]. O noso dereito de administrar esta terra sairá do
feito de que sómo-los europeos que habitamos nela e, xa que logo, a nós
correspóndenos escoller libremente a nosa forma de vida, as nosas
prioridades sociais e económicas, a nosa lingua, a nosa organización
territorial e a nosa forma específica de construí-lo gran proxecto europeo.

Creo que, sen pararnos máis neste problema, cómpre deixar constancia
dese desafío fundamental da comprensión da nosa identidade e do seu valor
estratéxico na configuración do país, ó que non pode ser alleo o futuro da
nosa revista e tampouco o pensamento cristián.
Algúns desafíos concretos
Desde esta perspectiva máis axeitada de modernización, segundo creo,
sería preciso facer un percorrido por unha serie de problemas que se nos
presentan como desafíos urxentes. Para non facer máis longo este artigo,
destaco algúns que non fago máis ca enumerar:
O desafío da pobreza e da exclusión. Penso especialmente na chamada
nova pobreza que xorde dunha sociedade dual que se nos está a impoñer
pola forza do xogo económico capitalista neoliberal no que estamos
mergullados e que afecta de xeito moi notable ó mundo labrego. O libro de
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R. Muñiz (1996) pode ser un bo indicador para quen teña ansias de coñecer
máis polo miúdo este problema. Non esquezámo-lo título desta obra que é
ben expresivo: O Pobo Oculto. Interésame subliñar, en referencia a este
libro, a crítica que desenvolve en relación co xeito de atende-los excluídos,
unha forma de atención que non está axeitada, unha vez máis, ás características do noso territorio.
O desafío da mocidade, que está a representar un importantísimo
cambio de valores, especialmente profundo e do que non facemos máis que
albiscar algunhas das consecuencias. Non hai máis que decatarse de que a
xeración máis preparada que nunca houbo no país está practicamente en
paro e, polo mesmo, excluída da vida integral da sociedade. Non teñen máis
remedio que contar coa familia para seguir sendo altos consumidores moito
antes de poder dispoñer de autonomía de ingresos. As consecuencias aínda
son imprevisibles. O preocupante problema da droga, tanto o consumo
coma, máis aínda, as redes de tráfico da mesma nas nosas rías, non é máis
ca unha desas consecuencias. Resulta especialmente inquietante a
proliferación deste mal tamén nas zonas rurais, co que se amosa un cambio
importante na vida das poboacións máis tradicionais.
A ninguén se lle oculta, por outra banda, que a falla actual dun conflicto
xeracional patente no seo da familia –que resulta polo de agora positivo–
arrastra consigo en moitos casos unha demisión educativa por parte dos
pais, porque eles mesmos están desconcertados e confusos. Cumpriría
meditar na análise que fai Pérez Díaz (1998, 152) deste fenómeno que non
podo facer máis que citar aquí para deixar constancia del.
O desafío da chamada Terceira Idade. Abonde, para mostra, con dicir
que Galicia tiña un índice de suicidios de vellos practicamente inapreciable
e que hoxe está entre os primeiros do Estado. Os programas de Cáritas de
Lugo poden ser un avance do que cumpriría facer. Noutra perspectiva,
parece que ninguén pensa nas potencialidades dos chamados vellos novos,
froito de xubilacións que deturpan recursos humanos de grande magnitude
e, en moitas ocasións, convértense en morte social.
O desafío do espertar da muller na procura dun rol social máis xusto
e igualitario. Deixemos citado, sen comentarios, o rol delas na Igrexa. Por
outra banda, e por non ter máis espacio, enunciémo-lo problema do traballo,
conformándonos con poñe-lo cadro que se amosa de seguido, tendo en
conta, para resalta-la súa significación, que o número de mulleres xa supera
abondosamente ó de homes nos estudios universitarios:
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Persoas ocupadas por categoría profesional (1992)
% de mulleres sobre o total de persoas ocupadas en cada categoría
Categoría
España
Alemania
Diferencia
Directivos-xerentes

30,8

25,8

4,9

Profesionais

47,3

34,4

12,9

Técnicos

21,5

56,0

–34,5

Administración, comercio, servicios

52,4

70,4

–18

Industria

11,7

13,3

–1,6

Agricultura, gandería, pesca

26,0

28,5

–2,5

Traballadores non cualificados

43,5

49,8

–6,3

O enorme desafío da ética pública. Paréceme importante sinalar
unicamente unha cita do xa aludido Pérez Díaz (p. 130) para indicar un
grave problema da nosa sociedade enferma. Fai referencia á contradicción
entre as prácticas habituais dos cidadáns e as esixencias que semellan
manifestar para o mundo dos políticos:
[...] cabe preguntarse cómo xentes habituadas a trampear a cotío
coas regras de xogo en materia de acceso a cargos públicos, de fiscalidade,
de subsidios de paro, de traballo en economía subterránea, poden conservar
unha imaxe coherente de si mesmos cando poñen xuntas a súa conducta
de infracción das regras coa súa esixencia de que os seus dirixentes
respecten a lei. O consistente parecería ser [...] que os abusos de poder
semellasen normais e fosen esperados e tolerados.

4. Modernidade e relixión
Tradicionalmente considérase que todo proceso modernizador leva
consigo unha secularización da sociedade, de tal xeito que as conviccións
relixiosas quedan relegadas da vida pública para afectar exclusivamente ó
ámbito privado da persoa. Neste sentido, non só se debe evita-la súa
instrumentalización para decidir asuntos públicos (cabe recordar reaccións
ben recentes), senón que mesmo se considera de mal gusto ou coma cousa
de fanáticos o facer referencia ás conviccións relixiosas nas conversas
cando se está nos ámbitos ordinarios da vida cotiá: o relixioso ten o seu sitio
e o seu tempo e, fóra deles, non se debe mencionar (Tornos e Aparicio, 1995).
503/71

Bernardo García Cendán

Por outra banda, a modernidade, como xa repetimos, caracterízase polo
predominio da racionalidade no enxuizamento dos asuntos humanos, facendo
sempre sospeitosa a irracionalidade na que supostamente asenta a vivencia
da fe.
Unha segunda característica da chamada modernidade é a súa pretensión
de autonomía en referencia a calquera outro tipo de imposición de crenzas
que veña de instancias alleas ó propio consenso racional humano.
Ligado a isto está unha terceira característica do mundo moderno, como
é a relevancia do individuo-suxeito, capaz de facer o mundo en que vive e
construír por si mesmo as significacións que lle han dar sentido á súa propia
existencia. Creo importante resaltar este feito porque rompe radicalmente co
mundo da tradición: trátase da afirmación segundo a que o home quere se-lo lexislador da súa propia vida aínda que sexa, evidentemente, en
cooperación cos outros suxeitos-cidadáns, prescindindo de imposicións que
proveñan de instancias incontrolables como serían as relixiosas.
Unha cuarta característica do mundo moderno, consecuencia das
anteriores, é a diferenciación de institucións sociais, de xeito que cada unha
se especializa nun espacio diferente da actividade social. Todos somos
conscientes de que, no fondo, as distintas institucións son interdependentes
(é indubidable, por exemplo, que o desenvolvemento da ciencia depende da
economía e que as diferentes actitudes económicas teñen moito que ver coas
posicións políticas e mesmo relixiosas, para non falar das diferencias
culturais...), pero segue en pé que a xente considera que cada ámbito da vida
ten a súa racionalidade propia e non aceptan que interfiran abertamente,
especialmente cando se trata do relixioso. De aí a insistencia no laicismo do
Estado, ó que tan sensible é a poboación, especialmente os creadores de
opinión desde os medios de comunicación. Existe unha sensibilidade
especial diante do que se poida interpretar coma pretensión da Igrexa de
impoñer normas e non se tolera facilmente a manifestación pública dos seus
puntos de vista éticos, aínda que vaian dirixidos explicitamente ós membros
da institución relixiosa. E isto acontece aínda no caso en que se estivese de
acordo co contido da mensaxe: lembrémo-lo caso Buxarrais e as súas diatribas contra a jet-set, ou as propias comunicacións episcopais en referencia
á pobreza que tenden a ser simplemente ignoradas nos grandes medios. As
cousas, curiosamente, cambian cando as denuncias sociais se refiren a
situacións distanciadas de nós, especialmente no Terceiro Mundo, ou se
crea unha situación de enfrontamento aberto coa xerarquía, coma o caso do
bispo francés dos sen teito.
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Hai unha forte reserva, mesmo entre o pobo crente e practicante (agás
grupos integristas minoritarios), ante a posibilidade de que a Igrexa saia do
seu ámbito institucional (clase de Relixión, por exemplo), como se tratase
de recupera-lo poder que tivo durante a época do nacionalcatolicismo. Unha
prevención que se acentúa cando pretende exerce-la súa función moralizante
(lexislación sobre o aborto, divorcio, etc.).
Igrexa, ritualizadora da vida
De tódolos xeitos, esta secularización que tendería a aparta-la Igrexa da
vida pública non ten efecto cando se reduce á función de ritualiza-la vida
(sacramentos) ou darlle carácter sacral (social) ás festas, ou mante-la
permanencia da relixiosidade popular ou mesmo cando se trata de recupera-lo folclore das vellas tradicións populares que foron perdendo vixencia.
Desde este punto de vista da presencia pública da relixión, parece como
se a Igrexa seguise a ser, coma sempre, a institución indiscutible e omnipresente, mentres se trate da súa función ritualizadora que enche de
simbolismo os momentos fortes da vida. Os sacramentos chamados de paso
seguen a ser masivamente demandados, aínda que se acepten con moitas
reticencias os intentos pastorais de dárlle-la debida seriedade esixindo un
tempo de preparación para a recepción dos mesmos. O caso da Confirmación
é especialmente chocante e significativo. De ser un sacramento case que
descoñecido e desvalorizado (sen o acompañamento da festa social familiar
característica que acompaña ós outros) e sen a penas incidencia na vida
relixiosa cotiá, converteuse nun rito polo que pasan cada día máis mozos e
para o que se ven obrigados a seguir un catecumenado de dous anos, no que
cada parroquia utiliza os seus mellores recursos humanos. O caso é que,
unha vez pasado o acontecemento, é case que inmediato o abandono da
práctica relixiosa deses mozos e mozas. Polo que me manifestaron moitos
curas que seguen o fenómeno con preocupación, parece que xa na ficha que
nalgúns sitios lles piden cubrir indicando as motivacións para recibiren ese
sacramento, hai unha grande maioría que fai nota-lo seu desexo de ter un
requisito cumprido para o que sexa preciso no futuro, casar pola Igrexa, ser
padriño nun bautismo ou polo que poida acontecer: “Te-la mili cumprida”,
como me dicía un con toda a ironía.
Seguindo na liña do que viña expoñendo, a miña sensación é que, de
tódalas funcións da Igrexa, acéptase e demándase a que se refire á
ritualización da vida, á propiciación da continuidade dunha relixiosidade
popular sen demasiados cambios e modernizacións, e, en menor medida, a
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que se refire a unha iniciación dos nenos na catequese e mesmo na escola
(que “non lles vai facer mal”, se o cura ou o mestre non son moi anticuados).
A penas se acepta, sen embargo, a función de orientación doutrinal e, moito
menos, a moral. Sería algo así, caricaturizando un chisco, como o que
representaba o relixioso na vida clásica de Grecia ou Roma.
A autonomía individual
Con isto quixen deixar constancia do reto que representa para a Igrexa
a perda relativa do seu poder público, como consecuencia da modernización.
Pero penso que o desafío para o pensamento e acción pastoral é aínda máis
importante, se atendemos á outra característica que sinalabamos no proceso
de modernización, que é unha premisa do anterior: refírome á potenciación
da autonomía individual.
Cada vez detéctase con máis claridade nos países desenvolvidos (e xa
é un fenómeno notable en Galicia) a desinstitucionalización das vivencias
relixiosas. Acontece algo así coma se cadaquén, aínda sen renunciar a unha
crenza fundamentalmente básica nunha presencia máis ou menos confusa da
divindade na súa vida, e, mesmo sen renunciar a sentirse membro dunha
denominación relixiosa concreta da que acepta os ritos fundamentais, fose
logo construíndo dun xeito persoal o seu corpo doutrinal de crenzas e de
principios morais, poñendo e quitando elementos, incorporando outros
alleos ás propias tradicións (a reencarnación, por exemplo), e todo isto sen
problematiza-la ortodoxia da coincidencia do seu pensamento cos postulados
da Igrexa á que di pertencer.
Resumindo: creo que a Igrexa galega está a enfrontar xa, a xulgar polos
datos que nos van dando as enquisas, coma calquera dos países occidentais
modernizados, o problema da secularización, con tódolos seus desafíos á
tradición relixiosa do noso pobo.
¿Secularización?
Agora ben, é preciso tamén ser conscientes de que a relación da
modernidade coa relixión non é tan lineal coma moitas veces se pensa e
como talvez deixamos entrever no dito anteriormente. Xa fixemos antes
alusión a isto citando a A. Touraine, que o pon xustamente en causa.
O principal problema para unha socioloxía da modernidade relixiosa é,
como di Danielle Hervieu-Leger (1996), tratar de comprender, por unha
banda, o movemento polo que esta modernización segue desfacendo os
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alicerces de aceptabilidade (plausibilidade) de tódolos sistemas relixiosos,
pero tamén, por outra banda, un movemento alternativo, igualmente forte,
que fai que aparezan outras formas de crenza e unhas formas de relixión
alternativas que perduran. A mesma modernidade xera máis incertezas que
certezas. De feito, as incertezas que a racionalidade moderna nos deixa
diante dos grandes problemas da vida e das expectativas de futuro poñen no
mesmo seo da mentalidade moderna a necesidade de fiarse de instancias que
escapan ó control racional e que van creando novas formas de relixión que
son obxecto de estudios cada vez máis perspicaces. Para os interesados no
tema, hai un bo ensaio de J.M. Mardones (1994) no que tenta afondar nas
novas formas do relixioso que están, segundo el, xa máis aló do cristián.
Despois de todo, cómpre recoñecer que a chamada modernidade leva na
cerna da súa evolución o pulso do relixioso. Alí onde se impuxo foi
eliminando pouco a pouco as relixións oficiais da vida pública, mais non en
tódolos lugares modernizados. Como di P. Berger: “A secularización non
deixa de ser un fenómeno excepcional do Occidente europeo e talvez do
Canadá, pero nos demais sitios a relixión segue en plena vixencia tamén na
vida pública, incluídos os supermodernos Estados Unidos”. Por outra parte,
as respostas alternativas que esa mesma mentalidade moderna foi dando ós
grandes problemas da persoa e da sociedade foron elaboradas sobre
presupostos relixiosos: así, a visión dun futuro sempre ilimitado e aberto
cara a un final de estabilidade na xustiza e no benestar (sociedade sen clases
ou sociedade de alimento e saúde garantidos) non se diferencia grandemente
da visión escatolóxica do Reino de Deus, que ten o seu comenzo xa aquí,
entre nós, independentemente do que aconteza despois da morte. O impulso
utópico (por definición, máis aló da racionalidade) segue a ser un soño da
modernidade.
Ó final, cando, modernos ou tradicionais, topamos co esperado e nunca
realizado, co medo a un futuro cada vez máis incerto e ameazador, coa
morte e o misterio que se atopa tras dela, entón é preciso buscar instancias
que nos fagan loitar contra do que non ten sentido. E aí, nese depósito de
recursos contra a falla de sentido, recursos que son símbolos, aí reaparecen
os mitos e, con eles, formas sempre novas de relixiosidade. “O mito –dicía
Levy-Strauss– é a máis forte protesta contra o que non ten sentido”.
Como consecuencia de todo isto, o fenómeno da secularización pode
apartar cada vez máis o elemento relixioso da vida pública, pero non
significa a desaparición da forza relixiosa, que reaparece sempre de moitos
xeitos, frecuentemente inesperados, na vida das persoas. O fenómeno dos
fundamentalismos e das sectas é unha punta de iceberg, todo o excepcional
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e esaxerada que se queira, pero que anuncia un forte movemento de fondo.
O gran desafío para a Igrexa é chegar a enxerga-la súa mensaxe nese mar
que se move sen deixarse ver. Pero, para iso, ten que conformarse con perde-lo carácter de centralidade no control das manifestacións relixiosas que van
emerxendo por todas partes.
Por outra parte, moitas destas manifestacións do relixioso adquiren
especial consistencia na súa capacidade de suscitar emocións e escapar do
exceso de racionalidade a que nos somete a modernidade. Creo que hai aquí
un forte desafío para unha teoloxía que tratou de responder coas armas da
razón á racionalidade moderna.
Seguindo a M. de Certeau, parece como se os elementos do relixioso
fosen estrelas dunha constelación ás que lles dése por desorbitarse, pero que
non deixan de ser estrelas que buscan novos xeitos de reconstruír unha nova
constelación da que non adiviñámo-la forma.
De tódolos xeitos, se a Igrexa perde moito do control das novas
situacións, non se pode afirmar tampouco que o futuro terá vixencia só en
crenzas individuais. Hai, máis ben, segundo se deduce das enquisas, unha
inclusión de novidades no tronco común de tradición relixiosa conservada
na cultura da sociedade. E digo na tradición, máis ca na institución eclesial,
que, esta si, vai quedando máis baleira. En todo caso, cómpre discernir unha
dimensión da Igrexa coma fonte de identidade cultural, xa que ela conserva
e condensa as historias míticas, as doutrinas fundamentais que proporcionan
unha visión do mundo e unha memoria colectiva específica dun pobo. O
discernimento desta función identitaria, que pode resolverse nunha potencialidade liberadora ou nunha provocación belixerante, é merecente de
fonda atención: as guerras sempre comezan ou acaban sendo guerras de
relixión. Un desafío así está sendo unha realidade en Francia cos seus
cidadáns islámicos. Creo que o noso eslogan de sermos cristiáns-galegos,
que encabeza as nosas Romaxes (e que, evidentemente, subscribo), é tamén
un desafío permanente á nosa reflexión.
A nosa Igrexa galega
Despois de todo o que levamos dito, resulta manifesto que non é doado
atopar unha definición do relixioso que nos permita medi-la presencia do
mesmo nunha institución coma a nosa Igrexa galega. A tipificación habitual
da poboación de acordo cos criterios clásicos de moi practicante, practicante
ou non practicante, ou, por outra banda, ser crente, agnóstico, ateo ou
indiferente, resulta moi pouco clarificadora.
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Poñamos por caso os resultados dunha enquisa na que se lles preguntaba
ós que se manifestaban non relixiosos se tiñan con frecuencia sentimentos
que son claramente relixiosos coma, por exemplo, a presencia dun ser
misterioso na súa vida ou a dependencia dunha realidade suprema. Sorprende
que o afirmen o 10% dos que se dicían ateos e o 12% dos que se consideran
agnósticos.
Tendo isto en conta, non me parece pertinente encher neste momento
de cifras este relatorio, sobre todo porque os datos que se poden ofrecer
refírense xustamente ás categorías que acabamos de criticar. Digamos
brevemente algunhas observacións:
Na medida en que, malia todo, son posibles as comparacións, parece
poder afirmarse que Galicia comparte co resto de España unha mesma
evolución, no senso de que en vintecinco anos o número de católicos
practicantes baixou alarmantemente, anque desde hai doce anos mantense
unha taxa bastante estable, mentres que as outras grandes categorías de
católicos nominais e arrelixiosos presentan unha imaxe moito máis confusa.
Resulta evidente que é xustamente este grupo o que hai que analizar máis
polo miúdo, aínda que polo de agora a penas dispoñemos de datos.
Vexamos datos referidos a España.
Evolución da relixiosidade declarada en España
Católicos practicantes*
Católicos nominais
Arrelixiosos

1970
87
9
2

1975 1979 1983 1989 1991
84
62
53
53
49
8
23
25
19
26
5

14

20

26

33

1993
52
32
15

Fonte: FOESSA 5 (1994) . Elaborada por Díaz Salazar a partir de moitas enquisas moi diferentes,
con predominio das elaboradas para os Informes FOESSA. Os datos de 1991 corresponden a A. de
Miguel. *Católicos practicantes = os que manifestan que son: moi bos cató1icos, practic. e pouco
practicantes. Catól. nominais = cató1icos que manifestan non ir nunca á misa. Arrelixiosos =
indiferentes, agnósticos e ateos

Pódese apreciar que, desde o ano 83, a cifra dos que se engloban na
categoría de practicantes mantense case que estable (52-53%), e, dentro
deste conxunto, a porcentaxe dos que, sen declararse bos católicos manifestan
ter un nivel de práctica relativamente frecuente, permanecen arredor do
30%.
Na categoría de Arrelixiosos están incluídos os que se manifestan como
indiferentes, agnósticos e ateos. O conxunto dos que se autoidentifican
coma indiferentes resulta moi fluído, de tal xeito que, dunha a outra enquisa,
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o mesmo poden agranda-la categoría de arrelixiosos coma a de católicos
nominais, aínda que a tendencia parece ir no senso da primeira opción.
Cinguíndonos a Galicia, vemos que, segundo o estudio de FOESA-5, os
católicos practicantes galegos acedarían o 40%, ocupando o 6º lugar despois
de Murcia (49%), das dúas Castelas, Navarra e Baleares (a media española:
30%). En canto ós arrelixiosos Galicia estaría no 14%, sendo a media
española o 15%. (Cataluña ten 22%, Madrid e Euscadi, 19%, Navarra,
17 %).
Polo tanto, Galicia atópase bastante por riba da media española en
porcentaxe dos que se declaran católicos practicantes e está pretiño da
media no referente os que se poden englobar como arrelixiosos.
Aínda que non dispoñemos máis ca duns datos moi parciais, o que si
parece confrmarse, tanto no conxunto de España coma en Galicia, é a
desinstitucionalización do relixioso e a individualización da construcción
do corpo de crenzas que comentabamos máis enriba. Concretamente, cando
se pregunta sobre as orientacións morais da Igrexa, a porcentaxe dos que
non se senten concernidos é excepcionalmente alta, mesmo entre aqueles
que se din practicantes. Como observaremos posteriormente, falando da
mocidade galega, o colectivo dos que non se senten identificados con
ningunha Igrexa tamén acada importantes cifras. Sen embargo, as proporcións
dos que seguen a recibi-los sacramentos clásicos a penas variaron,
aumentando a confirmación e diminuíndo algo o matrimonio canónico, o
que semella confirma-la hipótese da permanencia da función ritualizadora
da Igrexa que propoñía en parágrafos anteriores.
Polo que se pode deducir das fontes que puidemos utilizar, parece
confirmarse que, tanto en Galicia como no conxunto de España, a
diferenciación de posicións relixiosas segundo estratos sociais máis ou
menos poderosos economicamente (clases sociais) non é agora significativa,
aínda que si o é no caso de diferenciar por intención de voto político,
observando, sen embargo, a alta proporción de crentes e mesmo de
practicantes que votan á esquerda:
Intención voto
PP
PSOE
PSG/EG
BNG

Cat. pract.

Crentes

Indiferent.

57,2
32,0
8,3
13,3

40,0
52,0
50,0
37,8

2,2
12,0
8,3
33,3

Fonte: Sondaxe, La Voz de Galicia, 1-12-91
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Non cren. Outros

–
3,0
25,0
15,6

0,6
1,0
8,3
–

Total

100
100
100
100
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As diferencias tamén son notables entre os distintos hábitats e, polo
tanto, entre o mundo rural e semiurbano (entidades de poboación menores
de 25 mil habitantes), por unha banda, e as entidades máis urbanas (máis de
125 mil habitantes): as diferencias non son tanto nas crenzas, aínda que
existen –1,8% de non crentes no primeiro caso, e 6,3% no segundo– canto
na práctica relixiosa: 51,9% e 28,5% respectivamente.
O que si resulta realmente discriminador en cuestión de práctica
relixiosa en Galicia e no resto do Estado é o de formación académica: canto
máis altos son os estudios feitos, máis alta é a taxa dos que non van nunca
á igrexa.
A mocidade
As cifras indicadoras do incremento das posicións de increnza fanse
especialmente significativas en canto se refiren ó mundo xove, tanto no
referido a España coma a Galicia. Así, a cifra correspondente a España de
15% de arrelixiosos no ano 1993, duplícase (30%) se a referimos só ós
mozos e queda, como moito, nun 7% se temos en conta soamente ós de máis
de 45 anos (Cf. FOESSA-5, pp. 746 e 747).
Se nos referimos máis en concreto á mocidade galega, podemos utilizar
unha enquisa de 1991 feita por Sondaxe para La Voz de Galicia. Temos nela
unhas referencias para compara-la súa situación coa española en materia de
relixiosidade:
SEXO

IDADE

Hom. Muller

18-24

25-34

35-44

45-44

55-64

+65

Crentes-práct.

43,9

27,5

58,2

21,1

24,8

39,4

53,4

64,9

66,0

Crentes

42,5

51,9

34,4

51,3

54,9

50,4

39,0

27,9

29,2

Indiferentes

9,0

13,2

5,5

21,7

13,5

4,7

5,1

3,6

2,8

Non crentes

3,7

6,8

3,6

Outros
100

6,0

1,7

4,6

1,4

0,2

1,3

100

100

100

100

3,9

1,7

1,6

0,8

100

100

1,4
0,7

100

100

Repítese aquí o feito de que a suma de indiferentes e non crentes entre
os mozos de 18 a 24 anos duplica a media do país, como acontecía en España.
Datos máis recentes (X.L.Veira Veira 1993) indican que son un 42.0%
dos mozos que teñen entre 15 e 29 anos (1+2 da escala) os que se declaran
pouco ou nada practicantes. Estas son as cifras:
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GRAO DE PRÁCTICA RELIXIOSA - MOZOS/AS DE 15 A 29 ANOS. ESCALA: 0-5

Non practicante

Moi practicante
Ns/Nc

0
1
2
3
4
5

29,8
12,2
17,7
27,0
8,1
4,6
0,5

Desta e doutras investigacións o que queda claro é o aumento do
ateísmo entre os máis novos (16-25 anos) –nas enquisas dos anos sesenta nin
sequera se mencionaba o tema do ateísmo– e tamén, aínda que menos, na
xeración anterior (26-45), distanciándose ambas notablemente dos que
teñen máis de 45 anos. Esto marca un forte cambio en poucos anos e semella
anunciar unha importante liña de futuro: pais e fillos tenden a coincidir,
apartándose ambos da xeración dos avós. As consecuencias para a
socialización relixiosa son evidentes.
Este feito relaciónase moi fortemente cun problema máis amplo ó que
faciamos alusión páxinas atrás. Os fillos, obrigados a convivir en familia,
chegan a unha especie de entente cos seus proxenitores, de tal xeito que
moitas das que anteriormente eran causas de desavinza convértense agora en
situacións dun certo achegamento: acontece coa política, coas cuestións de
moral sexual e, por suposto, no relixioso. Así, na actualidade só o 14% dos
mozos españoles se declaran en desacordo cos seus pais no referente a
actividades sexuais, e o 21% en relación ó uso do tempo libre. No relativo
ó traballo, os que manifestan desacordo son o 4%, na vida familiar, o 6% e
outro tanto (6%) no referente ó relixioso. (Pérez Díaz, 1996, 154).
No caso das diferencias por sexo, é preciso resaltar que, na medida en
que baixamos nos tramos de idade, as diferencias de xénero en canto a
práctica relixiosa van converxendo, o que reforza o futuro da socialización
a que aludiamos no parágrafo anterior. Non esquezamos que a formación
académica é un dos principais discriminantes na aceptación da institución
relixiosa e, na actualidade, mozos e mozas van parellos, con predominancia
mesmo das mulleres. Por outra banda, o problema de equiparación de roles
masculino e feminino xoga nesta converxencia
De acordo cos poucos datos que temos, obsérvase soamente que a
diferencia entre a situación da mocidade galega e a do conxunto de España
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aínda é notable. Sen embargo, pódese percibir que, en relación ó conxunto
da poboación de ámbolos colectivos existen unhas tendencias que son
similares, aínda que a mocidade galega camiñe máis lentamente cara ó
distanciamento xeneralizado de toda práctica relixiosa.
Vinculación á Igrexa
En referencia ó sentimento de vinculación con algunha Igrexa, os datos
son estes:
SENTIMENTO DE VINCULACIÓN A ALGUNHA IGREXA

Si, séntense vinculados

46,6%

Non se senten vinculados

52,9%

Ns/Nc

0,5%

Fonte: A Mocidade Galega. X.L, Veira 1993.

Resulta tamén ilustrativo a este respecto nota-lo déficit de identificación
que acontece tamén no eido das actitudes políticas, a xulgar polo pequeno
nivel de afiliación que se detecta (cf. p.118 do estudio citado de Veira): só
un 2,7% manifesta pertencer a algún partido ou movemento político.
Convén subliñar que a forte caída da práctica relixiosa nos mozos máis
novos e nos chamados xoves adultos é expresiva dunha grande desvalorización que se fai do relixioso, que, xunto co político, segundo varios
estudios feitos en Galicia, queda relegado ós derradeiros postos (e a gran
distancia do resto) dunha serie de valores que teñen máis ou menos vixencia
na sociedade galega.
O clero
Un gran desafío que ten ante si toda a Igrexa española é o avellentamento
e a fortísima caída do tamaño da clerecía, base sobre a que se ergue todo o
edificio da institución eclesiástica. Evidentemente, non podemos facer aquí
outra cousa que deixar constancia da súa gravidade, pero tamén da esperanza
que tal feito suscita. Un cadro elaborado por Schoenherr, R. e P. Vilariño
(1990) pode poñernos en perspectiva. Trátase da comparación entre a
poboación de curas seculares en 1966 e a proxección da mesma para o ano
2005.
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Dióceses
Lugo
Mondoñedo-Ferrol
Santiago
Ourense
Tui-Vigo

Tamaño
Ano 1996
Ano 2005
776
89
421
107
1.187
656
304

374
272
133

Falaba de gravidade. Non podemos esquece-lo rol que ata o de agora
xogaba o cura, non só no aspecto relixioso, senón tamén na articulación
territorial e cultural da sociedade galega, e as grandes posibilidades da súa
acción no senso de articular unha sociedade civil potenciadora de respostas
ó desafío de organización económico-social ó que aludín repetidamente en
páxinas anteriores. ¿En que medida está sendo substituída tal función por
asociacións parroquiais nesta nosa sociedade tan pouco dada ó asociacionismo?
Falaba tamén de esperanza. Evidentemente, a subsistencia da Igrexa
estará cada vez máis nas mans do laicado. Os propósitos dos concilios
Vaticano e Galego de promove-la participación dos segrares van ser
impostos pola realidade máis que pola acción pastoral derivada daquelas
intencións conciliares. E tamén aquí xorden moitas preguntas. A principal
é se a Igrexa está realmente preparando ese laicado responsable. Algo de
resposta xa se pode atopar neste mesmo volume, noutros artigos que tratan
de enumera-las realizacións emerxentes neste senso. Outra pregunta que
coido moi importante é saber en que medida se poderá evitar unha
clericalización dos leigos que poidan colle-lo recambio dos curas que van
desaparecendo. O futuro dunha Igrexa máis democrática e popular depende
das estratexias que se adopten. E non se trata só de organización, senón
tamén dos fortes cambios que esta apertura ó laicado podería impulsar nas
bases teolóxico-morais das actuais prescricións eclesiásticas.
Non temos máis remedio que deixa-lo tema en preguntas, agardando
artigos de fondo que afronten polo miúdo unha problemática tan complexa.
Conclusión
Son consciente dos moitos temas que quedaron esquecidos e tamén da
simplificación que fixen de moito do tratado, parte polas miñas limitacións
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e parte pola amplitude do tema, que obriga a comprimir en poucas palabras
os moitos matices que serían precisos. En todo caso, intentei deixar patente
que tamén hoxe está Galicia na dramática encrucillada dunha modernización
que non foi o que tiña que ser e que esixe o esforzo de todos cantos
queremos pensar Galicia tamén desde as páxinas desta nosa revista á que lle
segue a caer ben o nome que un distante día de hai vinte anos lle puñemos:
Encrucillada.
Bernardo GARCÍA CENDÁN
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Vinte anos de Encrucillada
Por Miguel Anxo ARAÚJO

Benqueridos amigos: Aquí estou, convidado por vós para presidir esta
Eucaristía, que tenta ser, sobre todo, un acto de acción de gracias a Deus
polos vinte anos de Encrucillada. Direivos, en primeiro lugar, que eu xa son
coma un deses carballos vellos e secos das nosas touzas, ou coma unha
caracocha daqueles vellos castiñeiros asentados nos arredores das nosas
abadías e mosteiros. Xa non teño capacidade para mira-lo futuro e case que
tampouco para comprende-lo presente. Pídovos perdón dende este introito
se en algo non sintonizo convosco ou non me atopades na vosa onda.
Pero, por outra parte, penso que Xesús Cristo é máis vello ca min.
Entón será cuestión de volvérmonos a El, contempla-la súa vida e oí-las súas
palabras, e, á súa luz, revisa-las nosas actitudes e actividades. Neste caso,
a barca será a nosa revista Encrucillada, na que todos estamos, dalgún xeito,
embarcados.
O resultado desta pesca aí o tedes: vinte anos de sementeira, traballando
arreo por parte dalgúns, incomprendidos por moitos, criticados por non
menos, sen unha man garimosa da mesma xerarquía da Igrexa galega. Pero,
coa vosa suor, coas vosas matinacións, co voso esforzo e capacidade
intelectual, e coa comprensión e o agarimo de non poucos, fixestes xermolar
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esta fermosa primavera de supervivencia dos vinte anos, dos cen números
e das dez mil páxinas aproximadas.
Dicía o director, Andrés Torres Queiruga, na presentación da revista,
no seu primeiro número: “Unha revista máis, hoxe, en Galicia, non é un luxo
nin obedece a unha moda. Luxo sería seguer importando ideas e visións da
propia realidade ou, no outro extremo, seguer traballando para os amos de
sempre... Unha revista máis, pois, significa sinxelamente responder a un
elemental desafío da realidade galega, que esperta e sente correr polas súas
veas a quente promesa das novas posibilidades”.
Recordo a este propósito unha anécdota histórica. Celebraba a
Conferencia Episcopal Española unha Asamblea Plenaria dedicada case
toda ela ós medios de comunicación. Para alumar un pouco a teoría, fíxose
unha exposición bastante completa das revistas relixiosas publicadas no
solo hispano. Alí estaba un dos primeiros números de Encrucillada. O señor
arcebispo daquela de Tarragona, mons. Pont i Gol atopouse con Encrucillada, e, coma bo catalán, refollouna de vagar. Logo díxome a min: “Pero,
¿podreis sostener esta revista, con su calidad, por mucho tiempo?”. E eu
contesteille: “Aí está, don Xosé, nas mans duns poucos, sen axuda ningunha,
nin da xerarquía, nin do Estado e organismos públicos. El tiempo dirá su
realidad”.
Isto non quere significar que vos teñades sentido sempre seguros, xa
que a todos nos chegan horas de posibles fracasos ou naufraxios. Penso que
tamén a Encrucillada, sobre todo ós seus pais e factores, lles ten chegado
máis dunha hora de tormenta en medo dun naufraxio. Pero o naufraxio
sempre posible responde a que non sempre contamos coa forza e a presencia
de Xesús Cristo, senón tan só coas nosas propias forzas. Cando traballamos
con Xesús e co seu Espírito para realizar e dar a coñecer en Galicia o Reino
de Deus, que é máis extenso cá mesma Igrexa, non temos por que ter medo.
O que pasa é que, algunhas veces, lendo algúns traballos de Encrucillada,
dá a sensación de que por alí non anda nin Xesús nin o seu Espírito, ou hai
que pó-los lentes de aumento para ler entre liñas. Gracias a Deus isto non
é o normal. E se Encrucillada é unha revista para crentes galegos, Cristo e
o seu Espírito deben estar sempre presentes, non só cara ós lectores, senón
sobre todo cara ós factores das súas páxinas. Non se trata dun sermón, senón
duns criterios. Non nos apoiemos tanto, aínda que tamén, nas nosas forzas,
nas nosas filosofías e teoloxías, nas nosas socioloxías, nos nosos
razoamentos; non perdamos de vista que Xesús Cristo está connosco e quere
as nosas capacidades intelectuais para dar a coñece-lo seu Evanxeo, a súa
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Boa Nova, para facer medra-lo Reino do seu e noso Pai, neste caso, no noso
pobo galego.
Xesús tivo unha misión profética fundamental. A función do profeta é,
sobre todo, a de anuncia-los valores do Reino en positivo. Na vida de Xesús
realízase xa o Reino de Deus, pero El, coa súa vida e a súa palabra anuncia
cales son eses valores: a paternidade de Deus, as palabras do sermón das
benaventuranzas, a fraternidade universal, baseada na caridade, a paz, a
xustiza, etc. Tamén usou Xesús a súa misión profética para denuncia-la
inxustiza, o pecado, a todos aqueles que eran sepulcros branqueados por
fóra, pero cheos de podremia por dentro, botou fóra do templo ós seus
profanadores cun xeito un tanto destemplado. Pero as denuncias proféticas
de Cristo foron sempre feitas dende a misericordia, dende o amor e dende
o perdón. Nunca atacou as persoas, senón máis ben as estructuras.
Encrucillada ten tamén unha misión profética nesta nosa terra galega.
Pero esta misión ha de ser, sobre todo, anunciadora, evanxelizadora:
anuncia-los valores do Reino e cómo se han de facer presentes en Galicia,
a forza que teñen eses valores, cando non se desvirtúan, para levantar
Galicia da súa postración social, política, cultural e mesmo relixiosa.
Anunciar asemade os valores temporais da nosa terra, da nosa xente, e ve-lo xeito de artella-los valores temporais e culturais cos valores cristiáns do
Reino. Coido que ha de ser esta tarefa un dos traballos máis importantes de
Encrucillada.
Tamén terá a nosa revista unha función denunciadora: hai que denuncia-las pésimas estructuras e situacións do noso mundo rural, dos nosos homes
do mar, dos nosos obreiros industriais; as malas estructuras económicas que
seguen castrando a Galicia; as nosas estructuras relixiosas e eclesiais, a
tódolos niveis, que semellan estar afogando a Galicia. Busca-las raíces desta
situación de parálise e pasotismo que parece estar freando as nosas Igrexas
nunha rutina preconciliar e nunha pesada preguiza polo cambio. Pero,
imitando sempre a Xesús, fagámolo con misericordia, con amor e con
esperanza, dende perspectivas sempre positivas, pois, ás veces, podemos da-la sensación de que nos invade un certo desamor á Igrexa. Non abonda que
busquémo-la revisión da Igrexa ou da mesma sociedade a tódolos niveis,
senón que é preciso que nos revisemos nós mesmos, tanto a nivel persoal,
como a nivel de grupo.
Para min, sempre foi un exemplo extraordinario a actitude do padre De
Lubac, que, cando foi condenado ó silencio polos seus superiores e polo
mesmo Papa, dedica ese silencio a escribir un libro verdadeiramente
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precioso, que leva por título Meditacións sobre a Igrexa, no que aparece o
seu profundo amor á Igrexa.
Encrucillada naceu á sombra do Vaticano II. Non perdamos de vista
esta paternidade. É preciso dar a coñece-lo Concilio Vaticano II, porque,
amigos, existe unha grande ignorancia sobre os seus documentos, aínda
daqueles máis importantes, como pode se-la Constitución sobre a Igrexa, a
Gaudium et Spes, sobre a Igrexa e o mundo, a Verbum Dei sobre a
revelación. Todos temos que entrar máis a fondo en toda a riqueza de
doutrina que contén ese Concilio. Non abonda con citar uns cantos textos.
E eu teño a impresión de que, segundo pasan os anos, o descoñecemento do
Concilio vai sendo maior. Uns porque pensan que o Concilio non lle deu
todo o que eles querían que dése; outros, porque se resisten a deixa-la súa
rutina, por comodidade ou por preguiza; os máis novos, porque o Concilio
sóalles a un evento histórico pasado, como nos soaba a nós Trento e o
mesmo Vaticano I.
Por fin, Encrucillada ten que ser unha revista cada día máis universal,
pois, se non, ten o perigo de se converter nunha especie de secta, e destas
xa hai abondo, dentro e fóra da Igrexa. Non abonda con que digamos, con
verdade, que as súas portas están abertas a tódolos que queiran entrar. Será
preciso convidar, forzar, buscar novos colaboradores de dentro e de fóra de
Galicia: “compelle eos intrare”. Que a revista sexa unha plataforma de
encontro das distintas ideoloxías, respectando sempre un mínimo da súa
unidade e natureza. Por fin, eu convidaríavos a que, defendendo a vosa
independencia, dialogarades coa xerarquía. Pois, á fin e ó cabo, a Igrexa é
o sacramento orixinal de Cristo, e non hai máis ca esta Igrexa, a do papa
Xoán Paulo II, cos seus cardeais e bispos, cos seus cregos, cos seus
relixiosos e relixiosas, cos seus fieis.
Irmáns, atendendo á primeira lectura [da celebración], vivamos todos
á altura do chamamento que recibimos, sexamos humildes e sinxelos.
Sexamos auténticos no amor, e dese xeito medraremos en todo cara a Aquel
que é a cabeza, Cristo. Del vén que todo o corpo, ben axustado e compacto
por tódalas xunturas que o alimentan, coa actividade propia de cada unha
das partes, vaia medrando, construíndose el mesmo, no amor.
Co pan e o viño que imos ofrecer, para que Deus os troque no Corpo
e Sangue de Cristo, ofrezamos tamén eses cen números de Encrucillada
coas dez mil páxinas, nas que está presente o traballo e o esforzo de moitos,
para que o Señor os troque tamén no seu Corpo e no seu Sangue.
Miguel Anxo ARAÚJO
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XI Foro:
resumo da mesa redonda
Por Engracia VIDAL

No Foro, ademais das voces dos relatores e dos asistentes, na súa
maioría xente da casa, quixemos escoitar tamén outras voces alleas á Igrexa
pero moi da terra, moi galegas. E chamamos a catro persoas que, ó noso
parecer, podían ser representativas de diferentes ambientes. Velaquí unha
breve síntese:
Manolo Rivas (escritor). Traía nas mans unha flor de toxo coma
símbolo: “Espiña e chorima, a realidade e a utopía... Galicia non atopou
aínda o seu lugar e a Igrexa tampouco, hai que buscar, apalpar...”.
“Estou no meu pobo, pobo de Deus, pobo da noite. Teño dúbidas. Deus
é amor. O amor é Deus”.
Pediu que a Igrexa non seguise crucificando a lingua galega. “Hai que
ser localista para ser universal. Non se pode ser universalista e non saber
distinguir unha paisaxe... se non sabemos coñece-los nosos paxaros non
poderemos coñece-los do resto do mundo...”.
Desexou que a Igrexa sexa unha gran ONG que cultive a solidariedade
e a bondade coma vagalumes da nosa sociedade.
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Lidia Senra (militante sindical de CCLL). Pediu a participación da
Igrexa para que a agricultura estea ó servicio da comunidade galega. “A
Igrexa pasou de falar de cu a falar de cara [alusión ás misas de costas antes
do Concilio] e ten que pasar de falar a escoitar...”.
“Quereríaa, primeiro, galega, respondendo ás necesidades da sociedade
galega. Non pode ser neutral ante as políticas agresivas das institucións:
problemas do leite, da pataca, do vacún... Defensora dos labregos...”.
“Ten que implicarse. ¿Como? Apoiando sen suplantar”.
Puxo dous bos exemplos do que pensa que debe ser: o Movemento
Rural Cristián e Moncho Valcarce.
Manuel Guerra Campos (médico). “Pedir, pediría pouco, porque todo
o que se pide compromete. Parto daquel dito: ‘Igrexa que non serve, non
serve para nada’. Estou descontento de min e descontento de todos. Pero
quero seguir vivindo a miña fe na Igrexa”.
“Pediríalle que esperte... Está durmida. Que se desvista (ten moitos
refaixos...) e que se mire ó espello, non sexa que se crea unha Venus...”.
“Quereríaa galega no seu modo de presenta-la súa mensaxe”.
“O médico, ante un paciente, dunha ollada ten que decidi-lo que é máis
urxente e o que pode esperar. Hai moita tarefa pero hai que empezar polas
urxencias”.
“A Igrexa non pode ser coma os bancos, que teñen central e sucursais
ou delegacións. Non, a Igrexa galega non ten que ser unha sucursal. É a
Igrexa enteira que vive en Galicia... Moi galega, pero non Igrexa, non vale”.
“Penso que ten a enfermidade do sono, picoulle un mosquito: o orgullo
de sentirnos en posesión da verdade e o medo... Nese sono, quixo ás veces
que comungasemos con rodas de muíño”.
“Dúas receitas. A primeira para todos, crentes ou non: que mirémo-la
Biblia como a historia dun longo camiño na busca da verdade. Atoparemos
que está chea de atrocidades e contradiccións feitas no nome de Deus... pero
se afondamos descubriremos nese proceso evolutivo a marabilla do amor de
Deus, que a través de todo eso logra revelársenos... Entón a Biblia será de
verdade sagrada para nós. A segunda para bispos, cregos e catequistas: non
me gusta o seu traballo. Están atados. Hai que colle-los catecismos, os
libros, metelos nun sagrario abandonado, pechalo e tira-la chave... Despois
botar man do sentido común... É dicir, formula-lo tesouro da fe con palabras
axeitadas”.
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Fernando Martínez Randulfe (avogado laboralista). “Para pedirlle
algo hai que sentirse dentro, ter algún título. Eu non o teño. Dende fóra non
pido. Non espero nada. ¿Que lle pediría? O que non me pode dar, que
desaparecese .Que non utilice a súa autoridade coma pretexto. Pediríalle nin
máis nin menos que a outra institución humana calquera”.
“A vós, si vos pediría. Vós sodes amigos. Que sexades un grupo civil,
laico, de crentes en Xesús e a súa mensaxe. Non encíclicas. Ficade coa Carta
de Dereitos Humanos. E explosionar calquera estructura de dominio.
Deixade de prestar apoio crítico ó aparello. A crítica aléntao e non o
afunde”.
Nesta variedade inicial puidemos apreciar un Manolo poeta que
pretendeu ilusionar, unha Lidia pragmática que nos quixo comprometer na
súa causa, un Manuel menciñeiro que tentou sandarnos e un Fernando
provocador que quixo purifica-la nosa praxe.
Houbo reaccións nas palabras, nos silencios e nos aplausos.
O final de Guerra Campos pode pechar tamén este resume:
Unha Igrexa menos crédula e máis crente
Menos sagrada e máis humana
Menos clerical e máis comunitaria
Menos infantil e máis adulta
Engracia VIDAL
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Os acontecementos

Así foi o Concilio Pastoral
de Galicia
Por Uxío GARCÍA AMOR

Cando xa pasaron 15 anos da clausura do Concilio Pastoral de Galicia
(1979), volve actualizarse a súa memoria e volvemos preguntarnos para que
serviu aquel esforzo da Igrexa galega. Para algúns foi o “acontecemento
máis importante da historia recente da Igrexa galega”. Para outros foi “unha
gran ocasión perdida”, “quedou en papel mollado”... En calquera caso, os
que estivemos metidos nel non queremos que o noso silencio sexa o único
epitafio que lle cadra ben.
Van aquí unhas breves notas do que vivimos naqueles dez anos
(1968-1979), desde a propia estructura do Concilio e desde a atmosfera
eclesial que o envolveu.
Partindo do Vaticano II
O Concilio Pastoral de Galicia naceu como froito do Concilio Vaticano
II: foi en España “a primeira resposta seria e sistematizada ó reto do
Vaticano” (monseñor Araújo).1 Foron os bispos de Galicia, encabezados
1

Revista Lumieira, nº 8-9, p. 229.
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polo cardeal Quiroga Palacios, os que dispuxeron este encontro conxunto
das dióceses de Galicia, pensando que podería se-lo mellor instrumento para
a aplicación da doutrina conciliar na nosa terra.
O feito de que esta iniciativa xurdise da xerarquía, sen un reclamo
formulado pola base, custoulle xa desde o principio certos receos e inhibicións máis ou menos compartidos. Outros atrancos que dificultaron a súa
marcha foron: a época de transición política –a década dos 70– na que lle
tocou navegar; a morte do seu primeiro valedor e animador, o cardeal
Quiroga (1971); a crise dos movementos de Acción Católica; e a tensión
creada con motivo da Asemblea Conxunta de Bispos e Cregos (1969-71).
Pero, con todo, en xaneiro de 1968, o Concilio púxose a andar.
Os primeiros pasos
Pensouse acertadamente que o primeiro paso do Concilio debería ser
unha análise da nosa realidade relixiosa e cultural, feita con criterios
sociolóxicos. Encargouse deste estudio o Departamento de Investigación de
Cáritas Nacional (D.I.S.), mediante unha sondaxe que se realizou nas
parroquias e nas comunidades relixiosas de toda Galicia. Os datos recollidos
e tabulados –aínda que con certa provisionalidade– estiveron logo ó servicio
das comisións e quedaron reflectidos dalgún xeito nas introduccións
sociolóxicas dos cinco documentos conciliares.
Outro paso inicial na marcha do Concilio foi a designación dun
organismo xestor que asumise a coordinación e os servicios técnicos
necesarios. Recaeu acertadamente esta misión no padre Francisco Gómez,
S.I., director da Escola Social de Galicia. El, co seu pequeno equipo de
colaboradores, e as respectivas delegacións diocesanas, fixeron posible un
traballo abnegado e paciente que superou as longas invernías dos dez anos
de Concilio.
Temas e comisións
En 1970 fixáronse definitivamente os temas do Concilio e designáronse
as comisións que deberían facerse cargo da súa presentación. O ministerio
da Palabra correspondeulle á diócese de Lugo; o ministerio da Liturxia, á
diócese de Ourense; o ministerio da Caridade á diócese de Tui-Vigo; o tema
dos sacerdotes e relixiosos e relixiosas foi asumido pola diócese de
Santiago; e o tema dos leigos pola de Mondoñedo-Ferrol. O bispo de cada
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diócese foi o responsable da respectiva comisión interdiocesana que debería
prepara-los temas e dispoñe-lo seu tratamento no Concilio.
Unha das primeiras opcións que se asumiron na elaboración dos temas
foi a de propoñer unha reflexión previa, feita nos grupos e parroquias de
toda Galicia, que servise como índice de aceptación dos relatorios e das
conclusións propostas. Así se fixo co tema do ministerio da Palabra, que foi
o primeiro en ser estudiado, durante os cursos 1972-74.
Hai que recoñecer que este traballo de concienciación non foi todo o
eficaz que se pretendía, tanto pola falta de interese dos destinatarios como
pola propia dinámica dos métodos utilizados. En calquera caso, supuxo a
posibilidade de que o Concilio non quedase soamente na fase de traballo de
laboratorio, senón que fose experimentado e compartido dalgún xeito pola
base comunitaria.
O ministerio da Palabra
En maio de 1974 inciáronse as asembleas diocesanas sobre o ministerio
da Palabra. Estas trataban de concretar e perfila-las proposicións que cada
diócese levaría á Asemblea xeral, celebrada en Santiago os días 29 e 30 de
xuño e 1 de xullo de 1974. Foron alí aprobadas 136 proposicións, referidas
principalmente á catequese nas súas diferentes etapas: infancia, xuventude
e idade adulta; só unhas poucas dedicadas á homilía e ós medios de
comunicación social. Nelas tratou de promoverse unha renovación completa
das accións catequéticas en Galicia, de acordo coas novas tendencias
pedagóxicas e as necesidades descubertas no sistema de catequese tradicional.
Viuse xa daquela a urxencia de supera-las posturas de indiferencia ou
de apatía que se ían infiltrando no ambiente: “Yo no sé cómo decirles que
el Concilio es el hecho más importante de la historia de nuestra tierra desde
siglos, punto eficaz de arranque, si lo aprovechamos, para una renovación
profunda de la Iglesia en Galicia” (monseñor Araújo).2
Os leigos na Igrexa e no mundo
Foi precisamente monseñor Araújo, como bispo de Mondoñedo-Ferrol,
quen asumiu a responsabilidade do segundo tema conciliar: “O leigo na
Igrexa e no mundo”. Era o tema que estaba máis preparado e que resultaba
máis incisivo naquel momento.
2
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Púxose en marcha en outubro de 1974 e durou a súa reflexión na base
ata maio de 1975. Chegaron entón as asembleas diocesanas e a segunda
Asemblea xeral, que se celebrou en Santiago no fin de xuño de 1975. Tivo
esta Asemblea os seus pequenos incidentes, rizando o rizo das circunstancias
políticas daquel momento.
As proposicións aprobadas tratan de presenta-la misión do laicado no
momento actual da Igrexa e do mundo, coas súas diversas dimensións (vida
familiar, cultural, económico-social e política) e nos seus diversos ambientes
(obreiro, rural, mariñeiro, universitario...).
Unha lectura atenta poderá destacar neste documento elementos valiosos,
que resultan máis significativos dado o contexto relixioso e político en que
foi elaborado. Precisamente coincidiu –¿pura casualidade?– con outro
documento fortemente polémico de monseñor Araújo: “A fe cristiá ante a
cuestión da lingua galega”.
A liturxia renovada
A terceira etapa do Concilio (1975-76) foi dedicada á renovación
litúrxica: tema menos novidoso, pero de especial interese práctico na
aplicación do Vaticano II. Traballouse con intensidade por parte das
comisións, aínda que o ambiente non fose sempre propicio: “O Concilio
quedou reducido a unha repetición dos documentos do Vaticano II: repetición
que non pasará de ser papel mollado” (Cebrián Franco).3
En maio e xuño de 1976 debatéronse e aprobáronse nas asembleas
diocesanas e na Asemblea rexional as 81 proposicións, que recollían os
obxectivos da reforma litúrxica aplicada a Galicia e concretada na renovación
das persoas e dos ritos: sacramentos, ano litúrxico, funerais, liturxia en
galego, devocións e santuarios.
“Se escoitades hoxe a súa voz, non endurezáde-lo voso corazón”,
comentaba alguén a propósito deste documento, utilizando un Salmo
familiar na liturxia.
Un problema de familia
“Un problema de familia”. Así foi etiquetado polos bispos o cuarto
tema do noso Concilio, dedicado ós sacerdotes, relixiosos e relixiosas e
3
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pastoral vocacional, que ocupou os 12 meses que van de outubro 1976 a
outubro 1977: “Un problema de familia, que todos sufrimos, que todos
callamos y del que quizá todos somos más o menos responsables”.4
Presidiu esta etapa monseñor Suquía, arcebispo de Santiago, quen
debeu reaxusta-la comisión de Relatorio, xa que o equipo responsable optou
por demitir, ó non ser aceptada a inclusión dunha proposta sobre o celibato
sacerdotal.
Os días 14,15 e 16 de outubro de 1977 celebrouse –con tres meses de
atraso– a IV Asemblea xeral. O documento que recolle as proposicións alí
aprobadas tenta ser pragmático, asumindo no posible as inquietudes e a
sensibilidade da Igrexa galega sobre a vida e ministerio dos sacerdotes. Non
se eluden algúns temas delicados, como o traballo civil dos curas, o seu
compromiso político e a situación dos secularizados. Pero o “problema de
familia” seguía sendo neste caso a apatía de moitos e a canseira de tan longo
camiño.
Así o recoñecían os propios bispos e delegados na súa “autocrítica”
daquel momento: “¿Por qué un sector del clero, que al comienzo manifestó
ilusión por un Concilio de Galicia, se marginó luego, incluso en algunos
casos positivamente, cuando todo lo de Galicia se desea promover
honradamente?”.5 A pregunta non esperaba resposta, porque xa se supoñía.
Etapa final: caridade e promoción social
O tema da caridade prestábase para unha etapa final do Concilio: con
dez anos de camiño sobre as espaldas –“na tardiña baixa da vida”–, había
que “examinarse do amor”. O exame levou 16 meses de traballo, desde
xaneiro do 1978 a maio de 1979. Neste caso, a responsabilidade recaeu
sobre a diócese de Tui-Vigo, que tiña un bo punto de apoio nas delegacións
de Cáritas e nas Escolas Sociais de Galicia.
Tratáronse con especial preocupación os temas da industria e servicios,
do campo e do mar. Incidiuse na promoción da vida comunitaria e,
loxicamente, na acción caritativo-social, que “é unha das dimensións
fundamentais da tarefa evanxelizadora da Igrexa”.
No ambiente da V Asemblea xeral, celebrada en xuño de 1979, respirábase claramente a satisfacción de poñer punto final ós dez anos de
4
5
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Concilio. Con esta intención, fixeron unha visita a Roma o arcebispo de
Santiago e o bispo de Tui-Vigo, a fin de prepara-la oportuna clausura. O
Vaticano estivo representado nela polo cardeal Baggio, prefecto da
Congregación dos Bispos, quen tivo unha intervención moi ben documentada,
que rematou cunha fórmula case lapidaria: “¡Cúmprase!”.
Aquel “cúmprase” ía converterse para uns en epitafio do Concilio,
para outros en compromiso de traballar por facelo realidade. Así o expresaba
monseñor Suquía: “Creo que todos somos conscientes de que en esta etapa
hemos reflexionado más que actuado... Ahora es el tiempo de concentrar y
conjuntar todos los esfuerzos en la aplicación práctica”.6
Proceso ó Concilio: desde dentro e desde fóra
Despois de 15 anos xa se pode intentar un pequeno proceso para avalia-la aplicación práctica que tivo desde aquela, e que pode ter aínda, o noso
Concilio. Os xuízos emitidos son ben distintos, de acordo coa súa
procedencia. Pero non deixan de expresarse cunha fonda sinceridade, tanto
desde dentro como desde fóra da propia estructura.
A mesma Secretaría Xeral do Concilio recollía dos delegados esta
impresión global:
Resultados positivos:
a) movemento de grupos eclesiais nas dióceses
b) contactos e encontros de bispos, sacerdotes, relixiosos e leigos, sobre
todo nas asembleas diocesanas e rexionais
c) toma de conciencia dunha Igrexa que quere asumi-los problemas da
rexión desde o ángulo da fe
d) elaboración dun verdadeiro directorio pastoral interdiocesano a
través das conclusións aprobadas e os obxectivos prioritarios
e) incorporación dos relixiosos á pastoral diocesana
Resultados negativos:
a) deficiente organización de movementos laicais, en contraste con
certa clericalización
b) tensións intraeclesiais e correntes ideolóxicas proxectadas en actitudes
e comportamentos
6
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c) escasa preparación para a participación en grupos e asembleas
d) organización pouco dinámica nun Concilio que debería ter menor
duración
e) dificultade de compaxina-lo desenvolvemento do Concilio coa
aplicación simultánea das conclusións aprobadas.7
Como vemos nesta avaliación, feita desde dentro, hai luces e sombras
para destacar e para revisar. O importante é, cando menos, saber recoñecer
unhas e outras. En cambio, nalgunha das valoracións que se fixeron desde
fóra o panorama aparece abondo máis sombrizo; pero non esquezamos
tampouco as razóns da súa perspectiva :“O chamado concilio pastoral de
Galicia conseguiu inventar o movemento inmóbil, a revitalización mediante
papeis cargados de palabras... Certamente non houbo perturbacións nin
sobresaltos. Tampouco os había nas Cortes españolas dos anos pasados. Eu
teño a impresión de que en ámbolos casos os resultados son ben similares:
a indiferencia colectiva. Nada de sobresaltos, pero tampouco nada de vida”
(X. Alvilares Moure).8
Qué facer agora co noso Concilio
Eu querería verme reflectido nas palabras con que monseñor Peteiro
resumía a súa impresión do Concilio, que lle tocou vivir desde dentro: “Es
indudable que el Concilio tuvo muchas limitaciones, y no caló en Galicia
como hubiera sido de desear... En cierto sentido, tuvimos el Concilio que
estaba a nuestro alcance, dadas las características de nuestra Iglesia en aquel
entonces. El Concilio fue un test de nuestra Iglesia con resultado positivo”.
“Doulle gracias a Deus porque, en pequena escala, o Concilio foi tamén un
Pentecoste, un paso renovador do Espírito pola nosa terra... Eu tiven a sorte
de vivilo con cariño do principio á fin. Fíxome traballar, gozar, e tamén
sufrir un pouco. ¡Cantas veces desexaría velo rematado! Porque ¡foi longo
de máis! Pero foi un don de Deus”.9
Como regalo de Deus debemos hoxe aprecialo e tratar de recordalo:
“Ter esquecido o Concilio Pastoral de Galicia é un pecado histórico de
omisión que ten que magoa-las costas dos bispos de Galicia” (monseñor
Araújo).10
7

Boletín Oficial de Mondoñedo-Ferrol, 1979, p. 62.
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9
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E logo debemos tamén facelo presente: tanto na lectura crente da nosa
realidade actual como na promoción dunha pastoral máis conxunta, que o
Concilio intentou animar en Galicia. Algunhas probas do que se pode
conseguir témolas xa nas programacións do Secretariado de Catequese e
doutras delegacións que se moven eficaz e coordinadamente a nivel de
Galicia.
Así o pedimos tamén nunha das pregarias eucarísticas: “Que saibamos
discerni-los sinais dos tempos e medremos en fidelidade ó Evanxeo”. E así
volveremos intentalo, ollando cara ó novo milenio.
Uxío GARCÍA AMOR

10

Memoria de vida, p. 238.
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Lembrando a Asemblea de
bispos e cregos
Por Evaristo RIVERA VÁZQUEZ

O arrinque
¿Que pasou hai 25 anos en España para que se puidese artellar unha
grande xuntanza na que sentasen a dialogar tódolos bispos cunha representación axeitada de tódolos cregos? Nunca tal se vira.
Un dos froitos importantes de Concilio Vaticano fora o decreto sobre
dos sacerdotes (Presbyterorum Ordinis) e o cambio de referencia para
moitas cousas dentro da Igrexa. Por aquel tempo a Igrexa española comezaba
a moverse (aínda que moi parcialmente) despois de tantos anos no inerte
torpor do nacional-catolicismo.
Por estes parámetros habería que busca-la orixe da creación da Comisión
epicospal do clero en decembro de 1996, formada por nove bispos e presidia
polo arcebispo de Santiago, Fernando Quiroga Palacios. Un dos encargos
inmediatos que lle propuxo a Conferencia foi o de preparar unha Asemblea
plenaria dos bispos e dedicala ó tema dos sacerdotes. Hai quen pensa que
o Vaticano –e mesmo o papa Paulo VI– andaba por detrás destas urxencias.
A primeira idea era, xa que logo, unha Asemblea plenaria da Conferencia
episcopal como hai tantas, e non unha Asemblea de bispos e cregos, na que
case ninguén pensaba e que sería para moitos un risco perigoso e innecesario.
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A enquisa sobre o estado dos cregos
O punto de saída para a Comisión episcopal foi unha gran consultainquérito a todo o clero español para coñecer en vivo e en directo a súa
situación e as súas opinións. En decembro de 1969 o cuestionario estaba
perfilado e a punto de aplicarse. Fora preparado por Ramón Echarren
(daquela secretario nacional do clero) coa colaboración dun amplo grupo de
expertos en socioloxía.
A pescuda foise propoñendo en 59 das 64 dióceses. Responderon a ela
18.200 sacerdotes (un 90% dos posibles), que aportaron aproximadamente
uns cinco millóns de datos. Era unha radiografía moral e psicolóxica dos
presbíteros españois, sen precedentes neste país. As preguntas subiron a 218
e referíanse a problemas institucionais (formas de doutrina, de organización
e de acción) e problemas persoais (o traballo, o equilibrio psicolóxico ou a
espiritualidadee de cadaquén).
Velaquí alguns datos, tirados do resultado final, que poden alumea-la
actitude xeral da clerecía e serven para facer unha comparación implícita co
que sucede hoxe en día:
– Máis da metade dos sacerdotes (55,7%) sobardaban os 60 anos. O
85% ingresara no seminario antes dos 15 anos. O 82 % coidaba que aínda
non se dera unha solución adecuada ó problema da seguridade social do
clero. O 76% recoñecía percibir como ingresos mensuais menos de 8.000
pesetas e, sen embargo, o 51,7% afirmaba que os seus ingresos eran
abondos.
– O 47,2% pensaba que o celibato debería ser opción libre de cada un.
En xeral, dábanlle a meirande importancia á virtude da fe (58,4%) e
seguidamente á humildade (34%), á sinceridade (25,6%), ó desprendemento
(24,1%) e, xa moito menos, á solidariedade (11,4%), ó traballo (9,2%), á
obediencia (3%), á mortificación (2,8%) e ó silencio interior (0,4%).
– Non estaba de acordo coa maneira de exerce-la autoridade por parte
de xerarquía o 66,5%. O funcionamento da diócese era deficiente para o
49%, regular para o 33% e bo soamente para o 15,2%. Así e todo, o 70,8%
sentíase identificado coa Igrexa coma institución visible. E o 70% cría que
non realizaría mellor a sua vocación cristiá fóra do sacerdocio.
– O 57,8% consideraba positivos os cambios que se ían introducindo
na Igrexa despois do Concilio. O 65,7% sentíase preparado para orienta-los
fieis en problemas relixiosos e teolóxicos, mais esa proporción descendía ó
23,1% se se trataba de problemas económicos ou sociais.
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– A ideoloxía ou forma sociopolítica que lles merecía un xuízo máis
favorable era o socialismo (23,8%) a monarquía (21,7%), os sindicatos
(12,6%), o Movemento franquista (10,8%), a República (6%), a autonomía
rexional (4,9%), Falanxe Española (2,4%), comunismo (0,6%), e anarquismo
(0,4%). Finalmente, o 64,5% confiaba en que aquela pescuda podería ser un
instrumento eficaz para resolve-los problemas dos sacerdotes.
A preparación
A mediados de 1970 estaban xa recollidos os datos do inquérito en toda
España. Paralelamente, a Comisión episcopal ía preparando a Asemblea
plenaria dos bispos para estudialos e debatelos, como estaba previsto.
Chegouse a celebrar unha primeira Asemblea e a anunciarse unha segunda.
Pero de contado advertiron os bispos que a problemática do clero, espellada
nos primeiros datos da enquisa, era tan densa, ampla e complexa que non
abondaba unha Asemblea de prelados senón que era preciso darlles voz
activa tamén ós interesados.
Deste xeito xurdiu a decisión de convocar unha Asemblea conxunta de
bispos cunha representación dos cregos españois, pronunciada e escolmada
por todolos compañeiros. A Comisión episcopal e o seu Secretariado tomaron
sobre si a carga de organiza-la Asemblea conxunta, e abofé que traballou
arreo. Recollémo-las datas máis significativas da preparación:
Febreiro 1970. Curso sobre a interpretación sociolóxica da enquisa,
dirixido a sacerdotes de varias dióceses. Repetiuse este cursillo en xullo e
en agosto.
Simultaneamente son convocados en Madrid 26 sacerdotes de diversas
dióceses, idade e mentalidade para dialogar coa Comisión episcopal sobre
a actitude dos cregos de cara á Asemblea. A resposta xeral foi que existía
expectación con mestura de desconfianza. Consideraban os convocados que
eran imprescindibles estas cautelas para garantir un resultado aceptable: a)
asumi-los problemas do clero tal como reflectía a enquisa; b) induci-la
meirande participación posible de tódolos sacerdotes nas xeiras previas á
Asemblea nacional; c) concede-lo tempo necesario para a madureza das
ideas e iniciativas; d) evitar coidadosamente a manipulación da Asemblea
con “conclusións preestablecidas”.
Maio 1970. Celébranse as II Xornadas dos delegados do clero. Asisten
moitos máis presbíteros que no mes de febreiro, pero só nove bispos. En
total, 117 participantes. A conclusión máis importante foi a de distribuí-la
Asemblea en tres fases diversas: diocesana, interdiocesana e nacional.
Subliñábase a importancia que deberían te-las Asembleas diocesanas.
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Xullo 1970. A Comisión episcopal presenta un Directorio práctico para
a Asemblea conxunta a nivel nacional. Pouco máis tarde son aprobados os
catro Documentos hipótese que servirían de base ós traballos das Asembleas diocesanas. Espalláronse por todo o país 29.792 copias destes
documentos.
A partir deste momento e ó longo dun ano, máis ou menos, teñen lugar
os traballos a nivel local e comarcal, acometidos por 54 dióceses con 1450
equipos formais e 130 espontáneos, ós que se engadiron outros 223 complementarios, constituídos por seminaristas, relixiosos e leigos.
Abril 1971.- A Conferencia episcopal aproba o Regulamento das Asembleas (diocesana e nacional), elaborado previamente por unha comisión de
expertos.
Xuño-xullo 1971. Tralos labores comarcais celébrase a Asemblea diocesana nas 54 dióceses xa ditas. Nelas estúdianse os temas prefixados,
preséntanse relatorios, vótanse as conclusións e son elixidos os representantes
para a Asemblea nacional (o libriño As relacións da Eirexa-mundo en
Galicia recolle os relatorios de Chao Rego, Torres Queiruga, Alvilares e
Celso Montero, presentados respectivamente nas dióceses de Mondoñedo,
Santiago, Lugo e Ourense).
A Asemblea Nacional
Desde agosto de 1971 foron chegando á Comisión episcopal os estudios
e conclusións das Asembleas diocesanas.
Con eles diante, constitúense as comisións que redactarían os relatorios
da Asemblea xeral. Son invitados, entre bispos e sacerdotes, un cento de
persoas. Só aceptan o encargo 60. Media ducia delas pertencía a dióceses
galegas: Xosé Delicado (bispo de Tui-Vigo, 2º relatorio), Ricardo García
(Tui-Vigo, 3º relatorio), Xaime García (Santiago 3º relatorio), Luis Alfredo
Díaz (Santiago 3º relatorio), Bruno Fuentes (Ourense, 6º relatorio)e Teolindo
Fernández (Lugo, 7º relatorio).
Os temas dos relatorios eran os seguintes:
1º. Igrexa e mundo na España de hoxe.
2º. Ministerio sacerdotal e formas de vivilo.
3º. Criterios e canles da acción pastoral da Igrexa.
4º. Relacións interpersoais na comunidade eclesial.
5º. Os recursos materiais ó servicio da misión evanxelizadora da
Igrexa.
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6º. Esixencias evanxélicas da misión do sacerdote na Igrexa e no
mundo de hoxe.
7º. A preparación para o sacerdocio ministerial e a formación permanente
do clero.
Calquera pode decatarse de que o programa era ambicioso e tamén
prometedor, se se acertaba a tirar del e pór en práctica as consecuencias
pertinentes. Consecuencias que foron adoptadas en forma de conclusións,
debidamente votadas, en cada relatorio. Reler agora aquela morea de
conclusións e reflexionar sobre o seu contido é un exercicio moi interesante
sobre un dos últimos capítulos da nosa historia eclesial (Cfr. o libro
Asamblea conjunta obispos-sacerdotes, B.A.C. nº 328). Pódese dicir ben
que nunca tantos se reuniran para debater tantas cousas graves e importantes
no seo da Igrexa española.
O 13 de setembro de 1971, o Seminario de Madrid abriu as súas portas
para acolle-los membros da Asemblea. Pronunciou o discurso inaugural o
cardeal Tarancón, presidente da Conferencia de bispos. Ademais dos prelados,
asistían 171 sacerdotes representando ás 64 dióceses. O promedio da idade
dos participantes era o mesmo que o do clero en xeral, aínda que o grupo
máis numeroso (59 asambleístas) era o que se atopaba entre os 37 e 41 anos.
A idade mental espellaba loxicamente a traxectoria relixioso-política de
España naqueles anos, ben que se advertise claramente unha apertura
renovadora, sobre todo nos máis mozos.
Os sacerdotes escolmados polas dióceses galegas (ademais dos prelados
Quiroga Palacios, Cerviño, Delicado, Temiño, Araújo e Ona) foron estes:
Santiago: Manuel Calvo Tojo, Xesús Precedo, Andrés Torres Queiruga,
Antonio Vicente Ferreirós.
Tui-Vigo: Ricardo García Fernández, Agapito García Hernández, Xesús
Polo Carrasco.
Ourense: Xosé Estévez, Bruno Fuentes, Celso Montero.
Mondoñedo: Xosé Buíde, Ricardo Pena, Fernando Porta de la Encina.
Lugo: Xosé Alvilares, Francisco Díaz Prieto, Xosé Antonio González.
O que foi e o que puido ser
Na historia moderna da Igrexa española a Asemblea constituíu un fito
sen precedentes. Aquel diálogo aberto e global entre os membros de
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chamada Igrexa docente no redor dunha mesa igualitaria tampouco volveu
a se repetir.
Houbo sectores de Igrexa e do Goberno da Dictadura (tan vinculados)
que recibiron a noticia con preocupación e mesmo con temor. Pero, falando
en xeral, en ambientes eclesiais foi, ó principio, acollida con escepticismo,
máis adiante con ánimo e ilusión, para rematar –despois de acabada a
xuntanza– con indubidable dose de desencanto.
Desde o comezo quedou ben claro que as conclusións da Asemblea non
terían ningún valor xurídico, senón soamente moral. Isto era botar auga
abondo ó viño. Houbo en moitas partes unha tentativa das forzas retrógadas
por controlar ou manipula-la Asemblea. Ademais, a última sesión foi o
remate de todo: non se acometeu o seguimento necesario, que estaba
previsto e que podería dar vida a tantas cousas que ficaran só sobre o papel
(Cfr. Alvilares, Memorial de agravios, 318 ss.). Nese senso, a Asemblea veu
ser coma unha xeira de fogos que esmorecen antes de chegar ó chan.
O pulo que a Asemblea e a súa preparación supuxo para o clero foi real
pero insuficiente. Sen embargo, abondou para que un bo número de cregos
asumisen un coñecemento máis nidio da súa situación persoal e da situación
da Igrexa nunha atmosfera sociopolítica na que se desengruñaba o país.
Neste último caso, a Asemblea foi especialmente oportuna en Galicia, onde
se estaba a desenvolver un proceso conflictivo en vilas e cidades (desde
Arzádegos ata Rivadavia, pasando por Ferrol, A Coruña, a Universidade de
Santiago...) no que moitos membros da Igrexa tomaban parte activa. A
Asemblea serviu para confirmarlles que nesa teima pola xustiza non
loitaban illados (Cfr. Martínez García: A Igrexa antifranquista en Galicia,
1965-1975).
Con aquelas xuntanzas dos anos 70 a Igrexa quixo confesar diante de
si mesma e da sociedade. Fixo un bo exame de conciencia, saudable e moi
necesario. Pero faltaron as outras condicións para facer unha cumprida
confesión, das que nos fala o Astete. A Asemblea conxunta foi unha ocasión
única para que a Igrexa, de modo directo e rápido, incorporase o espírito e
os principios do Concilio Vaticano; para moderniza-los métodos de evanxelización; para non arredarse, senón para sintonizar dunha vez cunha sociedade
que empezaba a cambiar profundamente. A historia posterior amosa ben
claro a medida en que se acadaron ou non esas metas.
Entre os froitos conseguidos cómpre cita-la abaladura na conciencia
colectiva da Igrexa nacional: ese era o primeiro dos catro obxectivos que se
pretendían, segundo o documento programático emitido pola Comisión
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episcopal do clero. Un proxecto así era, daquela, moi necesario, como pode
selo noutros momentos, pero tamén insuficiente se non vai alén.
Para moitos, en fin, a Asemblea simbolizou unha luz que brilla un
tempo no firmamento da Igrexa coma aqueloutra dos Reis Magos. Foi unha
flor de esperanza que xurdiu inesperadamente nun panorama esgotado e
árido, sen que chegase a enraizar.
Evaristo RIVERA VÁZQUEZ
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Os movementos

Os Coloquios (1966-1987)
Por Victorino PÉREZ e
Pepe COUCE

A historia detallada dos doce primeiros Coloquios pode verse no
libro de X.M. Rodríguez Pampín, Nova conciencia na Igrexa galega,
SEPT, Vigo 1976. Francisco Carballo completouna cos seguintes
Coloquios, de xeito máis resumido, nun valioso artigo, “Os Coloquios
Galegos de Cristiáns. 1966-1987”, Encrucillada, 53 (1987). Na revista
teñen saído outras crónicas dalgúns Coloquios concretos, desde o mesmo
número 1; as referencias poden atoparse neste traballo. Un resumo
sinxelo de tódolos Coloquios e algunha referencia máis pode verse tamén
no libro de Victorino Pérez, Galegos e cristiáns, SEPT, Vigo 1995 (pp.
176-77 e nota 43).

“Os europeos”
Os Coloquios Europeos de Parroquias, que en Galicia recibiron logo o
nome de Coloquios Galegos de Cristiáns, naceron na nosa terra polo ano
1966 da man, sobre todo, de Xosé Chao Rego. Foi el quen iniciou en Galicia
esta experiencia que se estaba a dar desde o comezo dos anos 60 en toda
Europa. No ano 1963 Chao participa cos teólogos españois Casiano Floristán
e Luis Maldonado no II Coloquio Europeo de Parroquias, na cidade de
Viena. No III dos Coloquios, en 1965, presenta un relatorio co título de
“Parroquia misioneira en España”, que foi publicado en francés nas Actas
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do Coloquio. Alí asume o compromiso de organiza-los Coloquios en Galicia
e Portugal. Inmediatamente ponse en contacto con xente de Vigo, Ourense
e Santiago, e en 1966 ten lugar nesta cidade o I Coloquio galego.
Esta orixe é a razón pola que os integrantes no primeiro grupo dos
Coloquios recibían o alcume de “os europeos”. “Foi un tempo no que houbo
unha forza na Igrexa galega como non volveu haber en Galicia –di Torres
Queiruga–. Metemos moita ilusión, creamos moita teoloxía, enlazando moi
ben coa nacente Teoloxía da Liberación” (Galegos e Cristiáns, p. 167). Foi
certamente o kairós, o tempo oportuno, “un momento estelar en Galicia”.
Nun famoso documento da UPG difundido en 1974 (Manifesto da UPG
aos cregos de Galicia), dicían dos “europeos”:
Un movemento que aglutinou a unha nova xeración de cregos, sobre todo,
e a algúns segrares dispostos a reconsiderar a súa postura diante do pobo
do que forman parte. Este movemento chámase popularmente europeos,
e escomenza en 1967; adoutando unha serie de posturas positivas: inicio
do emprego da lingua do pobo oprimido na liturxia e en documentos,
defensa dos labregos, supresión da ‘mercadoría’ coa relixión, xorden
algúns cregos obreiros e traballadores... (Galegos e Cristiáns, p. 167,
nota 29).

Os cinco primeiros Coloquios.
O primeiro, como queda dito, foi en Santiago, a finais de 1966. Nel
tomáronse os acordos de fomentar un “movemento sacerdotal galego”,
editar unha revista que servise de estímulo a este movemento (publicación
que viría ser logo Encrucillada) e organizar xornadas de estudio para
cregos. Un movemento, no comezo, totalmente clerical.
O II Coloquio tamén foi na capital de Galicia, en xaneiro de 1967. Foi
un curso de mentalización sobre temas eclesiais, dirixido polo teólogo e
pastoralista Manuel Useros. No libro de Rodríguez Pampín pode verse o
esquema de traballo deste Coloquio, que se resume nestes puntos: “O Deus
que predicamos os cristiáns; busca do Deus vivo e verdadeiro”. “Promoción
dunha fe evanxélica no noso pobo”. “Presupostos de promoción (diferencia
entre relixión e revelación, e entre Igrexa e Reino de Deus)”. “Cristianismo
e cristiandade”. “Personalismo eclesial e corresponsabilidade”. “Igrexa e
Vaticano II”.
O terceiro, na Casa de Exercicios de Santiago, foi no emblemático maio
de 1968; marcou un paso decisivo nos Coloquios, verbo da galeguización e
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de toda a súa identidade. Participaron máis de cen cregos, representando a
tódalas dióceses galegas. Traballouse sobre cuestionarios previos e nomeouse
a representantes que canalizasen as conclusións nas distintas dióceses e
organizasen as convocatorias sucesivas dos Coloquios. Isto manifesta un
movemento clerical de fondo espírito renovador e ámbito galego;
precisamente por este aspecto aínda clerical, os compromisos refírense
sobre todo á vida dos cregos (“encarnación”, renuncia a todo tipo de
privilexios, pastoral que teña en conta a promoción da xente...). No aspecto
organizativo, decidiuse que os responsables diocesanos recollerían das
bases e canalizarían ideas, propostas e accións a seguir, sobre todo de cara
á organización dos seguintes Coloquios.
A finais do mesmo ano, no outono do 68, foi o cuarto, que contou coa
participación excepcional do cardeal Quiroga. Foi no colexio compostelán
do Pilar, e por vez primeira houbo non só cregos, senón tamén leigos.
Descobren a necesidade de coñecer mellor a realidade galega para encarnar
verdadeiramente a fe cristiá e facer unha reflexión teolóxica galega. Neste
sentido, cómpre salienta-los relatorios de Camilo Nogueira, sobre a
problemática obreira, Xaime Castiñeiras, sobre a realidade sindical, Xan
López Facal, sobre o mundo rural, e Xosé Manuel Beiras, cunha panorámica
xeral da realidade económica galega; tamén houbo un relatorio do madrileño
Sánchez Terán sobre o apostolado dos leigos.
O V Coloquio foi en maio de 1969, na Casa de Exercicios de
Pontedeume. Foi o ano do estado de excepción na España de Franco, e isto
marcou necesariamente toda a dinámica do encontro. O tema era “Parroquia,
comunidade e misión laical”. Nel tiveron un papel moi activo os mozos
universitarios da XEC, movemento no que estaba de presidenta Camino
Noia. Os relatorios foron a cargo de X. R. Barreiro Fernández (“Bases para
unha reforma eclesiástica da parroquia”), Xulián Maure (“Algo encol da
misión”) Xosé Chao (“Obstáculos estructurais para que a parroquia sexa en
verdade un signo do reino de Deus”), Xosé Alvilares (“O leigo na Eirexa
galega”) e Xaquín Gómez Barros (“Liñas de acción de promoción dun
laicado”); estes relatorios foron recollidos nun libro con prólogo de Torres
Queiruga, A parroquia hoxe (SEPT 1970). Cómpre salientar tamén outro
feito importante deste Coloquio; Antón Gómez Vilasó, que viña tendo un
papel protagonista desde o comezo dos Coloquios, tivo nesta ocasión unha
diverxencia con Chao Rego sobre a liña a seguir. Chao propuña unha liña
máis de Igrexa e Gómez Vilasó unha liña máis aberta ó mundo secular e
político, triunfando esta última (por 60 votos a favor e 12 abstencións). Isto
supuxo que Chao fose abandonando a súa participación tan activa no
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movemento (aínda tería unha intervención importante no VIII Coloquio,
realizado no 1971 en Ferrol, e nalgún outro máis).
Neste Coloquio quedaron claras varias cousas importantes, recollidas
nun documento co título Os Coloquios ¿Que foron? ¿Que son? ¿A onde
van?: son xuntanzas de cregos e leigos, estarán abertos a participación de
calquera membro dunha comunidade. A preocupación virá nunha liña de
Igrexa, tendo presente a realidade da Igrexa galega e a de todo o mundo.
Tamén se pediu afondar na problemática galega, unha preparación dos
Coloquios con pequenas xuntanzas de base, para chegar a unha liña clara de
compromiso. O documento recolle os resultados dunha enquisa realizada
entre os participantes dos Coloquios.
Do número seis ó trece
O VI Coloquio, na Casa de Exercicios de Santiago, en marzo de 1970,
foi dos que contou cunha afluencia meirande: 150 persoas. Fíxose unha
análise sobre a realidade galega da man de Ramón Piñeiro (“Notas antropolóxicas do home galego”), Mario Orxales (“Problemática rural galega”),
Gabriel Vázquez Seijas (“Mundo Obreiro”) e Xesús Sánchez (“A
Emigración”). Este Coloquio supuxo unha superación maior do protagonismo
clerical, cara a unhas posicións máis concretas e máis galegas.
Co VII, os Coloquios saen da diócese de Compostela. Este será en
outono de 1970, na Ramallosa (Vigo). É o primeiro con tema monográfico:
“O Ensino”. Maniféstase que os Coloquios debían ser “fonte e cume que dá
enerxía e recolle experiencias”; para moitos eran xa referencia ineludible no
seu camiñar cara a unha Igrexa nova en Galicia. Estivo presente o bispo de
Tui-Vigo, Delicado Baeza. Os relatorios foron a cargo de Gonzalo Anaya
(“A situación do panorama cultural galego”), Valentín Arias (“Os problemas
do Ensino Xeral Básico”) e Xosé Manteiga (“O Ensino Universitario”).
No VIII, abril de 1971, en Ferrol, participou o bispo Araújo, manifestándose amigo dos Coloquios. Empalmando coa temática da Asemblea
Conxunta española, que se estaba a preparar, enfrontáronse certos aspectos
da crise sacerdotal. A influencia da Teoloxía da Liberación axudou a que o
tema fose tratado de xeito eclesial, aínda que non clerical. Tivo un relatorio
o psiquiatra madrileño Pérez García (“A problemática afectiva do crego”)
e Pepe Chao reformulou a realidade sacerdotal no mundo actual.
O IX Coloquio, na Casa Diocesana de Lugo, foi en decembro de 1971.
Enfrontouse de novo o tema do sacerdocio na Igrexa galega. Fíxose cunha
metodoloxía nova: traballos por grupos de sectores ambientais. Intervencións
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salientables foron as de Avelino Pousa Antelo, sobre o cooperativismo en
Galicia, e a de Pérez Vilariño, sobre o crego galego. ¡Chegou a asisti-lo
bispo Antonio Ona de Echave! Fíxose unha referencia expresa á Teoloxía
da Liberación, dicíndose que “Galicia esixe unha salvación que ten que
realizarse na liberación dunha situación multisecular de inxustiza e opresión”.
Co X Coloquio, en decembro de 1972, os encontros trasládanse a Poio
ata o ano 80. O tema foi “Opresión e liberación”, empalmando coa reflexión
de Cristiáns polo Socialismo. A activa participación dos asistentes fixo que
a penas fose perceptible a ausencia imprevista do relator, Felipe Alía. Ben
é certo que Andrés Torres Queiruga e Carlos Vázquez tomaron de contado
as rendas do Coloquio. Ademais, chegárase xa ó Coloquio cun bo traballo
de grupos previo, que se fixera por sectores (rural, mariñeiro, obreiro,
suburbano e ensino). Cómpre salientar tamén as reflexións feitas por
Engracia Vidal, sobre a educación personalizadora, e Blanco Maciñeira,
sobre a problemática mariñeira.
O XI foi no outono de 1973. Baseouse nun estudio de 24 monografías
sobre o fenómeno e as situacións de conciencia alienada, con pistas para
unha conciencia crítica. Os teólogos Juan Carmelo e Xulio Lois expuxeron
os presupostos básicos da Teoloxía da Liberación, un tema que xa se
decidira no Coloquio anterior. No libro de Rodríguez Pampín pode verse o
cuestionario para estas monografías. Tamén cómpre salienta-la mesa redonda
sobre o libro de Xosé Manuel Beiras O atraso económico de Galicia
(Galaxia 1972).
O Coloquio XII, en decembro de 1974, foi sobre a emigración, que se
presentou non coma un mero sector de traballo, senón como “unha desgracia
que abrangue a tódolos sectores da realidade galega”. As conclusións deste
Coloquio íanse publicar como primeiro número de Encrucillada, pero non
puido ser por problemas administrativos en relación coa aprobación da
revista a causa da censura de prensa. Foron relatores Camilo Nogueira
(“Causas da emigración”), R. Barral (“A emigración do aforro galego”),
Pérez Vilariño (“Efectos sociolóxicos da emigración”) e X. Nóvoa (“Pastorais
dos bispos galegos sobre a emigración”). Tamén houbo unha mesa redonda
sobre os montes comunais, coa participación de Xosé Luís Rodríguez Pardo
e Eliseo Miguélez
O XIII, en 1976, tivo un tema de importante título: “A muller galega na
sociedade e na Igrexa”. A asistencia foi multitudinaria, segundo refire
Francisco Carballo; sobre todo na sesión nocturna, na que pediron a palabra
representantes de distintos partidos na clandestinidade. Neste Coloquio as
mulleres tiveron un gran protagonismo, significado particularmente polos
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relatorios de Engracia Vidal (“A muller na Igrexa”) e María Mercedes
Suárez Díaz (“Os dereitos da muller na historia e particularmente en
Galicia”). Cómpre salientar tamén que neste Coloquio demitiu o secretariado
da primeira época, totalmente masculino e clerical (Antón Gómez Vilasó,
Pepe Couce, Alfonso Magariños, Antón Gandoi, Xosé Docampo, Xosé
Ferreirós, Marcelino Liste, Eduardo Mayo e Xosé Aldao), dando paso a
outro novo, tamén masculino e clerical, no que se repetiron algúns nomes
do antigo. Primeiro foi secretario o crego coruñés Marcelino Liste, e logo,
de xeito colexial, os tamén cregos Pepe Couce, Benito Raposo e Benito
Santos, xunto con outros representantes de zonas.
Esta foi unha crise grave, que dalgún modo dividiu o movemento. Aquí,
entre os que non participaron na nova xeira dos Coloquios, está unha das
raíces dos posteriores Cruceiros (1 xaneiro do 78).
Do número catorce ó vintecinco.
O XIV Coloquio celebrouse en xaneiro de 1977, e foi o único en ter
problemas co permiso oficial, sendo realizado nunha situación de
semiclandestinidade. A convocatoria fixérase para finais do 1976, en Poio,
pero a policía impediu a súa apertura, por orde do gobernador civil de
Pontevedra; faríase definitivamente en Santiago (Compañía de María),
seguindo o plano previsto, que antes fora prohibido polo devandito
gobernador. Contou cun gran aparato policial. O tema era comprometido:
“O cristián ante a conxuntura actual de Galiza”, e contaba coa participación
de representantes de forzas políticas aínda clandestinas (Cf. Encrucillada,
1(1977) 102-106). O momento máis importante foi unha mesa redonda coa
participación de gran parte dos partidos políticos: PSOE, PSG (X. M.
Beiras), PCG, PPG (Garcia Agudín), PGSD, MCG e UPG (Camilo Nogueira).
Pero tamén contou cos importantes relatorios dos teólogos Xulio Lois
(“Opcións válidas para un cristián hoxe”) e Reyes Mate (“Pluralismo na
Igrexa”).
Naquel 1º número de Encrucillada, Celso Montero fai a primeira
crónica dos Coloquios cun expresivo título “O XIV Coloquio Galego de
Cristiáns pronunciouse por unha sociedade socialista”. O artigo remataba
con estas palabras:
Esta edición dos Coloquios conseguiu, entre outras cousas, romper dunha
vez o tabú case sempre interposto entre a relixión e a política. ¿É un sinal
máis de que nos tempos que corremos hai que definirse? (Encrucillada,1
(1977) 106).
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No mesmo número, tamén Xosé Antón Miguélez se facía eco del con
palabras valentes, nun artigo que levaba por título “O amor político, desafío
aos cristiáns. Reflexións sobre unha urxencia”. O artigo remataba cunha
clara chamada ó compromiso dos cristiáns co socialismo e o nacionalismo
galego, tal como reflectían, literalmente, as conclusións do Coloquio:
A coherencia entre a fe e a práctica política pasa por un compromiso
activo cos intereses das clases traballadoras, que hoxe se concreta para
nós naquelas opcións políticas que loitan polo socialismo... Dada a
realidade concreta do País galego, coidamos que o noso compromiso
político como cristiáns ten que levar adiante a loita polos intereses
nacionais de Galiza (Conclusións 2ª e 4ª, Encrucillada, 1(1977).

O XV e o XVI foron de novo en Poio, sobre as históricas eleccións de
1977. O XV (Encrucillada, 3) foi no mesmo ano 1977, co tema “O cristián
ante as eleccións políticas”; falaron Pepe Chao e Francisco Carballo, que
insistiu en que non había unha terceira vía entre socialismo e capitalismo.
Houbo unha mesa redonda sobre o problema da autopista de Galicia e sobre
o ensino rural. O XVI, en 1978, fixo unha “Análise da Lei de eleccións
municipais”, e contou tamén con mesas redondas verbo do problema de
Ascón e sobre o proxecto constitucional.
Os Coloquios XVII e o XVIII foron, por derradeira vez, en Poio, nos
anos 1979 e 1980. O primeiro sobre “O cristián galego ante o movemento
asociativo-asembleario. Fe e comunidade” (Encrucillada, 11); e o segundo
foi sobre o ensino, analizando as diversas opcións dos partidos e a nova
situación do bilingüismo.
O Coloquio XIX (Melide 1981) marca o comezo dunha nova etapa,
máis minoritaria, na que os temas son máis puntuais, pero non está ausente
a análise conxuntural. O tema foi “A involución na Igrexa”, e volveu contar
coa participación de Xulio Lois. O traballo foi ben interesante, tal como
reflicte na revista o artigo de Rodríguez Herranz (Encrucillada 22). Tamén
foi en Melide o XX no ano seguinte: “Procesos de liberación hoxe en
Galicia”.
O XXI foi no 1983, en Santiago. “Situación económica de Galicia.
Liñas de Pastoral”. Contou cunha boa mesa redonda, na que participaron
Torres Queiruga, Xosé Antón Miguélez e Xulio Andión, recollida
sinxelamente na revista (Encrucillada 35).
Os Coloquios XXII e XXIII tamén foron en Santiago, sede definitiva
ata o remate. O primeiro en 1984, co tema “Paro laboral en Galicia.
Solidariedade cristiá” (Encrucillada, 37); O XXIII foi en 1985, no Colexio
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La Salle, co tema “A industrialización en Galicia. Galicia un pobo sen voz”.
Contou co relatorio do economista Xulio Sequeiros (“Liñas básicas a ter en
conta para unha industrialización axeitada de Galicia”), unha mesa redonda
(“Situación actual da industria en Galicia e novas experiencias”) e
comunicacións de Francisco Carballo, Martínez Aneiros, Marcelino Liste e
Torres Queiruga.
O XXIV (1986) foi sobre “Camiños para a paz”. Participaron os
teólogos Xosé Mª Díez Alegría (“Paz e desarme”) e Xulio Lois (“Camiños
para a paz”); contou cunha nutrida asistencia de toda Galicia, tal como
recolle a crónica da revista Encrucillada (47).
Finalmente o XXV, foi en abril de 1987, no Colexio compostelán da
Compañía de María: “Alternativas para a creación de emprego”. Contou cun
traballo feito a base de enquisas a cooperativas de grupos de producción
autónomos, e dous relatorios; un a cargo de dous mozos da XOC (“Experiencias de creación de emprego”) e outro a cargo dun militante da HOAC
(“O traballo persoal e social nunha sociedade en cambio”). Foi o derradeiro.
Un balance rápido
Sen dúbida, a historia dos Coloquios, a pesar dos escasos documentos
que temos deles, é un material imprescindible para coñece-la historia de
Galicia e da Igrexa galega nestas dúas décadas. É pena que os documentos
permanezan inéditos, aínda que, por fortuna, todos se conservan no Arquivo
Diocesano de Santiago. A súa metodoloxía foi sempre fiel ó ver-xulgaractuar. O seu interese evolucionou sobre todo cara ós aspectos sociopolíticos,
que se acentuaron acaso en exceso na segunda etapa (un dos motivos polos
que o aspecto máis teolóxico-pastoral foi collido polos Cruceiros). A
participación baixou moito desde a metade deles, para manterse nun grupiño
aínda significativo, onde os segrares foron converténdose en maioría,
reducido ó mínimo o clero, aínda que as primeiras convocatorias foran só
para el.
Con todo, o protagonismo tivérono, sobre todo, os cregos, como
manifestan os nomes que pasaron pola secretaría. Primeiro Antón Gómez
Vilasó (con Pepe Couce, Alfonso Magariños, Antón Gandoi...), logo
Marcelino Liste e, finalmente, de xeito colexial, Benito Raposo, Pepe Couce
e Benito Santos.
Victorino PÉREZ PRIETO e
Pepe COUCE
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A lingua como radiografía
da nosa Igrexa
Por Xesús FERRO RUIBAL

Babel contra Pentecoste
O mito de Babel trata de explica-la diversidade lingüística do mundo,
polo menos nunha lectura superficial, como un castigo divino á insolencia
humana. Sen embargo a Pentecoste marca un rumbo contrario: tódalas
linguas son aptas para a evanxelización. A historia da Igrexa está dividida
entre os que miran para Babel e os que miramos ó Xerusalén da Pentecoste.
Que os apóstolos prediquen en Xerusalén na Pentecoste e que xudeus e
turistas estranxeiros os oian en cadansúa lingua é máis ca un precedente da
traducción simultánea. O que podía parecer unha anécdota paranormal
resulta ser un sinal divino de enorme transcendencia. En poucos anos vaise
suscita-la cuestión de fondo: ¿haise que circuncidar, é dicir, haise que facer
xudeu, para ser cristián? O Concilio de Xerusalén, capitaneado por un
Paulo que coñecía ben as contradiccións internas do fariseísmo, establece
(como recollen Gálatas 2 e mais Feitos 15), o principio de que ningunha
cultura é sagrada, porque só Deus salva e, polo tanto, que a boa nova se
ofrece a tódalas culturas. Consecuencia: en tódalas linguas se debe orar e
predica-lo evanxeo porque Deus está detrás da palabra de cada home. É
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doutrina firme que marca unha diferencia entre o cristianismo políglota e
outras relixións monolingües coma o xudaísmo ou o Islam.
E, de feito, o cristianismo, nacido no mundo xudeu, xa tomou forma
teórica no seo da civilización greco-romana e a evanxelización, dende os
seus primeiros pasos, provocou a normalización de linguas minorizadas
(coma o exipcio, o arameo, o copto, ou o siríaco), ou que nunca antes se
escribiran (coma o etíope, o armenio, o xeorxio, o gótico, o eslavo).
A Igrexa aproveitou a internacionalidade do latín, é certo, pero non se
atou a el, aínda que o pareza. A vinculación da Igrexa occidental co latín non
é doutrinal senón unha manifestación desas tendencias a sacraliza-la rutina
que aparecen en todo organismo e, neste caso con máis forza, por ser un
organismo multisecular. De feito, cando Carlomagno, precursor da actual
Unión Europea, tentou restaurar, como lingua internacional, o latín, que xa
ninguén falaba e moi poucos sabían escribir, a Igrexa desmarcouse no
Concilio de Tours (813) dicindo que nas homilías hai que predicar na lingua
rústica que fala a xente. E con aquel xesto a Igrexa estendeu a partida de
nacemento das linguas modernas que, a partir desa data, empezan a aparecer
por escrito.
Isto explica que a relixión estea presente nos primeiros textos nos que se
plasman as linguas modernas. Por exemplo, o catalán entra no mundo das
linguas escritas coas Homilies d’Organyá e o alemán estandarízase coa
traducción que da Biblia fixo Lutero.
Pentecoste galega
A propia lingua galega tivo tamén na Idade Media unha Biblia resumida
(Crónica Geral), uns libros de devoción coma as Cantigas de Santa María
e os Miragres de Santiago. E na documentación emitida polo clero de
catedrais e mosteiros, nos séculos XIV, XV e XVI, a lingua galega está
presente nunha proporción do 88%, 94% e 56%, respectivamente.
É sabido que Galicia perdeu toda autonomía política e que no XVIII
España esixe que o ensino sexa exclusivamente en castelán. Ben, pois é
precisamente no clero onde se inicia ese movemento de autodefensa, que
chamamos galeguismo: o P. Sarmiento, o P. Sobreira; a esta loita de xustiza
cultural uniuse o Cura de Fruíme coas armas dos seus versos. Con versos en
galego a prol da xustiza social percorría as feiras de Santiago Pardo de
Andrade no XIX. Non coñeceriámo-la nosa lingua como a coñecemos, se
non nos precedese o labor lexicográfico de sacerdotes coma Francisco
Javier Rodríguez, o P. Crespo, Nicandro Ares, Elixio Rivas Quintas. A
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primeira gramática científica do galego é obra do sacerdote ourensán Saco
y Arce. A paremioloxía debe moito a Saco e Arce, a Vázquez Saco e ós
irmáns Rielo Carballo. A teoloxía, débeo case todo a Amor Ruibal, a Chao
e a Queiruga. O sindicalismo, a Pardo de Andrade, Basilio Álvarez e a
Moncho Valcarce. A historia debe moito a sacerdotes en activo ou
secularizados.
E, cando a situación se fixo xa agónica, na guerra do 36-39, en territorio
controlado por Franco, o sacerdote Daniel Pernas Nieto publica en galego
Fala d’as Musas e Benigno Ledo González en 1938 publica o seu Curso
práctico de apicultura cun vocabulario botánico galego. E, rematado o
concilio Vaticano II, cando a política aínda era hostil ó galego, a vangarda
da recuperación democrática e lingüística frecuenta as sancristías. No
contorno da relixión católica movéronse algúns dos nomes laicos máis
gloriosos do galeguismo (Rosalía, Curros, Cabanillas, Castelao, Otero,
Bóveda, Risco, Filgueira). E a doutrina da Pentecoste, debidamente integrada
no pensamento progresista laico de Europa, combate pola mesma causa sen
coñecer (nin recoñecer) a procedencia desas ideas.
Babel galego
Sen embargo, en Galicia a Igrexa escribiu simultaneamente unha segunda
historia, de signo abertamente contrario. A cambio dun tributo recoñece a
independencia política de Portugal, completándoa coa independencia
eclesiástica de Braga. Afonso X inicia a práctica, que dende el será habitual,
de colocar eclesiásticos non galegos nos postos de responsabilidade de
dióceses, abadías e mosteiros. Entre 1500 e 1830 houbo en Galicia 152
bispos de fóra e só 15 galegos. Deste xeito, cando o Concilio de Trento
mande ensina-la catequese na lingua que fala a xente (1563), os bispos
foráneos de Galicia, imprimen, sen excepción, os catecismos en castelán e
a xente, que rezaba en latín, aprende a rezar en castelán.
Deste xeito a catequese, que converteu a relixión e os templos en zona
lingüística franca na Sardeña, na Bretaña, en Cataluña, en Euscadi e en
tantos outros sitios, tivo, en cambio, en Galicia unha cruel excepción que en
boa parte perdura. Máis aínda, impulsouse unha satelización de Galicia, a
pesar do fenómeno xacobeo, mediante o peche de priorados e mosteiros
galegos para que as rendas que percibían pasasen íntegras a mante-las
poderosas casas centrais de Valladolid e Madrid. A vida oficial da Igrexa en
Galicia desenvolveuse en castelán e tanto penetrou esta mentalidade na
xente que nos contos populares galegos moitas veces Deus e os santos son
os únicos personaxes que falan o castelán.
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O peso estatístico desta Igrexa desencarnada é tan grande, que, cando o
Concilio Vaticano II, con catrocentos anos de atraso sobre a Reforma
luterana, liberaliza as linguas, repítese a mesma desgracia de Trento: a
maior parte do clero de Galicia entende que a lingua vernácula de Galicia
é o castelán e a situación cóllenos sen Biblia, e sen os libros litúrxicos. É
certo que un Concilio Pastoral de Galicia, referendado unanimemente polo
episcopado, asumiu o compromiso de que en tódalas igrexas houbese
domingos e días santos unha misa en galego e que esta lingua fose a lingua
normal da liturxia alí onde é a lingua maioritaria dos fieis. Pero a realidade
é que prexuízos políticos e escasa reflexión teolóxica paralizaron a execución
das normas conciliares na espera de que se produza unha demanda popular.
Naturalmente cómpre preguntar se unha pastoral cerimonial cun forte
peso funerario, coma a galega, pode xerar un laicado teoloxicamente culto
e pastoralmente activo, capaz de demandar un cambio, entre outras cousas,
lingüístico nesa pastoral. Cabe mesmo preguntarse por que tantos sacerdotes
deron elevado a súa dicción a niveis case televisivos, pero, a xulgar por
homilías que un oe ás veces aquí ou acolá, non deron conservado o nivel
teolóxico que lles garantiu o seminario. Algo falla aí e ese algo debe
explicar que clero e sociedade leven agora o paso cambiado.
Porque, se os datos revelados pola investigación de López Muñoz en
1989 non variaron, podemos afirmar que hoxe a liturxia en galego non chega
ó 10% do total, cando 10% é precisamente a porcentaxe das persoas que en
Galicia nunca falan o galego (88’4% falámolo sempre, preferentemente ou
algunha vez). A disonancia entre lingua falada e lingua pastoral non pode
ser máis espectacular, porque hoxe sabemos ademais, con tódalas garantías
científicas, que estes quince últimos anos esfarelaron os prexuízos que a
sociedade tiña contra a lingua galega; que a lingua vive un proceso de
recuperación de ámbitos e funcións que non tiña dende hai moitos séculos;
que o galego é materia de estudio e vehículo de aprendizaxe para centos de
miles de galegos; que é a lingua do Goberno, do Parlamento e do Diario
Oficial de Galicia; que é a lingua da Radio Galega (líder de audiencia) e que
a TVG chega a selo nalgún programa puntual; que empeza a ter presencia
na vida comercial e xurídica; que a ten na vida universitaria; ; que en 1995
se publicaron 1.148 libros en galego (cun aumento do 23% respecto ó ano
anterior), que a Unión Europea, analizando sete factores, sitúa a nosa lingua
no quinto posto entre as corenta e oito linguas non oficiais da Unión e no
décimo cuarto se se contan tamén as nove oficiais; que 100.000 lectores len
a través de Internet, en calquera parte do planeta, O Correo Galego.
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Se a lingua galega, lonxe de morrer, reconquista, como digo, espacios e
funcións, carece de todo sentido que alguén manteña esa opción pola
exclusividade litúrxica do castelán, aínda que tamén carece de utilidade
afrontar esta disintonía en termos maniqueos. ¿Como afrontala?
En primeiro lugar abrindo os ollos e observando que esta sociedade
galega cambiou moito en relación á lingua. En 1976, cando remata o
Concilio Galego, aínda se pensaba que o galego era cousa de catro
galeguistas ou dun grupiño de revolucionarios, pero que nin viría unha
autonomía, nin que Fraga falaría de cousas serias en galego e, cando todo
empezou, producíalles risa a xente rica de Dallas falando en galego na TVG
e moitos militares presionaban á Xunta para eximir do estudio do galego os
seus fillos. Hoxe, despois de quince anos de autonomía, contamos con que
a sociedade galega non só viu que a autonomía non era un pasatempo duns
meses, senón unha reestructuración profunda da vida pública e viu que a
lingua galega adquiriu hoxe funcións da máxima solemnidade. Isto explica
non só que hoxe teña mellor opinión da lingua e do seu futuro, có que tiña
en tempos do Concilio Pastoral, senón que tamén explica a aproximación ó
galego de sectores do clero e dos fieis, dos seminarios e dos colexios
relixiosos que antes eran hostís. Vivimos un certo desconxelamento das
relacións entre o galeguismo cristián e o cristiáns que non se querían
manchar de galeguismo.
Por outra banda, estou seguro de que o Espírito de Deus, que a uns nos
abriu os ollos antes (xa que nisto todos somos conversos, como dicía Otero
Pedrayo), estállelos abrindo hoxe a moitos outros cristiáns que agora se ven
confrontados ó feito de termos en galego Biblia, Misal, cantos e case tódolos
libros litúrxicos, pero tamén unha inercia antigalega que fai aparecer como
natural o castelán no altar, mesmo alí onde é o altar o único que oe falar
castelán ó sacerdote e ós fieis.
¿Un novo Concilio Galego?
Reivindicar hoxe o galego na actividade cristiá, sexa esta litúrxica,
asistencial ou docente, xa non parece, coma antes, actitude política
electoralmente marxinal disfrazada de fe, senón actitude de fe en coherencia
co propio pobo e coa doctrina da Igrexa. Reivindica-lo galego é,
esencialmente, senti-la urxencia dun aggiornamento teolóxico da Igrexa
galega, querer aproximarnos á Biblia, á nosa terra, ós pobres, á ecoloxía;
buscar novas formas de oración, catequese e liturxia; afrontar sen eufemismos
a situación dunha Igrexa clericalizada que está a quedar sen clero.
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Agora que a evolución da sociedade civil nos sitúa ante problemas novos
e mentalidades novas, estamos chamados a crear fórmulas de encontro e
debate que, entre cristiáns, teñen que ser sempre fraternais e nunca maniqueas.
Posiblemente un novo Concilio. Cando remata 1996 percíbese no ambiente
católico de Galicia que todos desexamos unha aproximación, que este
encontro agora parece posible, que debe ser algo institucional, serio e audaz.
É unha tarefa inmensa na que xogámo-la supervivencia da fe nunha
sociedade voluntariamente miope ou a conversión do noso patrimonio
espiritual e artístico en material de museo ou, peor, en pardiñeiros que van
caendo ós anacos. Tarefa inmensa para a que algo me di que podemos ter
un director capaz, aínda que ninguén contaba con el, como pasou con Xoán
XXIII: o arcebispo Xulián Barrio Barrio, berciano coma o P. Sarmiento.
Xesús FERRO RUIBAL
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Anacos de historia dos últimos
25 anos de catequese en Galicia
Por Secretariados de Catequese de Galicia

No número 88 de Encrucillada publicouse un longo artigo sobre a
realidade da catequese en Galicia nestes últimos anos, asinado polo equipo
dos Secretariados de Catequese. Agora pídesenos unha nova colaboración
para o nº 100 e entendemos que, como as novidades non son moitas desde
o 1994 en que se publicaba aquel artigo, poderá cadrar axeitada unha síntese
do publicado daquela. Vai, logo, esa síntese, pedindo desculpas polo que
poida ter de repetición.
Un punto de partida
As dióceses de Galicia teñen unha longa tradición catequética; pois
nunca faltaron grandes animadores de catequeses e sempre houbo sacerdotes
que procuraron dedicar tempo e esforzo a evanxelizar e a educar na fe. Pero
os inicios dos anos 70 marcan un punto importante na renovación catequética
en Galicia, debido ás reflexións sobre documentos do Concilio Vaticano II,
á publicación do Directorio de Catequética mandado polo mesmo Concilio
e ó Concilio Pastoral de Galicia.
Xa antes deste Concilio Pastoral de Galicia os Secretariados Diocesanos
de Catequese galegos trataron de animar e dar novos pulos a esta realidade
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da catequese; pero con motivo do Concilio Galego constitúense estes Secretariados como “Comisión de traballo” para un relatorio do Concilio.
Despois seguen traballando xuntos e en equipo para facer realidade as
orientacións do Concilio.
Continuidade, ruptura ou renovación
As posibles opcións a seguir eran calquera destas tres: continuidade,
ruptura ou renovación. Óptase pola renovaión, tratando de ser fieis á
tradición catequética, á situación da xente e ás orientacións da Igrexa.
Así, partindo do “Directorio de Catequética” emanado do Vaticano II
e das orientacións do Concilio de Galicia, fanse unhas opcións que despois
se irán enriquecendo con novos documentos. Trátase de poñe-las bases das
grandes liñas que estiveron e están marcando a catequese en Galicia e que,
na súa maior parte, son coincidentes coas que marcan a catequese en
España.
Liñas de renovación
1. Renovación dos responsables da catequese
A catequese viña centrándose principalmente na aprendizaxe de fórmulas
que pouco tiñan en conta a situación dos destinatarios, pois o mesmo podían
aplicarse a nenos coma a xoves ou adultos. Poir iso, facíase necesaria unha
renovación nos responsables da catequese; porque había que afrontar
cambios moi profundos, xa que, de explicar e aprende-lo catecismo coas
súas fórmulas, había que pasar –sen esquece-la aprendizaxe de fórmulas– a
prestar moita maior atención ás realidades históricas e ambientais cambiantes
dos destinatarios e á evolución da teoloxía, da pastoral, dos estudios bíblicos
e dos descubrimentos da psicoloxía.
2. Renovación dos obxectivos
Víñase dun tipo de catequese que parecía ter como principal obxectivo
saber o catecismo e, unha vez sabido, dábase por finalizada a catequese. O
ambiente amparaba a realización dunhas prácticas en consonancia co
aprendido e, en moitos casos, a vivencia dun cristianismo auténtico.
Pero nas últimas décadas ese ambiente cambia. Aflora unha considerable
crise de valores cun trasfondo de crise de fe e así a catequese ten que dar
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prioridade nos seus obxectivos ó que nunca estivo fóra deles: educar para
a identidade cristiá, axudando a formar cristiáns capaces de dar testemuño
vivo e operante da súa fe, nun ambiente non poucas veces hostil.
No ano 1983 sae o documento dos bispos españois “Catequesis de la
Comunidad”, que marca as liñas que se deben seguir para que a catequese
equipe basicamente ó catequizando para entender, celebrar, vivir e anuncia-lo Evanxeo.
Ó mesmo tempo, recalca o carácter de proceso da catequese, como un
camiño que non remata na infancia, senón que se prolonga durante as
diversas etapas da vida.
3. Renovación dos destinatarios
A catequese fora adquirindo un carácter excesivamente infantil, por
centrarse fundamentalmente nos anos da infancia, carácter que aínda
conserva, por máis que se foron dando pasos de cara a unha mellor atención
ós xoves, reforzando o proceso de afondamento previo á Confirmación e de
cara á posta en marcha de grupos de catequese de adultos, que van
aparecendo moi pasiño a pasiño, debido a múltiples razóns, entre as que hai
que conta-la falta de obxectivos e canles, un certo medo a tal catequese e as
reticencias por parte dos mesmos adultos.
Tamén se veu tratando de concienciar máis á familia da súa
responsabilidade na educación cristiá dos fillos, insistíndolles ós pais, en
encontros ocasionais ou en xuntanzas periódicas, en que eles son os
primeiros educadores, coa colaboración e complementariedade da parroquia.
4. Renovación dos contidos
Os cambios necesarios chegan a afectar ós mesmos contidos, pois do
que se trata é de descubrir na mensaxe evanxélica o seu carácter de
iluminadora da realidade que vive o catequizando, para que esa mensaxe
sexa salvación para este home concreto. O anuncio desa mensaxe faise a
través de distintas linguaxes: bíblica-litúrxica-doutrinal-testemuñal.
Sen perde-la fidelidade a Deus, hai que ser fieis tamén a cada home
concreto, imaxe dese mesmo Deus.
5. Renovación da pedagoxía
Era necesario incorporar á catequese unha pedagoxía máis activa, en
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virtude da que o catequizando sexa cada día máis participativo. Ó mesmo
tempo, había que incorporar novas técnicas, como a dinámica de grupos,
montaxes audiovisuais, dramatizacións, fichas ou libros con máis imaxes, etc.
6. Renovación dos axentes
Algún tempo despois de iniciada a renovaicón catequética, aínda os
catequistas eran poucos, excesivamente novos, con escasa formación e con
motivacións moi variadas, pero, falando en xeral, bastante faltos de fondura
e madureza.
Iso esixía unha atención preferente ós catequistas e, partindo dos
resultados dunha enquisa á que deron resposta uns 4.800, formuláronse
unhas liñas de acción, de entre as que destacan: a necesidade de potenciala participación dos adultos na catequese, impulsar unha pastoral que
promova vocacións de catequistas, esperta-la conciencia da responsabilidade
das comunidades na educación da fe dos seus membros, creando grupos de
catequistas capaces de traballar en equipo cunha maior encarnación na realidade do pobo galego e cunha mellor formación. Para dar resposta a estas
necesidades créanse as escolas de catequistas e impártense pequenos cursos.
7. Renovación dos materiais
Houbo que facer materiais propios para axudar ás comunidades na
catequese, pois ata entón, e xa en tempos relativamente recentes, utilizábanse
na catequese parroquial os catecismos escolares.
Inicialmente, estes materiais foron tres carpetas para os nenos desde 6
a 11 anos e tamén para preadolescentes. Ademais das carpetas do alumno
había tamén as do catequista e tanto unhas como as outras en galego e
castelán. Tamén se confeccionou unha carpeta máis directamente vinculada
coa Primeira Comuñón, coa súa guía para o catequista.
Ó aparece-los catecismos oficiais da Conferencia Episcopal, Padre
Nuestro e Jesús es el Señor, publicáronse en Galicia materiais complementarios, como fichas para os nenos e guías para os catequistas.
Para preadolescentes e xoves elabóranse dúas carpetas e materiais para
dous anos de preparación á Confirmación.
Para a formación de catequistas publícanse carpetas de formación
básica e outras para profundar no obxectivo de cada curso.
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De cara ós pais, publicouse a carpeta “Reuniones de padres”, para a
Primeira Comuñón, e a folla “Catequista de tus hijos”, primeiro só en
castelán e nos seus últimos tempos en galego e castelán. E para adultos
publicouse o folleto “A Catequese de adultos”, outros folletos divulgativos
das posibles liñas básicas para poñer a andar aquí esta catequese e
recentemente unha carpeta en galego titulada “Camiño da fe”, acompañada
da súa guía, con materiais para un primeiro ano de precatequese.
Retos de futuro
Despois do camiño andado aínda están vivos os retos de:
Unha catequese familiar viva e operante.
Un plantel de catequistas maioritariamente estables e adultos na fe.
Unha catequese máis na man dos segrares, que implique nun verdadeiro
compromiso coa nosa terra.
Unha catequese que verdadeiramente axude a crear comunidades vivas.
A implantación da catequese en tódalas comunidades como un proceso.
Atinar con formas e posibilidades dunha catequese máis axeitada ó
mundo rural e mariñeiro.
Unha catequese de adultos implantada en tódalas zonas.
O uso do galego como lingua habitual na catequese.
Etc., etc., etc.
Materiais elaborados en galego
Con independencia dos materiais ós que xa se fixo referencia, parécenos
oportuno incluír unha relación daqueles que ó longo destes anos se editaron
en galego, facendo a aclaración de que aínda teñen bastante menos saída en
galego ca en castelán.
Nenos 6-7 anos:
Carpeta de actividades “Noso Pai”
Nenos 7-9 anos:
Carpeta de actividades e guía pedagóxica do primeiro ano “Xesús é o
Señor”
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Primeira Comuñón:
Carpeta de actividades e guía pedagóxica “Camiñamos ó encontro de
Xesús”
Confirmación:
Carpetas 1 e 2 “Confirmados na fe”
Catequistas:
“Escola de catequistas 2”
“Catequese para o home de hoxe”
“Catequese misioneira”
“Catequese para unha nova evanxelización”
“...Camiño da fe”
“...Para seguir a Xesús”
“...Camiño de festa e celebración”
“...Para facer un mundo novo”
“...Para facer comunidade de crentes”
Adultos:
“Proxecto de catequese de adultos”
Carpeta e guía pedagóxica “Camiño da fe”
Folleto e guía pedagóxica “O Bautismo do noso fillo”
Audiovisuais:
“Seguir a Xesús”
“Este é o meu fillo”
En galego veñen sendo tamén publicados os materiais de comezo de
curso destinados a parroquias e catequistas e os das asembleas diocesanas.
En xeral, no é mala a acollida, aínda que tampouco falta quen os preferiría
en castelán. Será cuestión de seguir todos na loita e no esforzo, pois queda
moito camiño por diante.
E non podemos rematar sen deixar constancia de que serviría de moi
pouco a axuda que puideron presta-los Secretariados de Catequese sen o
gran esforzo renovador de tantos e tantos sacerdotes e catequistas animados
polos nosos bispos.
Secretariados de Catequese de Galicia
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Notas sobre os movementos de
Acción Católica en Galicia no
período posconciliar (1965-1996)
Por Amancio LIÑARES GIRAUT

Para a elaboración deste resumo-balance sobre a realidade dos
movementos de Acción Católica en Galicia (MACG) nos últimos trinta
anos, partimos da confección e envío dun cuestionario, dirixido a persoas
que coidamos significadas nos mesmos.
Enviáronse 45 enquisas coma esta:
1. Movemento/s co/s que Vde. estivo relacionado.
2. Cronoloxía. 1. ¿Cando e como comezou Vde. a se implicar neste/s
movemento/s? 2. ¿Ata cando estivo vencellado a el/eles e como deixou de
o estar? 3. Trate de establecer unhas etapas no decurso dese movemento
durante o período en que Vde. o coñeceu, así como do paso de Vde. por el.
3. Ámbito. ¿Cal foi o radio de acción dese/s movemento/s? Distinga, se
pode, o nivel local, o diocesano e o galego. 2. ¿En que localidades actuou
Vde. dentro ou en relación con ese movemento?
4. Persoas e grupos. 1. Número estimado de militantes na/s localidade/
s. Se pode, tamén por dióceses e o total. 2. Número estimado de grupos
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(ídem). 3. Nomes de consiliarios e dirixentes segrares (ídem). 4. ¿A que
persoas nos remitiría Vde. para obtermos máis información sobre estes
movementos?
5. Actividades e metodoloxía. 1. Sinale Vde. as accións e acontecementos
que considere máis importantes, indicando datas e resumindo o proceso
seguido. 2. Trate de describi-la dinámica (ou metodoloxía) seguida polos
grupos tanto no referente á reflexión e análise coma no relativo á acción cara
a fóra.
6. Proxección. 1. Valore a incidencia de todo isto na sociedade e na
Igrexa galega. 2. Valore a incidencia que tivo na súa propia vida e na dos
seus compañeiros/as de movemento.
7. Testemuño persoal. Escriba o que queira sobre calquera aspecto que
considere importante e non fose requirido ata aquí no noso cuestionario.
Non lle esqueza escribir ó final o seu nome e apelidos. Moitas gracias.
Cremos que a enquisa lle chegou a xente significativa de tódalas
dióceses galegas.
Obtivémo-la resposta de 28 persoas, implicadas nos MACG entre os
anos 1960 e 1996. Estes son os seus nomes: Salvador Xurxo Bará Viñas
(1978-86), Agustín Bueno Rodríguez (1960-70), Xesús Caamaño Ferreiro
(1960-70), Gumersindo Campaña Ferro (1984-96), Xoaquín Campo Freire
(1963-75), Xenaro Cebrián Franco (1964-72, 1978-96), Francisco Cerviño
González (1963-68), Xosé Couce Rey (1974-anos 80), Camilo Modesto
Domínguez Fernández (1966-77), Federico Fierros Botas (1965-84), Xoán
Xosé García Barreiro (1984-96), Genucha Giraut Forján (1966-69), Xaquín
Gómez Barros (1961-70, 1975-80), Benito González Raposo (1962-80),
Grupo de Ourense: Digno, Xosé Bieito, Camilo Modesto, X. Ramón
Xaneiro, Manuel Pérez Vences, Miguel Fernández Grande (1965-1996); X.
Amancio Liñares Giraut (1975-82), Xosé Manuel López Tuñas (1966-69),
Alfonso Mascuñana Bordas (1974-96), Camino Noia, Victorino Pérez
Prieto (1976-96), Xesús Portas Ferro (1975-81), Xosé Xulio Rodríguez
Fernández (1984-96), Benito Santos González (1970-96), Antonio Vicente
Ferreirós (1966-70).
Non recibimos ningún testemuño directo da diócese de Lugo.
Os MACG ós que se fará unha referencia individualizada son: HOAC
(mundo obreiro), JARCF-JARC-XARC-MRC-MRCG (mundo rural), JECXEC-MECG (estudiantes), JIC-JICF-XIC-ACI (independentes), JOC-JOCFXOC-JOCE (xuventude obreira), Junior (nenos), VOS (medio obreiro),
Asociación Católica de Mestres da Coruña.
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Coas naturais limitacións da falta dun número maior de respostas ó
devandito cuestionario –aínda que como mostra é suficiente–, compuxemos
este informe provisional, que por iso denominamos “Notas...”. Trátase, polo
tanto, dun proxecto en xermolo e aberto, que precisa completarse.
Podemos afirmar que na actuación dos MACG posconciliares –xa sen
necesidade de incluí-la Acción Católica anterior ó Vaticano II– hai material
dabondo para a elaboración dunha tese de doutoramento. A súa presencia e
significación na nosa Igrexa e na sociedade galega contemporánea é moi
relevante.
Nestas páxinas imponse a síntese. Pero os autores deste informe
coidamos que Encrucillada debe publicar en números sucesivos algúns dos
amplos e interesantes testemuños individuais que recibimos, ou mesmo
unha monografía sobre o tema.
A metodoloxía do ver-xulgar-actuar (V-X-A) –pedagoxía activa, revisión
de vida, acción-reflexión, formación pola acción– é común a tódolos
movementos.
No remate incluímos un achegamento bibliográfico ó tema dos MACG,
no que a revista Encrucillada pode gabarse de ocupar un espacio ben
xeitoso.
HOAC
2. 1966-1996. XX Semana Nacional HOAC no Seminario Menor de
Belvís (1967). Diversas etapas marcadas polas Asembleas Xerais: Madrid
(1974), Valladolid (1975), Valencia (1977), Granada (1979), Barcelona
(1981), Madrid (1983), Zaragoza (1986), Xixón (1990), Madrid (1995).
Movemento consolidado no Estado español. Nas Asembleas Xerais asúmense
as urxencias e as respostas da HOAC para cada conxuntura.
3. Vigo, Ferrol, Ourense, Vilagarcía, A Coruña, Santiago, Xove, As
Pontes, Maceda. Colaboración e accións comúns no ámbito galego.
4.1. Arredor de 50 militantes en Galicia. Uns 20 en Ferrol, 22 en
Ourense, 8 en Maceda e 10 en Vigo.
4.2. Grupos de cinco a sete militantes. 3 (Ferrol), 2 (Ourense), 2 (Vigo).
Ademais hai uns 8 equipos traballando os materiais de Iniciación. Poucos,
pero que son levadura na masa.
4.3. Ferrol: Juan Silva Fraga, Xoán Xosé Lozano, Avelino Blanco
Tenreiro, Ángel Leiras, Pilar García Gómez, Alfonso Gil Montalvo (cons.),
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Xosé Couce Rey, Victorino Pérez Prieto. Ourense: Xesús Pousa, Xosé
Xulio Rodríguez Fernández (cons.), Xosé Rodríguez Gallego (cons.), Roxelio
Rodríguez Nóvoa (cons.), Manolo Pérez Vences (cons.), Mª Dolores Valeiras
González, Manuel Vázquez Mourín. Vigo: Benito Santos González (cons.),
Luís Calvo Cuesta. Anos 70: Fernando Bandeira (Vigo). Anos 80: Jesús
Martín Mendieta (desde Ferrol a outras vilas galegas). Santiago: Antonio
Vicente Ferreirós (cons.). Lugo: Antonio Gandoy.
5.1. No 1996 celébrase o cincuenta aniversario da HOAC. Asembleas,
debates (Unión Europea). Cursos. Editorial HOAC e difusión dos libros de
ZYX. Libros e revistas (Noticias Obreras e TÚ). En Galicia a través das
Responsabilidades de Representación, Organización, Encadramento,
Difusión, Formación e Consiliaría estase na dinámica xeral e téntase
potencia-la presencia e participación de cada militante nas máis diversas
tarefas populares e eclesiais. Ourense: Poténciase a Iniciación. Planos
Básicos de formación cristiá e política.
5.2. V-X-A. Iniciación, Formación Sistemática e Formación Permanente.
Método de Enquisa. Hai materiais específicos, experimentados e enriquecidos
constantemente. Plano persoal de vida militante, coñecido polo equipo e
revisable nel. Preocupación pola formación. A acción cara a fóra está
relacionada co anterior, a partir do necesario encadramento nun ou varios
sectores. Hai propensión á dispersión e a querer abarcar demasiado ante a
conciencia das situacións e as necesidades percibidas. A HOAC como
organización eclesial e popular quere abranguer estes dous campos, sendo
na Igrexa testemuña do mundo obreiro e popular, e sendo Igrexa liberadora
no seo do pobo.
6.1. Escasa proxección. Dada a tendencia á incomunicación e ó illamento
que se dá en Galicia e tamén o número reducido de militantes, a incidencia
é ben pequena. A vivencia de Igrexa choca coa forma de ser da Igrexa oficial
e tradicional e os compromisos nas organizacións populares son como
membros desas asociacións, sindicatos, etc. Con todo, o durar longos anos
na teima vai facendo ver que o traballo é amplamente valorado por uns e
outros.
Impulsar unha Igrexa galega participativa e liberadora e tentar desde
dentro que as organizacións populares sexan democráticas e loiten polos
xustos dereitos dos traballadores e do pobo, constitúe un traballo ingrato,
difícil, pero admirable e convincente para outros.
Ás veces, hai maior estima nalgunhas organizacións sindicais ca na
Igrexa. Un pequeno gran que tenta estar presente e deixar oí-la súa voz nuns
momentos tan difíciles para a clase traballadora.
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6.2. Moita incidencia. Un movemento como a HOAC mantense vivo,
utópico, revolucionario, crente en Xesús e no Deus de Xesús e nos grandes
altruístas e utópicos da historia. Tamén se producen retiradas, cansazos.
Nadar contra corrente non é doado nin normal e a psicoloxía non aguanta.
Pero a obra e a mediación seguen adiante.
Está configurando unha maneira de ser cura. Escola de formación e
alimento na vida de fe. Vai formando cristiáns cada vez máis conscientes.
Compromiso cada vez máis claro ante os problemas e condicións de traballo
de hoxe. Vanse superando as resistencias a admitir e vivi-la dimensión
política da fe.
7. Moi escasa presencia dos MACG no noso país. Quizais unha das
razóns deste ermo da Acción Católica estea no escaso compromiso que ten
a Igrexa galega coa problemática de Galicia. É unha Igrexa moi pouco
encarnada na secularidade; máis ben metida no campo eclesiástico e ten
bastante descoidada a transformación social. Unha Igrexa que non promove
un laicado ó servicio da misión da Igrexa (isto é a AC), non é unha Igrexa
ben plantada.
JARC/MRC
2. 1960-1996. Da XARC/F á XARC. Xuventude Rural Cristiá masculina
e feminina, que despois quedou en XARC, fundíndose nunha soa, levando
un traballo conxunto. No 1984 constitúese o Movemento Rural Cristián de
Galicia (MRCG) (sobre a andaina máis recente deste Movemento Rural
publícase neste mesmo nº 100 de Encrucillada un traballo realizado por
Manolo Regal).
3.1. Na XARC houbo algúns contactos entre as dióceses de MondoñedoFerrol, Ourense, Tui-Vigo e Santiago, nos que participaron os consiliarios
e algúns militantes segrares en reunións conxuntas, pero non chegou a
callar.
En Santiago funcionaba no ámbito diocesano, con base na parroquia e
na comarca. Na parroquia o consiliario era normalmente o párroco; na
comarca había un consiliario comarcal elixido polos cregos da comarca e na
diócese un consiliario diocesano. Nos xoves funcionaba igual: en cada
parroquia había un equipo de militantes co seu responsable e logo un
responsable comarcal; os responsables comarcais formaban a Comisión
Diocesana, que era a que levaba a marcha do movemento.
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O MRCG ten Galicia como ámbito xeral, cun equipo único de
animadores pertencentes ás dióceses de Tui-Vigo, Santiago e Mondoñedo.
Hai tamén en Ourense.
3.2. XARC. Santiago: A súa influencia podía chegar a unhas duascentas
parroquias. Comarcalmente estivo presente nas bisbarras de: Vea-A Estrada,
Cuntis, Barcala-Negreira, Arzúa, Touro-Loxo, Ordes, Mesía-Visantoña,
Santiago-Calo, Santiago-Amaía, Urdilde, Bergantiños-Carballo, Vimianzo,
Pontecarreira, Ribadumia, Lantaño, Asados-Rianxo, Padrón-Cesures,
Cacheiras-Vilariño, Franza-Pontedeume, Curtis-Teixeiro, Baión-Arousa, S.
Miguel de Leiro-Cambados. En cada comarca variaba o número de
parroquias, xa que nalgunhas podían estar todas implicadas (Negreira) e
noutras non; aínda que a influencia en toda a zona e na diócese era
manifesta, polas accións masivas que se programaban de cara a toda a
mocidade rural. Ourense: Limia Baixa. Mondoñedo-Ferrol: Ferrol, Serra do
Xistral, Muras, Ourol, Ortigueira, Ambosores, Viveiró, Oiras.
MRCG. Cedeira, Galegos,
Celanova, Xinzo. Accións de
Carballiño, Grou, Vilardevós,
Pastoriza, O Cebreiro, Dumbría,

Buxantes, Touro, Teo, Arzúa, Abadín,
ámbito diocesano en Ourense. Bande,
Parada de Outeiro, Solveira, Maceda,
Cesuras, Noia, Ordes, Bazar. Terra Cha.

4.1. e 4.2. XARC. Santiago: Ó longo de cada curso celebrábanse dous
cursos: un de iniciación ó movemento e outro de formación de militantes;
tendo en conta que estes cursos se celebraron durante 6 ou 7 anos, cunha
asistencia en conxunto duns 80 mozos e mozas, pódese tirar, máis ou menos,
o número de militantes cun maior ou menor grao de compromiso, ou que
polo menos pasaron polo curso. O movemento chegou a abranguer 22
comarcas, cun grao de asentamento e militancia que variaba. Entre 5 e 10
mozos por parroquia. Ás xuntanzas diocesanas asistían máis dun cento de
persoas. Ourense: Moi pouquiños. Na etapa político-sindical houbo un
grupo xeitoso de leigos incorporados á loita, anque non sempre desde unha
conciencia cristiá explícita. Nos mellores momentos, talvez de 15 a 20
grupos. Mondoñedo-Ferrol: Sobre 100 militantes, pero con poucos anos de
pertenza e mobilidade excesiva. 3 grupos ben organizados e grandes, con
varios subgrupos.
MRCG: Tui-Vigo: 13 militantes en dous grupos. Santiago: uns 50
militantes en 7 grupos. Mondoñedo: 28 militantes, en 4 grupos.
4.3. XARC. Consiliarios: Santiago: Xaquín Gómez Barros, Jesús
Mallo Brenlla, Ricardo Villaverde, Michel, Manuel Castiñeiras Rodríguez,
José Soneira Lema, Losada de Baión, Jesús Pazos García, Manuel Pastoriza
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Rodríguez, Bernardino Villaverde, Francisco Graña Riveiro, Ramón Dosil
Martínez, Ramón Barral Camba, Primitivo, Jesús Mª Antelo Quintáns,
Aquilino Fernández Fentáns, Manuel Míguez Lodeiros, Antonio Vicente
Ferreirós, Luciano Pena Andrade, Bartolo Sánchez Canals, X. Manuel
Alvite Novío, o cura de Franza, Dositeo Baliñas Fernández, D. Jesús o de
Luou, D. Manuel o de Calo, Manolo Castro, Jesús o de Trasmonte, os irmáns
Cantelar, Gumersindo Campaña Ferro, Xesús Portas Ferro, Beiroa, Ríos
Noya, Cifuentes, Manuel Blanco Sieira, Carlos Gil Bandín, Luís Amor
Fernández... Mondoñedo: Xoaquín Campo Freire... Ourense: Camilo
Modesto Domínguez Fernández... Dirixentes segrares: Xosé Manuel López
Tuñas, Rosa Capeáns Carballo, Suso e Irma Caamaño Ferreiro, Xosé Denís
Hombre, Genucha Giraut Forján, Cándido García, Teresa Rivas Ferreiro,
Julio Barbazán Tomé, Ricardo Cantelar Rodríguez, X. Amancio Liñares
Giraut, Mª do Carme Santiso, Benilde, Amalia, Mª Carmen Matalobos,
Xosé Bustelo Buela, Esteban, Severino, Luz Verde, Mª Carmen Salgueiro,
os irmáns Villaverde, Mª Carmen de Deiro, Mª Dolores de Dena, Camilo
García, Mª Dolores Gómez Barros, David Temes, Esteban, Mª Isabel Ces
Hermo, Teresiña, Esther, Fernando e José de Calo, Julia Ulloa Boado, Delia
e Tomás de Cances, Mª Carmen Casas, Mª Mercedes Orjales Martínez...
MRCG: Non existe a figura do consiliario. Entre os seus dirixentes e
militantes están: Manolo Regal Ledo, Henar, Xosé A. Miguélez, Victorino
Pérez Prieto, Gumersindo Campaña Ferro, Xoán Xosé García Barreiro,
Tareixa Ledo, Xosé Antón Miguélez, Rubén Rivas, Lurdes Pardo, Maruxa
Cambeiro, Emilio González Avión (chegou a ser presidente do Consello da
Mocidade de Galicia), grupo de Ourense...
5.1. XARC e MRCG. Santiago: Actividades nas parroquias. Grupos de
traballo comarcais. Escolas nocturnas de adultos. Cursos para segrares.
Asistencia a asembleas estatais. Participación no movemento cooperativo
agrario, Día da Xuventude, de ámbito diocesano, en Asados-Rianxo, San
Xulián de Vea-A Estrada, Ribadumia, Calo-Santiago, Ferreiros-Arzúa, Os
Ánxeles-Amaía, Baión-Vilagarcía. Participaban 2.000-3.000 mozos. Ó
principio, o principal valor deste día era a festa, a unión, a convivencia...,
logo era o resumo do traballo feito nas parroquias durante todo o curso, cada
parroquia expoñía os seus problemas e as respostas. Tentábase descubrir
Galicia a través dos problemas, da lingua, da venda e mostra de libros, do
folclore... Algúns conflictos coas autoridades civís no franquismo.
Cursos e encontros (Samos, Mezonzo), elaboración de materiais de
formación, relacións con Portugal, creación dunha coordinadora de mozos,
revista Fervenza, Festa do san Cidre como Festa Labrega. Ourense: Cursos
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na diócese e encontros en Madrid, traballos comunitarios nas parroquias
(asociacións veciñais e parroquiais, cooperativas agrarias nas zonas de
Bande e Xinzo), na loita contra a cota empresarial agraria e a cuestión dos
montes veciñais. Elaboración e participación en candidaturas municipais,
introducción do sindicalismo agrario (SAGA), a lingua galega na liturxia,
catequese, problema do leite, análise da situación diocesana co cambio de
bispo (Temiño-Diéguez), xornadas de Os Milagres para conmemora-la
Rerum Novarum...
5.2. V-X-A. Cursos de iniciación e formación. Partindo sempre da
realidade, ensinar a descubri-los principais problemas da nosa sociedade
rural, analizando os mesmos e motivando a adoptar un compromiso persoal
e de grupo, para, ademais de concienciar da necesidade de tomar postura
ante os problemas, imbuír ós demais membros do contorno máis próximo
nese compromiso, sempre a través da organización de actividades.
Monografías e enquisas sobre o traballo, os estudios, alcoholismo,
diversións... No xulgar confróntase a realidade co Evanxeo. Moitas veces
hai máis dimensión de reflexión ca de acción. O método ver-xulgar-actuar
é correcto, daba bos resultados e a súa validez debe ser aínda reivindicada.
Emprego tamén de materiais elaborados polo MRC de Galicia. É fundamental
a preocupación pola formación.
6.1. A XARC foi unha fermosa experiencia que sementou accións e
ilusión na mocidade e nos cregos, que foi moi triste que morrese e que é
unha pena que non se retome. Os tempos, certamente, son outros, pero a liña
dos movementos segue a ser válida. Axudou a formar unha serie de persoas
que, aínda que con posterioridade se desvencellasen desta organización,
contribuíu en moitos casos a seguir co compromiso social noutros campos,
adquirindo unha aprendizaxe e unha serie de valores humanos que marcaron
as actuacións posteriores.
A XARC lograba unha xuventude moito máis unida e posuía unha
responsabilidade que hoxe non ten. A Igrexa quixo desartellar este
movemento e o resultado está aí: apatía xeral por parte do pobo. Serviu para
tomar conciencia dos problemas sociais e tentar solucionalos.
A aportación do Movemento Rural no seu conxunto está sendo un
referente moi serio cara á sociedade rural e cara á Igrexa. Aínda que
implantado en poucos núcleos e dispersos, un espírito de Igrexa nova e
comprometida aniña no campo galego. Con el dáse unha mobilización da
mocidade, creación de conciencia galeguista e a construcción dunha Igrexa
máis comprometida coa realidade. Sempre é viveiro, fermento e non masa.
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6.2. Para os cregos e militantes foi unha escola de vida extraordinaria,
e talvez a mellor maneira de acada-lo sentido evanxélico ó xeito de Xesús
Cristo.
Algún compañeiro comentou que, anque non xurdiron moitos militantes
leigos, alomenos o movemento espertou o sentido de militancia cristiá dos
propios cregos, cousa que non sempre hai que dar por suposto.
Moita incidencia. Todos cantos asumiron aquel proceso e aquela
dinámica non se desviaron do camiño (pois ben se ve que houbo moitas
defeccións e abandonos).
Axudaron a formar un espírito crítico. Creación de valores democráticos,
de compromiso, de solidariedade, de participación. Reflexión e acción na
realidade. Algúns comprometéronse profesionalmente co campo.
Anos moi ricos en reflexión, traballo e unión da xuventude do mundo
rural, guiados por un grupo de cregos moi comprometidos.
Permitiu a convivencia e o traballo con moitas persoas das que se
gardan gratos recordos; con algunhas delas inda se está noutros movementos
asociativos. Coa XARC participouse nunha actividade moi enriquecedora
de cara ó exercicio do traballo en equipo, á sensibilización de cara ós
problemas de Galicia e á necesidade dun compromiso permanente coa
sociedade.
7. Estamos a falar do mundo rural, un mundo pobre e moi condicionado.
Desde esta perspectiva é preciso valora-lo traballo dos movementos rurais.
Olla-lo rural desde unha perspectiva urbana pode producir unha lectura
incorrecta.
O mundo rural, coa morte da XARC, quedou sen unha escola dos
futuros dirixentes do campo, sen oposición ás institucións, sen algo que
aglutine a xuventude e a forme, espertándolle o deber de facer algo polos
demais e por eles mesmos.
Os MACG eran vixiados e controlados, tanto polas autoridades civís
como eclesiásticas. Isto dificultaba o seu labor, inda que –posiblemente–
facilitaba unha maior comuñón e cohesión interna dos grupos. Era moi
difícil implicar á xente nestes movementos, por moitas razóns. Sen embargo,
e a pesar de tódolos atrancos, o papel xogado polos MACG é fundamental
para entende-lo posterior proceso político. Lembrar igualmente que isto
acontecía parello á posta en marcha do Vaticano II, con tódolos seus
avatares.
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É mágoa que a Igrexa oficial non tivese máis conciencia da urxencia
dos MACG. Tamén fallou a constancia e a dedicación de por vida. O mundo
gañábanos en velocidade. Nós iamos ben atrás. Non soubemos, non sabemos,
facer prospectiva. Talvez imos moi a remolque de todo.
JEC-MECG
2. 1964-1996. Santiago: 1ª Etapa, 1964-72. Ó principio era máis
pietista e desde 1965 foi máis comprometida na loita por un sindicalismo
universitario democrático. Presencia significativa na diócese e na Universidade ata 1968, en que estoupou a crise da JEC en España, que levaría a
autodisolución no 1972. 2ª etapa, desde Nadal do 1975. No 76 formouse o
MECG, con maior actividade nos anos da transición. Grupos de Ensinanzas
Medias e Universidade.
3. Primordialmente en Santiago. Houbo grupos tamén en Pontevedra,
Noia, A Coruña, A Estrada, diócese de Tui-Vigo, cidade de Ourense.
4.1. Santiago: 150 militantes –nos bos momentos– e 30 nos momentos
máis baixos. Ourense: 50-70 membros (incluíndo a JIC).
4.2. Santiago: Ata 20 grupos en Santiago, 5 na Coruña, 4 en Pontevedra.
Ourense: Uns dez grupos. Fálase sempre do pasado, dos “mellores momentos”.
4.3. Santiago. Consiliarios: Eugenio García Rodeja, Baudilio Barreiro
Mallón, Antonio Caamaño, Jenaro Cebrián Franco, Ricardo Viqueira.
Dirixentes e militantes: Paco Díaz Fierros, Xosé Antón Iglesias, Agustín
Bueno, Carlos Carracedo, J.V. Carpente, Carmiña Martí, Carmela Capeáns,
J.Mª Fraga, Javier R. Castillo, Moncho Barreiro, Quico Domínguez, J.M.
Porto, Eloy Isorna, Daniel Vilela, Francisco Cerviño González, José A.
Lorenzo, Camino Noia, Santiago Amado Señarís, Fernando Vidal Meixón,
Pedro Girón Daviña, irmáns López Facal, Félix Sarmiento, Juanjo
Domínguez Reboiras, Pedro Mariño, Benedicto García, Emilio Pérez
Touriño, Xesús Portas, Victorino Pérez, Amancio Liñares... Ourense.
Consiliarios: Camilo M. Domínguez Fernández, José Salgado.
5.1. Actividades culturais, lúdicas e reivindicativas nas facultades dos
anos 60. Campañas “fagamos comunidade”. Nas eleccións de delegados de
curso e contra o oficialista SEU. Asembleas anuais, “Mércores abertos”
(mesas redondas, debates, conferencias...sobre temas de actualidade), grupos
de reflexión, eucaristías específicas, publicacións (Fendendo, Irmandiños).
Importancia das asembleas de ámbito español, con debates apaixonados e
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crises abertas. Encontros importantes de Pontedeume e Melide (1978,
Asemblea Nacional Galega do MECG). Militancia tamén en sindicalismo
estudiantil democrático e forzas políticas (ERGA, PSG, PCG...).
5.2. V-X-A. Revisión de vida, semanal. Sesións de estudio de temas
sociais, eclesiais ou teolóxicos, campañas dirixidas a orientar unha acción
organizada, dende as claves educativas e máis evanxelizadoras dos
movementos especializados, que tratan de sementar xermolos de
transformación na escola e na universidade.
6.1. Na sociedade: non é doado valorar e cuantificar. Sen embargo,
sublíñase: o compromiso público dos militantes (nos claustros, xuntas de
Facultade, ONGs, en grupos de acción, nos colectivos sindicais, sociais ou
políticos. Moitos dos militantes hoxe ocupan cargos públicos e de responsabilidade social (políticos, sociais e profesionais). Na Igrexa galega: incidencia
máis cualitativa ca cuantitativa. Mais é innegable que influíu no talante,
estilo e acción pastoral dunha minoría influente de cregos e leigos. Só desde
esa influencia pode explicarse a evolución do traballo parroquial cara a un
talante e preocupación misioneira. Aportou un número importante de
cristiáns comprometidos, que colaboran e animan tarefas parroquiais e
pastorais (catequese, Cáritas, etc.).
Tamén se apuntan opinións de “pouca influencia” na sociedade e na
Igrexa, por existir poucos grupos, e non durante moito tempo, a pesar de que
se recoñece que moitos militantes ofrecen logo un perfil definido nos
diversos campos de acción na sociedade.
No ámbito universitario dos anos 60, tivo un valor grande de perda de
medo e de iniciación dunha certa liberación e incipiente democratización,
fronte á forte opresión política e académica. Na xerarquía xa se empezaba
a ve-los movementos con moito receo.
Como na XARC, cualifícase de positiva a actitude do cardeal Quiroga
Palacios, “respectuosa e agarimosa”.
6.2. Valores, madureza crente... para algúns, “decisiva” a xeira de
militancia na JEC-MECG. A xente quedaría moi marcada positivamente
pola experiencia. Talante democrático, antiautoritario, de compromiso cos
demais, mesmo en militantes que agora se declaran agnósticos. Contribuíu
á formación persoal dos propios implicados e a dotalos dunha boa
metodoloxía de análise e acción social, como tamén dunha actitude vital
xenerosa e igualitaria.
Se a Igrexa como institución tivese outra actitude é moi probable que
houbese moita menos perda da fe.
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7. Ata agora –en 30 anos de compromiso na JEC– non se atopou un
método e unha pedagoxía máis válida para abrir e impulsar procesos
educativos moi eficaces, para animar e madurar para a vida, para educa-la
capacidade crítica... Sen contradicir e deixar de recoñecer que moitos exmilitantes se afastaron da Igrexa e mesmo da fe... atrevéndose a afirmar que
é máis a pesar de que a causa de...
A visión do mundo ten moito que ver cos anos de militancia na JEC,
inda que logo na opción política houbese aportacións doutras correntes de
pensamento (marxismo, laicismo, liberalismo...). Había na xente da JEC
estudiantes cun alto sentido do compromiso e de entrega; bos estudiantes,
en xeral, que dedicaban ademais moito tempo ó traballo sindical e político.
Atópase falta de comunicación entre a xerarquía e o pobo, entre o pobo
e o clero, entre os distintos grupos activos de segrares, o mesmo que ocorre
respecto ós relixiosos de todo tipo. A Igrexa é o mundo perfecto da
incomunicación. Iso leva consigo que non poida existir un verdadeiro “pobo
de Deus vivo”.
JIC-XIC-ACI
2. 1966-1981. 1º, Toma de contacto; 2º, Extensión e implantación; 3º,
Implicación cada vez máis social. Entre o 77 e o 81 estaba moi diminuída
en todo o Estado. Crise de crecemento, ideolóxica, desmembración: anos
74-84.
3. Movemento urbano. Grupos en Pontevedra, Ourense, Santiago e A
Coruña. Lourizán, Salcedo, Marín, O Grove, Vilagarcía. Tamén en Vigo,
Tui, Verín e Lugo.
4.1. e 4.2. En Ourense: 30 militantes (5-6 grupos). En Pontevedra: 14
equipos de militantes, 98 persoas. Diócese de Santiago: 143 (23 grupos). Na
Coruña: 4 militantes (1 grupo). Galicia: 248 militantes (35 grupos).
4.3. Ourense: Benigno Moure, Camilo M. Domínguez (cons.). Santiago:
Jaime García Rodríguez (cons. nacional), Carlos Gil (cons.), Xaquín Gómez
Barros (cons.), Luís Otero Outes (cons.). Pontevedra: Benito Fernández
Raposo, José Gulías Varela e Xesús Portas Ferro (cons.). Dirixentes:
Salvador Bará Viñas, Xoán Cons. Ferrol: Fernando Porta.
5.1. Ourense: Problemas propios da idade xuvenil, promoción cultural
en barrios ou na radio, sensibilización social, festas a nivel parroquial.
Pontevedra: IV Consello Conxunto JIC (1974). Semana da Xuventude e
Cine, campaña sobre o uso do tempo libre e o asociacionismo xuvenil.
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Análises e enquisas. Festas. Curso no 79 para militantes de Pontevedra e A
Coruña. Asistencia a Asembleas estatais, con protagonismo dos XIC de
Galicia. Semana Bíblica. Celebracións do 1º de Maio. Problemas coas
autoridades franquistas.
5.2. V-X-A. Análise dialéctica da realidade, estricta planificación da
acción (formando parte de campañas amplas), reunións de estudio teóricas
e sobre aspectos parciais da realidade social. Reunións de revisión de vida,
sen periodicidade marcada e como axuda á atención persoal. Enquisas e
posta en común das respostas. Presencia evanxelizadora nos ambientes.
“Método cristián de revolución”, que implica un compromiso máis radical
pola liberación persoal e social de tódolos oprimidos e loita pola xustiza.
Renovación radical da persoa e da sociedade.
6.1. e 6.2. Moi escasa na sociedade e na Igrexa. Importante por
contribuír á formación dos propios militantes. Ofreceuse á Igrexa de Galicia
un coñecemento máis real da situación da mocidade e da sociedade.
Distribución dos libros da Editorial ZYX. Saíron de aí dirixentes sindicais
e políticos. A Asemblea Conxunta de bispos-cregos non foi allea ós MACG.
Implicación na 1ª fase do Concilio Pastoral de Galicia. Madurecer como
persoas, galegos e cristiáns. Lectura crente e esperanzada das realidades da
vida. “Os anos máis felices na vida como crego”.
7. A XIC morreu cando o bispo Suquía e os seus asesores se negaron
a deixar ir a Xesús Portas Ferro de consiliario nacional do movemento, no
1980. Meses antes chamáraos o bispo de Ávila –Benito Fernández Raposo
acababa de demitir como consiliario nacional e tamén os liberados segrares
que houbera–, para avisar que se comportaban como defensores da doutrina
maxisterial ou se acababan os contos e os locais da rúa Alfonso XII. Naquel
momento só quedaban dous consiliarios con grupo activo na JIC española:
Portas e outro en Iruña (Pamplona). Os demais ou xa o deixaran ou non tiñan
grupo.
JOC-XOC-JOCE
2. 1964-1986. Anos 60 en Ferrol. Do 74 ó 76 incorpórase Galicia como
Federación á JOC do Estado e á Internacional. 1978-80: momentos de máis
empuxe. 1980-84: crise internacional da XOC. Do 80 ó 86 procurouse en
Galicia a reiniciación e extensión do movemento.
3. Dióceses de Mondoñedo-Ferrol, Santiago, Tui-Vigo. Nos 80: ámbito
nacional galego. Localidades: Vigo, Santiago, A Coruña, Vilagarcía, Noia,
Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Monforte de Lemos, Cambados, O
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Morrazo. O cadro de referencia era o barrio: Canido, Ferrol Vello, Esteiro,
Caranza (Ferrol), Carme de Abaixo, Castiñeiriño e Santa Marta (Compostela),
Teis, Matamá e O Areal (Vigo).
4.1 e 4.2. 10 grupos en Galicia. Arredor de 100 militantes. 25 nos anos
80. 28 grupos nos anos 70 no ámbito galego.
4.3. Ferrol: Consiliarios: Eliseo Ruíz de Cortázar Cuco, (estatal da
JOC, 1970-74), Xosé Couce Rey, Xoaquín Campo Freire, Gabriel Vázquez
Seijas (estatal, JOC-F), José Sánchez Ruibal, Pedro Santalla Roca, Manuel
Bello Trigo. Francisco López Teixeira, Fran, Maricarmen, Carlos, Manolita
Casal, Alité, Maribel... Santiago: Antonio Vicente Ferreirós (cons.), Eduardo
Mallo Regueiro, Juan José Cebrián, Chenel, Luís Otero Outes (cons.),
Santamarina, Xosé Antón Iglesias Pérez (cons.), Xesús Mosquera, Salvador
Bará, Carmela, Constantino Freire Pallín, Benxamín Salgado. Vigo: Federico
Fierro Botas (cons.), Xesús Reboreda Graña, Xulián Maure, Fernando
Carrasco, Carme Dios González. Lugo: Marina Mosquera, Esperanza, Gandoy, Xoán Cons Pintos. A Coruña: Carlos Vázquez, Valeriano. Ourense:
Moncho, Luís Pérez González (cons.). Pontevedra: Marisa e Mariluz. JOCFeminina con boa implantación en cidades e vilas.
5.1. Momentos case de clandestinidade –tamén na HOAC– cos estados
de excepción na Dictadura. Difusión das revistas Juventud Obrera e Forxa,
cursos de ámbito local e galego, participación nas asembleas estatais,
reunións de equipo, presentación de campañas (tempo libre, desemprego),
análise da problemática xuvenil, actos festivos e de denuncia, atención ó
colectivo de empregadas de fogar, campamentos de iniciación (A Guarda),
presencia nos centros industriais, integración no sindicalismo obreiro,
traballo e festas nos barrios, bibliotecas, clubes xuvenís, “Mozos contra o
paro”, celebración do 37 Consello Estatal da JOC de España en Santiago
(1985).
5.2. V-X-A como etapas interrelacionadas. Documentos do Consello
Internacional de Linz (Austria, 1975). Edición galega en Vigo, 1980:
Declaración de principios, a revisión da vida e a acción obreira, a XOC e
a súa tarefa de educación.
6.1. Importancia na Galicia obreira dos anos 60-70. Nos 80:
relativamente modesta. Contribuíu nalgunha medida a facer presente na
opinión pública e en diversos ámbitos organizativos a situación e
problemática dun amplo sector da mocidade que non adoita estar presente
na vida asociativa. O contacto cotián con organizacións políticas e sindicais
contribuíu a que esta problemática fose tida en conta en programas electorais
e intervencións concretas ante as diversas Administracións.
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Na Igrexa galega, a XOC aportou elementos de sensibilidade e apertura
cara a unha realidade xuvenil que dificilmente conectaba coa estructura
parroquial e que desenvolvía a súa vida en ámbitos pouco achegados á
experiencia cristiá. Participación na Coordinadora de Grupos Cristiáns
Galegos (outubro, 1984). Problemas nas relacións coa xerarquía, porque a
XOC se movía en terreos fronteirizos. Viviuse o proceso da crise dos 80, co
paso da JOC á JOCE no ámbito estatal.
6.2. Aprendizaxe práctica na militancia político-social-cultural. Os
militantes, finalizado o seu percorrido no movemento JOC, pasaron a
desenvolve-lo seu compromiso en diversas organizacións, dende postos de
responsabilidade de maior ou menor relevancia.
Foi un gran momento educativo das persoas. Cadaquén foi marcando o
seu camiño, pero todos marcados por unha gran preocupación social e
relixiosa, así como por un compromiso de transformación da sociedade e de
servicio ós máis pobres. Pagou a pena o esforzo. Un estilo de vida, unha
análise da realidade. A militancia na JOC notouse coa presencia en asembleas
diversas.
7. Remítesenos a traballos sobre a JOC publicados nos números 15, 33
e 37 de Encrucillada. Como noutros MACG, as respostas ó cuestionario
viñeron, ás veces, acompañadas de documentos e materiais elaborados
polos propios movementos.
O paso pola XOC sería unha importante etapa vital, na que
experimentámo-lo quefacer solidario, compartindo a vida e loita comúns
pola transformación das persoas e as estructuras, tendo sempre presente o
horizonte, utópico pero cheo de ilusión e forza, dun cambio global posible.
Supuxo unha valiosa oportunidade de maduración nas relacións interpersoais,
un espacio onde compartir e desenvolve-las opcións que fundamentan o
noso ser e estar: para a maioría, a fe cristiá, unha fe non instalada en
seguridades compracentes; para outros, unha fonda opción humanista,
aberta á esperanza e ó diálogo. Para algúns foi o punto de referencia que
encheu de sentido e dende o que se entende a vida nesa etapa da mocidade.
E aínda hoxe resulta un elemento de identificación persoal ó que non se
renuncia.
JUNIOR
2. 1975-1996. Fase de iniciación (1976), de consolidación e ruralización
(1984), crise (1993) e presente cunha re-iniciación e nova orientación
(1996).
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3.1. e 3.2. Nas dióceses de Santiago, Tui-Vigo, Mondoñedo e Ourense.
Agora é de ámbito galego, cunha coordinadora. Localidades: Negreira,
Cesuras, Visantoña (grupos Obxectivo e As rabudas), Abella, Mesos,
Galegos, Touro, Viladavil, Arzúa, Vilar, Bazar, Barquiña, Abadín, Vilalba,
As Pontes, Barro, A Coruña (Agra do Orzán, Barrio das Flores), Vigo
(parroquias do Sagrado Corazón e Santa María) –hoxe é a cidade con maior
implantación–, Ourense (parroquias da Asunción e A Ponte).
4.1. e 4.2. No ano 89 implicaba a máis de douscentos nenos e varias
ducias de adultos. Eran uns 20 grupos en Galicia (11 na diócese de
Santiago).
4.3. Consiliarios. Santiago: Bartolomé Sánchez Canals, Xesús Portas
Ferro, Xoanxo García Barreiro, Manuel Barreiro Conde, Gumersindo
Campaña Ferro. Ourense: Francisco Pernas de Dios, Estaquio Barbosa
Fernández, Digno. Vigo: Xosé M. B. Gándara. Dirixentes, militantes
segrares: Lino Ferreiro, Jorge Pereira (Vigo), Toño Quintáns (Ourense),
Amancio Liñares (Negreira), Soco e Feli (Santiago), Elías Castelo (A
Coruña).
5.1. Creación de clubes para rapaces e acampadas, Campamentos Val
de Barcala e actividades previas, enquisa á xuventude da comarca, reunións
nas parroquias, asistencia a asembleas diocesanas e estatais, campañas
(“Aprender xogando”, “Buscando a un amigo”, malos tratos ós nenos,
contra o lixo e a contaminación, contra a expropiación dunha lagoa...).
Xogos. Claro compromiso cos pobres e co mundo rural. Celebracións da fe.
Asembleas de Educadores do JUNIOR Galicia.
5.2. V-X-A. Accións encamiñadas a coñecer e relacionarse mellor cos
outros rapaces do barrio ou da aldea.
Os nenos fan fronte á súa vida partindo da análise do seu mundo. Cada
grupo do Junior é autónomo nas accións a realizar, segundo o descuberto por
eles.
A intuición fundamental é crer na capacidade do neno galego para
vivir e transforma-lo seu medio, para vivir unha experiencia de Xesús Cristo
e anuncialo no seu ambiente. Fíxose un proceso de galeguización progresiva,
ata chegar a unha normalización da vivencia da galeguidade. Houbo
presencia significativa dos leigos, pero hoxe está levado o Junior máis ben
por curas e monxas; a razón non é outra que a dificultade de conseguir leigos
militantes no mundo rural.
6. Reflexión e acción na realidade dos nenos. Remítesenos a un artigo
de Irimia (nº 187, 1985) sobre a III Asemblea de Educadores do Junior.
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O movemento existe cando hai nenos e preadolescentes que conciben
as súas vidas como militantes cristiáns. Os educadores son tamén militantes
cristiáns comprometidos no mundo no que viven. O Junior coida o tema da
presencia social. Mesmo nalgún concello da diócese de Santiago figura
inscrito no rexistro de asociacións, como operante nese concello.
A presencia do Junior na Igrexa, alomenos en Santiago, é pobre. A
valoración que se ten do Junior e dos movementos vai parella á valoración
que se ten dos que traballan cos nenos no movemento: non son especialmente
considerados nunha diócese que é un deserto en pastoral viva. O Junior, que
responde a unha concepción revolucionaria do neno, mesmo para a sociedade,
provoca entre os cregos receos e desconfianzas. Tampouco entenden, fronte
ás súas catequeses, a posibilidade de evanxelizar desde a acción. De aí o
rexeitamento e as dificultades de medra. Sábese do caso dunha educadora
que tivo que abandona-lo seu grupo de Junior pola obstrucción do cura.
En plataformas máis abertas, a cousa cambia. Participou o Junior nas
Xornadas de Teoloxía da Coruña (1992) e nas Xornadas de Catequese das
Vicarías e en reunións de cregos dentro do tema dos MACG (1996).
O MRC, o MRCG (mocidade rural) e o Junior rural en conxunto teñen
unha incidencia notable na sociedade e na Igrexa. Os tres son
interdependentes e as persoas de cada un colaboran en proxectos comúns,
como a revista Fervenza ou a celebración do san Cidre.
7. A vida de crego rural –nun caso concreto– débelle moito ó Movemento
Junior. Afirma sentirse moldeado espiritualmente por el e que aprendeu a
facer lectura crente da realidade. Tamén que recibiu unha alimentación
teolóxica e espiritualidade desde a vida. Valórase máis o pequeno e ós
pequenos, e ámase máis o mundo dos nenos. Deulle un sentido de Igrexa que
non tiña.
VOS
2. 1974-1996. Fundación polo padre Seixas no 1961. Etapas: 74-78:
Acompañamento ó movemento obreiro. 78-81: busca de identidade
(Comunidades de Base, teoloxía Latinoamericana). 81-96: Comunidades
cristiás populares.
3. A Coruña. Ámbito local. Comunicación, coordinación e encontros
con outras do Estado.
4.1. e 4.2. De 30 a 40 militantes, nun só grupo.
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4.3. P. Seixas, Anuncio Moroño, Alfonso Mascuñana Bordas, Xosé
Manuel Alonso Busto, Paz Negreira Barcia, Francisco Martínez Rivadulla.
5.1. Participación nas loitas e movementos a favor dos pobres e denuncias dos abusos do poder. Reflexión e documento anual sobre a paz.
Preparación e celebración da Asemblea Anual de Crentes. Coordinadora de
Crentes Galegos, desde hai once anos. Eucaristía quincenal. Reunións
semanais.
5.2. Formación teolóxica popular. Acción-reflexión-acción. Revisión
de vida e retiro anual de programación e revisión. Aprendizaxe dos
empobrecidos do mundo. Solidariedade.
6.2. A comunidade cristiá na que se converteu o movemento é
imprescindible na vida dos seus membros.
Vencellado á Compañía de Xesús. A VOS (Vangarda Obreira Social)
é a sección adulta da VOX (Vangarda Obreira Xuvenil).
Asociación Católica De Mestres
2. 1965-1990.
3. A Coruña (cidade).
4. Máis de 300 mestres asociados. Consiliario: Manuel Espiña.
7. Funcionaba na liña da AC xeral. Fundouse a Asociación Católica de
Mestres (1965), porque así podían pertencer tamén os mestres non
practicantes (xa que non existía liberdade de asociación). Así entrou nela
mesmo algún mestre comunista, o que proporcionou os primeiros problemas
co gobernador civil, que prefería que fose de “mestres católicos”.
Chegouse a mercar un piso para a asociación. Fíxose o libro Picariños
(ed. Casals), o primeiro sobre o estudio do galego no ensino primario, e que
segue editándose. Había o proxecto de facer tódolos textos de EXB.
Organizouse alí a folga xeral de mestres de Galicia, cando se conseguiu a
elevación do soldo de 6.000 a 14.000 Ptas.
Pero no 1988, por iniciativa da xerarquía, potenciouse na Coruña
(Fogar de Santa Margarida) a nova Asociación de Profesores Cristiáns. E no
1990 aconsellouse que se incorporasen a ela os que quedaban na Asociación
Católica de Mestres (os non practicantes xa abandonaran cando chegaran as
liberdades democráticas para o asociacionismo). Acordouse regalarlle aquel
piso á parroquia de San Paulo.
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A Pascua Xove,
un camiño de 25 anos
Por Jaime VAAMONDE SOUTO

Un pouco de historia
A iniciativa xurdiu, no mosteiro de Armenteira, unha tarde de 1972,
concretamente na tarde dun domingo do tempo de Pascua. Alí estabamos
reunidos xoves do grupo musical Airiños, do club parroquial de Sobradelo,
algúns alumnos do Instituto de Bacharelato de Vilagarcía e uns poucos
adultos. Foi unha convivencia que constou dunha reflexión arredor da
Pascua, unha oración, a celebración da Eucaristía e unha merenda, rematando
todo cunha invocación á Nosa Señora. Foi tal a experiencia, que tódolos
presentes decidimos repetila para o ano seguinte.
Aquel primitivo espírito reproduciuse ó ano seguinte no encontro
celebrado o primeiro de maio no Colexio Filipense de Vilagarcía. Un ano
despois sería superado nalgúns aspectos e modificado noutros gracias á
experiencia e ó talante entusiasta e creativo dos xoves e dos adultos que
participaban. Foron convivencias nas que se espertaba ó sentido da vida
segundo o espírito da Pascua e ó sentido de pertenza á Igrexa. Decídese
entón facer unha convocatoria xeral ós xoves para anos sucesivos no tempo
da Pascua, previa unha preparación ou iniciación do xove no camiño da fe.
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O grupo asistente comprométese a ofrecer acollida ós outros. Neste encontro
houbo reflexión en común, oración, diálogo, festa, celebración da
Reconciliación e da Eucaristía e invocación á Nosa Señora. O común
denominador de tódalas actividades foi o de lle descubrir un sentido á vida
á luz da Pascua e do amor de Xesucristo, o Resucitado, co seu perdón e a
súa confianza. O encontro con Cristo vivo foi central nestas convivencias e
serao tamén despois, concedendo importancia á vida interior en contra do
superficial e das ideas que dominaban no ambiente daquela.
Foi así como se emprendeu a marcha da Pascua Xove de Arousa, como
un camiño e como peregrinos con tres ideas básicas: vivi-la presencia de
Deus, loitar contra todo mal que pon en perigo a nosa vida e seguir a
Xesucristo a través dunha vida sinxela. E cunha actitude permanente
resumida nestas palabras: ser acollido e escoitado.
Despois destes primeiros encontros, a Pascua Xove dótase dunha
mínima organización. Unha longa preparación, coordinada por un
secretariado, deu orixe a unha organización coas súas esixencias: unhas
convocatorias, uns encontros e unhas celebracións nas que tamén participaban
algúns adultos animadores, procedentes das parroquias e familias de onde
viñan os grupos de xoves participantes.
Proceso evolutivo
Ó longo dos vintecatro anos que viñeron sucedéndose, puidemos
apreciar unha evolución na Pascua Xove a través da valoración de certos
elementos e a concesión de maior importancia a determinados aspectos que
se foron revelando como máis auténticos. Pasos dignos de destacar desa
evolución foron:
Irse convertendo nunha convocatoria aberta, coa participación dun
numeroso grupo de xoves (entre 300 e 600) procedentes de diversas
parroquias, colexios de relixiosos, institutos de bacharelato, grupos e
asociacións xuvenís, todos co seu responsable ou animador.
Pasouse da participación arredor dun programa previamente
confeccionado, a coida-la preparación e considerala como unha condición
previa para poder participar e garanti-la continuidade a nivel persoal e
eclesial.
Pasouse duns encontros a modo de posta en común e coas súas dúas
celebracións principais (Reconciliación e Eucaristía), a dar tamén grande
importancia ós momentos de reflexión por grupos, ó silencio, ó diálogo, á
oración e ós compromisos que alí se deben definir.
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Algunhas constantes da Pascua Xove
Como constantes ou características máis salientables da Pascua Xove
pódense sinalar estas:
Unha reflexión centrada nun tema previamente elixido polo Secretariado,
que levará a un afondamento na persoa de Xesucristo.
As celebracións da Reconciliación e da Eucaristía, protagonizadas
polos mesmos xoves, de duración bastante longa, participadas mediante a
comunicación de experiencias en momentos determinados. Máis tarde
engadiuse unha celebración intermedia, de carácter procesional ou
peregrinante, a do Camiño de Emaús.
O acento que se pon no compromiso, a incidencia no que vén despois
da Pascua nos lugares de orixe, partindo das esixencias do Evanxeo e
segundo o concretado no Manifesto final do Encontro xeral.
Un clima comunitario caracterizado polo compartir en profundidade,
pola participación activa e esixente, por un ambiente de festa e bo
entendemento entre os xoves, así como tamén entre os sacerdotes, animadores
adultos e mesmo pais de familia.
A canción de estilo xuvenil, incluída a creación e estrea de cancións
propias da Pascua Xove.
O Secretariado da Pascua Xove
Desde o principio houbo un equipo de traballo encargado de prepara-lo Encontro xeral. Chamouse o Secretariado. Nas reunións deste equipo
foise perfilando a idea da Pascua Xove para cada ano. Como froito desta
preparación, o Secretariado elaboraba un material que ía remitindo ós
grupos interesados en participar. Estes tiñan que reflexionar nos seus
lugares de orixe coa axuda dese material e manda-las súas conclusións ó
Secretariado.
Na actualidade, o Secretariado, formado por responsables dos distintos
grupos participantes na Pascua Xove, é unha das realidades máis importantes
polo destacado das funcións que cumpre:
Consultar cos grupos de orixe un posible tema para a Pascua seguinte.
Elixir un slogan que anuncie o tema da Pascua.
Elabora-lo cartel anunciador.
Confecciona-los traballos e materiais que han ser reflexionados nos
grupos de orixe.
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Prepara-lo libro de cancións.
Avaliar todo o proceso e os resultados de cada Pascua Xove.
O Secretariado reúnese os derradeiros sábados de cada mes nos locais
da parroquia A Nosa Señora da Xunqueira, en Vilagarcía. Ademais dos
xoves responsables dos grupos de orixe, participan sacerdotes e relixiosas
e relixiosos. A preparación de cada Pascua Xove comeza cunha convivencia
de fin de semana do Secretariado, na que se avalía a anterior Pascua e se fan
as primeiras propostas para a seguinte.
No principio dos anos 90 o Secretariado rexeitou a idea barallada un
pouco antes de crear un movemento que ligase os xoves a el e lles dése
consignas. Para participar na Pascua Xove, o xove só debe responder
persoalmente e en grupo en función da realidade social e eclesial que vive
na súa comunidade de orixe. Sen embargo, o intercambio dos grupos, o
silencio, a oración, o diálogo, a posta en común e o compromiso son
elementos que unen ós diversos xoves e grupos participantes.
Os grupos de orixe
Ó principio comenzaron por asistir grupos da Arousa. Mais axiña se foi
estendendo a participación a grupos de xoves procedentes non soamente das
parroquias e centros máis próximos, senón tamén de toda a arquidiócese e
aínda de diversos puntos de tódalas dióceses de Galicia.
O encontro xeral
Estes encontros veñen celebrándose no Colexio Filipense de Vilagarcía
de Arousa, nunha das fins de semana do tempo litúrxico da Pascua. Un
esquema tipo dos encontros xerais da Pascua Xove é o seguinte.
Venres:
- Chegada e acollida dos grupos
- Presentación dos grupos
- Lectura do pregón pascual
- Oración da noite
Sábado:
- Oración da mañá
- Reunión de responsables
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- Traballo de grupos
- Asemblea xeral
-

Comida
Ensaio de cantos
Reunión de responsables
Traballo de grupos

-

Visita e saúdo do Sr. Arcebispo
Tempo de silencio
Celebración da Reconciliación
Camiño de Emaús ata A Xunqueira

- Celebración da Eucaristía
- Invocación mariana
- Festa
Domingo:
- Reunión dos responsables
- Oración da mañá
- Visita ás parroquias por algúns grupos
-

Reunión de grupos de orixe
Asemblea do Compromiso
Lectura do Manifesto final
Oración de Acción de Gracias

- Comida. Despedida
Aínda que sempre estiven preto da Pascua Xove e da súa evolución, a
miña relación con ela non foi tan estreita desde que asumín en 1984 o cargo
de Vicario Episcopal Territorial. Desde entón, a maior responsabilidade de
asesoramento e animación sacerdotal, que non pode faltar nunca, recaeu en
Xosé Aldao e mais no finado Xosé Rodríguez Manteiga, do que hai un breve
informe escrito sobre a Pascua Xove para a revista Lumieira, VI (1991),
215-218.
Jaime VAAMONDE SOUTO
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Clero galego e posconciliio
Por Xesús ACUÑA GARRIDO

Para entendernos
Isto que vou a contar precisa dalgunhas consideracións. Primeira, que
non pretende nin pode esgotar este tema, pola urxencia do tempo e a
carencia de datos de fiar. Segunda, que escapo todo o que podo dos nomes
concretos de persoas coas que este escrito pode estar equivocado ou facer
sentirse incómodos por aparecer aquí. Terceira, pode haber algún desvarío
cronolóxico mínimo, anque os feitos son practicamente contemporáneos. E
cuarta, quedan moitas lagoas que poden ser obxecto dun tratamento máis
extenso ou da consulta das hemerotecas da época, xa que, no seu día, estes
aconteceres foron espallados abondo.
O paridoiro dos montes
Situámonos no ano 1965. O Concilio Vaticano II, entón felizmente
clausurado por Paulo VI, dera cunha palabra-slogan que fixera furor e que
reflexaba unha verdadeira necesidade na Igrexa: aggiornamento, feliz palabra
atribuída a Xoán XXIII para expresa-la posta ó día dunha Igrexa esclerotizada
polo seu pasado e con escasa sintonía coa sociedade moderna.
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O devandito aggiornamento chegou cedo a Galicia. En realidade, coincidía con outro fenómeno simultáneo, a chamada década prodixiosa dos
anos 60, con toda unha serie de manifestacións artísticas, sociais, económicas,
políticas e demais gromos que daban a impresión do amencer dun tempo
novo. Eran momentos de apertura e de optimismo. Había unha preñez de
criatura nova.
Para encara-lo posconcilio a Igrexa galega tiña no clero elementos
humanos máis que aceptables. Daquela, os seminarios galegos eran un
fervedoiro de aspirantes a crego. Certo que a meirande parte eran nutridas
falanxes de mellorar daquel campesiñado de familias numerosas que acudían á aldea amurada, ó pé da catedral, coa aspiración de ser alguén. Pero
tamén era un viveiro de talentos que saíron fora de Galicia e de España e
traían un aire novo que aquí non se respiraba, e proxectaron a súa vida e o
seu saber dende a universidade ata a política, as organizacións e os sindicatos.
O proxecto de poñer a anda-lo Concilio no medio da realidade clerical
que había foi en non poucas ocasións brutal e, ata en casos, dramático. O que
había era unha estructura de pedra e de ferro, uns cadros organizativos na
Igrexa sen fisuras e á defensiva. O poder estaba nunhas mans que non
deixaban o freo nin con auga quente. O único que acollía ese poder, e con
reticencias, era unha tímida reforma litúrxica, imposta e non aceptada, que
as máis das veces derivaba en pandereteira e de sainete. Fronte a todo iso,
pouco había que facer; pero algo se fixo coa xenerosidade e coa teima do
eppur se muove.
Velaquí, pois, alomenos algo do que pasou.
Aquí pasou o que pasou
Collo a frase prestada porque me parece oportuna. Pasou que, por unha
banda, parte desa enerxía callou no intelecto. Era natural, porque a preparación
intelectual, ás veces de moita altura, prestábase a iso. A universidade, o
ensino en xeral e mesmo a alta política foron acougo de non poucas
inquietudes posconciliares. Tamén o foi a acción sindical, veciñal e dos
mais diversos movementos que tiveron o seu berce neste espírito asociativo
á sombra e o amparo dos restos da antiga Acción Católica, que para entón
derivara nos movementos especializados (XOC, XEC, XIC e demais).
A pastoral puramente eclesial deixou outros testemuños que, a modo de
sinais e sen ser exhaustivo, trato de expoñer.
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1. Xa viñan os ventos de fóra
O gran impacto dunha nova acción pastoral xa viña de fóra, dos cregos
cataláns e vascos, pero sobre todo de Madrid: a comunidade de Moratalaz
e, sobre todo, a emblemática misión do padre Llanos, no Pozo do Tío
Raimundo. Eran experiencias das que se tiña amplo coñecemento polos
medios de difusión e polo testemuño de cantos chegaban de por alá. Na
última Semana de Teoloxía de Bilbao (outono do 70), auspiciada pola
Universidade de Deusto e chea de incidencias policiais, parecía xa realidade
unha eclesioloxía no máis en punta do Concilio. Pero, no conxunto, esas
experiencias non deixaban de ser penedos illados no inmenso mar da
mediocridade dunha Igrexa preguiceira e solidamente domada.
Mentres tanto, aquí pasaba isto:
2. O Ferrol de Mondoñedo
Cando naqueles tempos do posconcilio se falaba dun novo estilo
eclesial saía sempre “o grupo de Ferrol”. Ferrol movíase cun clero novo e
dinámico que tiña a plena confianza dun bispo que acababa de chegar:
Miguel Anxo Araújo. Monseñor Araújo, home ilustrado e de fondo saber,
chegara de Ourense cunha imaxe de identificación fe-galeguidade que
atopou caldo de cultivo naquel fervedoiro que era Ferrol: crise dos anos 70,
loita sindical cando esta aínda era ilegal e renacer dun estilo de bases
eclesiais que se distanciaban das estructuras clericais en simbiose co poder.
Anque, como queda dito, omito nomes que son de sobra coñecidos,
quero deixar constancia en cada un dos apartados que seguen dos cregos que
asistiron á Asemblea Rexional de Bispos-Cregos que tivo lugar en Santiago,
no verán do 71. Fago isto porque, á súa vez, detrás destes nomes hai moitos
outros ós que representaban na Asemblea. Por Mondoñedo-Ferrol asistiron,
co seu bispo Araújo, os sacerdotes Antonio Bouza, José Buide, Xosé Chao,
Manuel Mejuto, Ricardo Pena, Fernando Porta, e non participou Gabriel
Vázquez. Detrás deles había exemplos dinámicos de cregos e leigos que
apostaban por un estilo novo na Igrexa. Algúns quedaron no intento e
seguiron o camiño polos vieiros doutros compromisos. Ós que seguiron
débeselles, en boa parte, á tarefa dos Coloquios e dos Cruceiros, que máis
tarde darían en Encrucillada e Irimia.
3. O Lugo touciñeiro
O do touciño vén a conto daquela famosa sentada na escaleira do
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bispado de Lugo, diante do protocolo da Ofrenda ó Sacramento, cando a
comitiva atopou coa escena inesperada duns homes provistos de pan e
touciño sentados nas escaleiras a modo dos labregos da montaña cando
botan un folgo. Os xornais da época contan que, o había pouco nomeado para
arcebispo de Santiago, Ángel Suquía, sorprendido pola escena, preguntoulles:
“¿Qué, peregrinos para Santiago, no?”. Resposta: “Non, señor, somos
cregos de Lugo comendo touciño, coma a nosa xente” (Se non é vero...).
O clero de Lugo tiña unha fonda presencia nos lugares secularmente
deixados da man de todos. Recordo o traballo de José Luis Sáez, no Caurel,
traendo tódolos anos polo verán colonias de rapaces ó colexio de PlaceresPontevedra, con equipos de médicos e monitores para a curación do bocio.
Recordo tamén por aquí a Alvilares cavilando na filosofía e na lingua. E,
cómo non, a colaboración de Carmen Cervera, relixiosa do Sagrado Corazón,
primeiro en Placeres e logo en Santiago, na residencia universitaria da
mítica Praza Roxa, que impulsou todo ese movemento comprometendo na
tarefa a un bo grupo de universitarios.
4. O Ourense do Avia
Ourense, baixo a férula implacable do bispo Temiño, soaba
eclesialmente e saía nos medios por tres motivos que daban que falar: un era
o labor incansable do padre Silva, coa súa teima da Ciudad de los
Muchachos, outro era o pulso do bispo co cura Celso Montero, e o terceiro
a teima de tres cregos, entón noviños que boa a armaron en Ribadavia,
cidade de raigañas xudías.
Ó padre Silva a estructura eclesial acabou por ningunealo e deixalo en
paz, porque o seu labor semellaba máis ben unha utopía de curto alcance.
En realidade, esta experiencia xa viña desde antes. Preocupado pola triste
sorte dos nenos abandonados, botou man da tradición familiar do circo e
matinou o que callaría coma Ciudad de los Muchachos. Os ben pensantes
sempre o viron de esguello. Pouco mais. Celso Montero pasouno peor; como
era de esperar, perdeu o pulso coa estructura e acabou nun partido político.
O de Ribadavia foi unha de tantas ocasións perdidas de tentar levar adiante
un novo estilo de comunidade cristiá. Cando o labor dos novos cregos
chegou á curia ourensá o bispo Temiño tivo bo coidado en desbarata-lo
invento. Se co bispo de Ourense non puido no seu día Curros Enríquez, ¿que
lles quedaba ós tímidos intentos da nova pastoral?
Ourense levou á Asemblea Conxunta, co seu bispo Temiño, estes
sacerdotes: Castor Alberte, José Estévez, Miguel Fernández, Bruno Fuentes,
Celso Iglesias, José Iglesias, Cesáreo Lourido e Celso Montero.
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5. O Vigo ilustrado
Tendo Vigo unha realidade socio-industrial máis forte que Ferrol, a
presencia da Igrexa nese mundo tivo escasa resonancia, se a comparamos
con outros asentamentos de Galicia. Pola contra, esa presencia notouse
moito máis nas clases medias, así como en certos ambientes intelectuais e
culturais. Ese labor foi sobre todo xesuítico. Non esquezamos que Vigo,
sendo a cidade máis populosa de Galicia, había poucos anos que acollera a
sé episcopal de Tui, sé compartida, e carecía desa presencia curial e
catedralicia que dan os séculos, pero compensada coa forte incidencia nos
ambientes sociais dos colexios relixiosos de vellas raigañas: maristas,
salesianos e, sobre todo, xesuítas. Os xesuítas foron, e son, toda unha
institución en Vigo. Nos círculos galeguistas andaba o padre Seixas, nos
círculos sociais o padre Gómez e nos círculos de animación de grupos de
diversa pelaxe inquieto-burguesa camiñaban os padres Hervada, Magadán
e Villamil. O gran traballo destes tres últimos foi o dun espallamento
ilustrado do Concilio nos ambientes da clase medio-alta, en contrapunto da
intensa actividade do Opus Dei, que teimou tamén con forza neses mesmos
ámbitos.
Vigo-Tui, co seu novo bispo Delicado Baeza, presentou na Asemblea
Rexional estes delegados: Ramón Búa (hoxe bispo), Ricardo García, Camilo
Paz, José Rial, Manuel Seijo e García Hernández, que suplía a Jesús Polo.
6. O Santiago esnaquizado
Santiago, como diócese, é unha realidade moi complexa. Dende
Mugardos ata Cangas do Morrazo e dende Fisterra ata Arzúa hai moito pano
que cortar. De aí que non se poida falar dunha experiencia unitaria. Houbo
moitos intentos de renovación conciliar que quedan no anonimato por falta
de datos, referidos, sobre todo, ó longo período da interinidade arcebispal
entre a morte do cardeal Quiroga e a chegada do arcebispo Suquía.
No posconcilio apareceron moi pronto intentos de grupos sacerdotais
para traballar en comarcas. O máis sonado presentouse en San Adrián de
Cobres-Vilaboa, da man de Avelino Blanco Tenreiro, que chegara do Mehá
de Mugardos á ría de Vigo, con boa experiencia en pastoral obreira. Con el
fixeron grupo Carlos Vázquez, Julio Barreiro e Pepe Longueira. A pesar da
súa innegable xenerosidade, a experiencia non callou, como tampouco a súa
continuación con Furelos, Duarte e Mallo na mesma comarca do Morrazo.
Por Santiago tentouse unha revitalización pastoral de corte vertical:
dende arriba, Maximino Cancela, primeiro vicario de pastoral da diócese,
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artellou ó seu redor algo así coma un senado de consiliarios ilustres que
espallasen a cousa de arriba abaixo polos movementos segrares que xa para
entón perdían folgo. A cousa non resultou. Prometía máis o que se movía
no Castiñeiriño con Antón Gómez Vilasó, pero, ó final, tampouco puido ser.
Por un destes descoidos curiais apareceu por Pontevedra o crego
Carracedo, nada menos que en San Bartolomé, coa Peregrina incluída. A
pesar do bo arroupamento que podía atopar nos restos dos movementos que
quedaban do labor incansable do crego Chanel e de Bieito González
Raposo, Pontevedra é moita Pontevedra para unha renovación coma a de
Carracedo. Marchou a Madrid.
Pretiño de Pontevedra, en Marín, outra fermosa experiencia do crego
Luís Otero Outes foi cortada en seco para poñer xente de orde. É que nas
vilas e nas cidades hai que andar con moito ollo.
Sonado, e ben sonado na prensa nacional, foi o caso de Taragoña. O
achegamento evanxélico, e mesmo elemental, dun bo crego coas súas
xentes, nun estilo novo de parroquia, sen máis pretensións, armou un
rifirrafe deses que non deberían ter razón de ser.
A partir de aí, e de algo máis, os nomeamentos de cregos para vilas e
cidades son examinados con enfermizo coidado. Non sei por canto tempo,
porque a idade dos que imos quedando vai deixa-la tarefa ociosa.
E, de remate, qué dicir de Moncho Valcarce. Todo está escrito no
recordo, nas hemerotecas e no seu libro-testamento. Recordo a Moncho,
chegado ó seminario, dende a súa carreira de Dereito. Coruñés típico, tipofino, que o posconcilio acabou de transformar ata onde chegou no seu
compromiso coa Igrexa e o pobo galego.
Santiago aportou á Asemblea Conxunta estes representantes: este que
suscribe, Xesús Acuña Garrido, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Manuel
Calvo Tojo, Luis Alfredo Díaz, Carlos Gil, Antonio Rodríguez Fraiz,
Andrés Torres Queiruga e Antonio Vicente Ferreirós.
A modo de remate
Pode que a alguén lle quede a impresión de ter lido o guión dunha
novela lúgubre, dun memorial de aldraxes ou dun canto á desesperanza. Se
é así, síntoo. A miña intención é a de reflectir algo que a memoria vai
perdendo. Por iso quero deixar tamén constancia do inxente labor que
espertou o posconcilio en tantos cregos bos e xenerosos que a cotío deixan
a súa vida na renovación catequética. Aí están nos Secretariados diocesanos,
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no espertar das confirmacións, no coidado da liturxia, nos movementos
xuvenís, nos consellos parroquiais e pastorais, na incorporación dos leigos
no quefacer parroquial e en tantas e tantas cousas do cotián e vulgar que non
son nunca noticia en ningures. E tanto, que ás veces se leva adiante nun
ambiente social hostil, de descualificación, de falla de educación e de
chulería veciñal dos catro de sempre que hai en tódolos lados. O meu
recoñecemento.
Xesús ACUÑA

621/189

As institucións

A crise do Seminario de Santiago
(1970-1971)
Por Alfonso BLANCO TORRADO

Aquel outono convertérase nun horizonte de novas expectativas para
moitos seminaristas xa moi sensibilizados. En anos anteriores viñera
acentuándose un desacougo porque aquel Seminario non respondía ó perfil
de crego que un grupo deles, algo así como a vangarda, estiveran a enxergar.
A esperanza dun cambio xa, era máis forte naquel curso, estimulada polo
nomeamento dalgún novo membro do equipo directivo; pero desde as
primeiras semanas aquelas esperanzas esnaquizáronse, non había vontade
de tirar adiante pola banda deste, só un lixeiro lavado de fachada. Os
seminaristas estaban a pedir unha formación máis persoal, non tan dogmática,
e en grupo, mesmo solicitando a súa convivencia en pisos na cidade.
Penso que se deron varias causas desencadeantes daquela crise:
a) En primeiro lugar, a necesidade de crear un novo xeito de seminario
adaptado ás necesidades de Galicia e do Vaticano II. Partindo da identidade
de Galicia (buscábase un estudio total do país), perseguíase unha nova
presencia do crego como servicio ó pobo.
b) O apoio iluminador dun novo xeito de profesor máis encarnado na
actualidade e en Galicia, como Torres Queiruga, Pérez Vilariño, Barreiro
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Fernández, Antonio Peteiro... que estaban a abrir outras vías no centro de
estudios. Non só novos contidos, tamén rigor científico e mesmo unha nova
linguaxe.
c) Foi despuntando un equipo de líderes –algúns deles serían nomeados
delegados de curso– que tiñan moi claro o camiño a seguir e cada vez
lograban máis adhesións entre os seus compañeiros, ata chegar a comprometer
á meirande parte deles a través de iniciativas de grupos espontáneos de
concienciación. Nas conversas e nos claustros de San Martiño estaba a
respirarse unha bafarada de aire fresco. Os que estaban á cabeza do cambio
concibían o seminario como un espacio aberto á sociedade, ós compañeiros
estudiantes da Universidade..., mesmo tiñan amizade e participaban das
inquietudes que se vivían fóra.
d) O ambiente de expectación que estaba a darse na sociedade galega,
en xeral, e nalgún sector da Igrexa, en particular, por exemplo arredor da
parroquia de Fátima do Castiñeiriño, dos Coloquios europeos, dalgunhas
comunidades da Coruña, lograra traspasa-las grosas paredes de San Martiño.
Desde principio de curso, o equipo de delegados propuxo un cambio no
centro: máis galego, máis aberto, máis encarnado nos máis humildes e
marxinados... Esixiamos un novo espírito ou regulamentación, sobre todo,
que estivese máis integrado na sociedade. Que o Seminario deixase de ser
un couto pechado dentro de Compostela.
Estes alumnos, que xa viñamos actuando e sentíndonos grupo desde o
comezo, abrimos dúas frontes:
a) Por unha banda, comezamos a contactar con amigos que estudiaban
para mestres, médicos, economistas, etc., tratando de facer uns equipos,
mentres estudiabamos, para despois poder trasladalos e colaborar xuntos
nunha comarca, unha vez rematados os estudios en Santiago. Conscientes de
que o traballo, sobre todo no rural, esixíanos un labor colectivo entre varios
profesionais.
O punto de arranque era o convencemento de que a pastoral non se
podía improvisar despois, ó día seguinte da encomenda dun destino, que
Galicia nos presentaba uns retos que só cunha programación puntual
poderiamos afrontar, que o desenvolvemento do país sería o froito da
coordinación e da integración de tódolos que traballasemos naquela zona.
Nesta liña tamén entraba o labor do grupo dos cregos da comarca.
Estes equipos, agora en vías de formación, supoñían tamén unha
formación integral, e así recordo que unha das primeiras iniciativas foron
unhas conversas-charla sobre sexualidade, tan descoñecida oficialmente no
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Seminario, e na que nos axudaba un compañeiro interesado nesta experiencia,
Xerardo Moscoso, membro do grupo de Voces Ceibes e xinecólogo. O lema
destes xermolos de grupo era algo así: “Coñecernos estudiando o país para
despois poder traballar xuntos”.
b) Ademais destas actividades intra-grupo, vímo-la necesidade de
difundi-las nosas preocupacións ó exterior, e así fomos organizando varias
cousas, e decidimos facer como dous ciclos cada curso, un na primeira parte
con carácter socio-económico e outro na segunda con afinidade máis ben
literaria e artística.
Organizamos un curso sobre o noso idioma, unha novidade naquel
intre, contra a opinión dos superiores; tivo lugar nunha aula do seminario,
e foi unha das primeiras veces que xoves universitarias, moitas delas
distantes da Igrexa, entraron no San Martiño para participar dunha actividade.
Aquela presencia de mulleres preocupadas polo país escandalizaba a algúns
membros do seminario, superiores e profesores.
O I Ciclo de Economía Galega, outra materia pouco próxima á Igrexa
daquel intre, contou con conferencias sobre “Causas do subdesenvolvemento
galego” (padre Gándara) e sobre “A economía campesiña” (Xosé Manuel
Beiras)... Eran como semanas culturais, xa que tamén representamos teatro
(A Revolta, de Mariñas del Valle), había exposicións de libros e discos
galegos, exposición de pintura de Antonio Sobral, festival de música de
Xoán Rubia, etc. (días 18 ó 26 de novembro de l970).
Era emocionante ve-lo ximnasio do Seminario ateigado de centos de
universitarias e universitarios escoitando a Beiras ou Xoán Rubia. Aquela
experiencia foi moi aleccionadora, ó poder contribuír con estas actividades
ó crecemento cultural e o coñecemento do pobo entre os colegas de
Santiago, aínda que aquela primavera fose case a flor dun día.
O outro ciclo, previsto para abril, ía xirar arredor de Castelao, e falamos
con Ramón Piñeiro, García Sabell, Carballo Calero e López Veiga, que
estaba a dirixi-la representación teatral Os dous de sempre. A noticia, filtrada e publicada no Ideal Gallego, da preparación deste ciclo caeu como
unha bomba, no Seminario, no Cabido, etc., chegando os estertores ó
cardeal Quiroga.
Hai que pensar que Castelao, naquel intre, era un coco para moita xente,
e máis para un sector grande do clero. Naqueles mesmos días algún de nós
foi amoestado gravemente porque os superiores souberon que frecuentabamos
o piso-camilla de don Ramón Piñeiro.
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Desde as primeiras semanas estas actividades estiveron envoltas nun
clima crispado, mesmo con represalias para algúns dos que estabamos a tirar
daquel novo xeito de convivencia e formación. Algún xa foi expulsado no
Nadal, anque despois volveron collelo, porque aquela decisión do vicerrector
foi mal vista por algún superior que presionou para que puidese volver, pero
as relacións daquel xa foron sempre torturantes para algúns. Despois foi
expulsado outro compañeiro.
Esta expulsión e a noticia do ciclo dedicado a Castelao foron a causa
da ruptura entre os seminaristas e os que manexaban o Seminario. Convócase
unha folga antes das vacacións da Semana Santa, que o cardeal Quiroga
acepta se lle chamamos algo así como “semana de reflexión” ou “de
exercicios” e tamén impide a invasión do edificio do Seminario por calquera
tipo de forzas alleas ou de desorde. Nomea ó bispo Cerviño como coordinador, e durante unha semana traballouse moitísimo para facer un novo
ideario do Seminario... Algúns delegados só podíamos durmir tres horas
diarias, para resumir e peneira-lo traballo do día.
Na Semana Santa fomos para casa, e alí recibímo-la nova de que
quedasemos todos na casa ata novo aviso. Comezaron semanas de intriga e
mafia desde algúns centros de confabulación da diócese. Naquela paréntese
de dispersión dos seminaristas, seguimos buscando unha saída ó noso centro
e como representantes tivemos que coordinalos, para non crear fisuras, xa
que estaban espallados nas súas casas e suxeitos a moitas presións por parte
de curas, familias, etc. Volvemos a Santiago e, axudados por algúns
profesores e compañeiros que nos daban cabida na súa casa, mantivemos
contactos cos profesores solidarios, case nunha situación de clandestinidade.
Nos contactos que mantivemos, o cardeal Quiroga foi sensible a este
problema e sempre moi exquisito fronte á manía persecutoria que estabamos
a sufrir doutros. Deciden chamar un por un a tódolos seminaristas. A
meirande parte eran recibidos por Cerviño, cun afán de divide e vencerás e
de fabulacións e acusacións falsas contra algúns, acusados de
“revolucionarios, separatistas e galeguistas”. O cardeal Quiroga dinos que
se ve obrigado a escoller entre dúas liñas, e convídanos a tres de nosoutros
a ir a estudiar a Comillas, que el nos axudaría.
O grupo de delegados estivemos mandando varios “programas de
acción educativa” ó equipo do Seminario, pero este estaba totalmente
desbordado e só personalizaba o asunto nalgún de nós, cando era o noventa
por cento dos alumnos os que esixían xa un cambio na formación. Cando
recibímo-la notificación de Comillas de que non eramos aceptados por estar
expulsados de Santiago (expulsión que aínda hoxe non nos comunicaron)
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acudimos ó cardeal. Este, saíndo da catedral, despois de escoitarnos,
protestou dicindo: “Pero, ¿quién manda en la diócesis?”. Unha vez no
despacho, mandou ó seu secretario que se puxese en contacto con Comillas
ó día seguinte, xa en Madrid, na que ía se-la derradeira viaxe do cardeal a
Roma.
Aproveitando a ausencia deste, conseguiron que non fosemos aceptados
en Comillas, despois de aproba-lo exame de ingreso, e que tivesemos que
cambiar de diócese, a pesar da resistencia de Cerviño, xa que parece que o
bispo Araújo tivo en conta a actitude xenerosa que sempre mantivo
connosco o cardeal.
Aquel curso rematou coma o rosario da aurora; o que podo afirmar é
que a comisión nomeada actuou con nocturnidade, mesmo mantendo unha
actitude contraria á que o cardeal sempre nos dispensou, por certo moi
ocupado ós seus anos como presidente dos bispos españois e o Ano Santo
1971.
Aquela sementeira seguiu a da-los seus froitos e durante un par de anos
varios seminaristas galegos mantivemos todo un proxecto para seguir
compartindo aquel novo xeito de concibi-la Igrexa de Galicia, animándonos
os uns ós outros e coñecendo mellor os problemas do país. Mesmo
publicamos un “órgano informativo” e estes medios e xuntanzas axiña foron
abríndose a “xoves cristiáns galegos”, celebradas en Santiago (7 e 8 de
outubro de 1972), en Maceda de Ourense (15-17 de abril do 73), onde
traballamos sobre “Compromiso e Liberación cristiá”, en Vigo (Nadal do
73)... Nelas escoitamos a Ramón Piñeiro, Torres Queiruga, Xaime Isla,
Francisco Carballo, Xosé Manuel Beiras, etc. Nestes grupos estaban
integrados seminaristas de Vigo, Lugo, Santiago, Ourense, franciscanos,
paúles, maristas, seminaristas en Salamanca (Mondoñedo), Comillas,
Barcelona, así como mozas e mozos sensibles a un compromiso cristián.
Como mostra das preocupacións desta mocidade, remato cos temas
dunha das súas publicacións: “Editorial”, “¿Por que nos xuntamos?”,
“Informe da Comunidade galega de Salamanca”, “Informe de Lugo”,
“Poemas”, “O Cristián e os grupos políticos”, “Conflicto Laboral de Vigo”,
“O mar”, “Antonio das Mortes”, “Autoconciencia do galego”.
Alfonso BLANCO TORRADO
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A vida relixiosa en Galicia:
a súa evolución posconciliar
Por María Pilar WIRTZ MOLEZÚN

1. Algúns datos da realidade
Na actualidade teñen presencia en Galicia 71 congregacións femininas
e 23 masculinas. A vida relixiosa contemplativa está representada por 33
mosteiros de mulleres e 3 de homes. O número de relixiosas é de 2.408,
espalladas por toda Galicia en 263 comunidades, e son 725 os relixiosos
vivindo en 80 comunidades.
Hai un dato que pode ser de interese para valorar con realismo o
proceso de inculturación da vida relixiosa. Das 94 congregacións que viven
e traballan aquí, unicamente seis (Franciscanos, Franciscanas, Compañía de
María, Calasancias, Anciáns Desamparados e María Inmaculada) teñen en
Galicia o seu Consello Provincial. Nos outros casos este Consello Provincial
reside fóra da Comunidade Autónoma. Nunha Congregación Relixiosa o
Consello Provincial constitúe o centro animador de onde dimana o impulso
para a vida, a formación e a misión. Sendo, ó mesmo tempo, unha instancia
de coordinación e distribución do persoal relixioso conforme ás necesidades
da realidade.
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Outro dato significativo: destas 94 congregacións a maioría teñen unha
presencia moi minoritaria en Galicia. 69 familias relixiosas están
representadas por menos de 3 comunidades aquí, e estas, en xeral, contan
cun número moi reducido de membros.
2. Unha realidade sacudida polo impacto conciliar
A vida relixiosa en Galicia, cunha evolución moi parella á da vida
relixiosa en xeral, é un dos colectivos de Igrexa máis fortemente interpelados
polo Vaticano II. Ó longo destes anos foi facendo o seu camiño dando claros
signos de valentía e autenticidade, deixándose cuestionar moi fondamente
pola chamada conciliar ó aggiornamento.
Este camiño, sen planificar a priori, non foi lineal nin sempre progresivo;
nel, danse moi diferentes ritmos e acentuacións; non estivo exento de crises,
desconcertos e contradiccións. Foron moitos os custos persoais, que se
traduciron en saídas das congregacións, e moitos foron, tamén, os sufrimentos
que acompañaron o cambio.
Mirando a perspectiva á que se apunta, un proxecto de vida relixiosa
conforme a un novo paradigma, poderiamos dicir que se trata dun camiño
aínda a medio facer. Son moitos os elementos que non acadaron a súa nova
coherencia no conxunto. E, por outra banda, este intento inacabado convive
e está moi mesturado con formas caducas, modeladas segundo ó vello estilo.
Actualmente vívese un momento de afondamento importante e delicado.
Sen dúbida, este afondamento pode supoñer un paso de consolidación, que
axude a perfilar de novo o camiño cara adiante. É importante, coma en todo
proceso serio, enfrontarse a preguntas que van ó fondo do que se pretende.
Cuestionarse ata que punto a vida relixiosa foi collendo nestes anos a forza
do Espírito de Xesús, se de feito está forxando camiños de auténtica
felicidade, se o seu vivir contaxia boa nova. Deixarse confrontar por estes
e outros interrogantes pódelle axudar a avanzar no auténtico sentido da súa
renovación.
Con todo, o inacabado do intento, a escaseza de vocacións, coa
conseguinte subida da idade media nas comunidades, e a influencia neoconservadora que tanto está afectando á Igrexa en xeral, constitúen neste
momento unha clara ameaza de retroceder cara a zonas que ofrezan unha
maior seguridade.
Dentro da vida relixiosa global, é o mundo feminino de vida apostólica
o que amosou unha maior escoita e flexibilidade ante o feito conciliar. A
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elas voume referir directamente ó falar do proceso vivido nestes anos, aínda
que, en gran parte, este proceso sexa homologable ó mundo relixioso
masculino e, na súa medida, ós mosteiros de vida contemplativa.
3. Tres vectores de cambio
A renovación conciliar supuxo un impacto global na vida relixiosa que
afecta ó seu conxunto. Dáse nela un movemento rico e plural e, ó mesmo
tempo, percíbese fortemente unitario. Mirando ó itinerario destes anos,
pódese apreciar que este proceso está atravesado por unhas mesmas
constantes, que se poden estructurar en torno a tres vectores diferenciados.
Trátase dun único camiño que desde o principio se difracta en tres
corrementos de fondo.
3.1. Un corremento cara a fóra
A nova visión da relación Igrexa-Mundo a partir da Gaudium et Spes
vai supoñer un impulso definitivo para a vida relixiosa.
Unha Igrexa Pobo de Deus “que avanza xuntamente con toda a humanidade, que a súa razón de ser é actuar coma lévedo e coma alma da
sociedade”. Unha Igrexa que “participa nos gozos, nas esperanzas, nas
tristezas e nas angustias dos homes do noso tempo, sobre todo dos pobres
e dos que sofren”. (GS)
Tomar en serio esta chamada conciliar vai implicar fondas transformacións nunha vida relixiosa que se entendía a si mesma desde a fuga mundi,
é dicir, desde unha vocación marcada polo seu estar separada do mundo.
Seguindo a chamada conciliar, déixanse signos externos de confesionalidade que a diferenciaban e distanciaban. Durante estes anos, e a pesar
de certas presións da Curia romana, moitas congregacións optan polo traxe
segrar ou, polo menos, por unha maior simplificación dos seus hábitos
tradicionais. Un número significativo de comunidades deixa o convento
para ir vivir a casas normais, compartindo veciñanza coa xente. Estilos de
vida, costumes, horarios, modos de situarse, etc. que tantas veces producían
estrañeza e separación no mundo das relixiosas, van sendo modificados cara
a unha maior normalidade e sintonía co mundo de hoxe.
Nesta mesma dirección, algúns grupos e persoas van deixando de
traballar nas súas propias Obras para exerce-la súa profesión en plataformas
plurais. Son bastantes as relixiosas que en Galicia traballan na escola ou na
sanidade pública, colaboran noutras institucións educativas ou sociais, en
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iniciativas de apoio á marxinación ou exercen traballos manuais. E, desde
aí, comparten as problemáticas do traballo, a dureza das oposicións, a
eventualidade dos contratos, as incertezas do paro, a realidade do salario
inxusto e outras situacións que hoxe vive tanta xente.
Dentro das súas propias obras (educativas, sanitarias, sociais...), estanse
a producir tamén cambios substanciais nesta liña. O principio da participación, potenciado pola falta de persoal relixioso, unido á nova actitude
global, está levando a un novo estilo de relacións relixiosas-segrares no seo
dos seus propios colexios, clínicas, residencias, etc. Vai xurdindo un xeito
de estar moito máis igualitario e horizontal, cos seus compañeiros e
compañeiras, situándose no traballo sen privilexios e, incluso en bastantes
casos, baixo a dirección do persoal segrar.
Mirando cara a diante e desde a valoración do xa andado neste éxodo
cara a fóra, as mulleres relixiosas terían que dar pasos máis decididos de
participación na vida pública. É aínda moi escasa, por non dicir case nula,
a súa presencia nos medios de comunicación; escóitase pouco a súa palabra
en plataformas feministas ou ecoloxistas; non participan de modo significativo en movementos cidadáns, círculos culturais ou outros foros onde se xesta
unha sociedade alternativa.
3.2. Un corremento cara ás marxes
A brecha xa aberta no Vaticano II, cando o cardeal Lercaro dun xeito
profético fala na Aula Conciliar da “Igrexa dos pobres” e, máis adiante, a
insistencia na opción polos pobres das Asembleas de Bispos Latinoamericanos (Medellín 1968 e Puebla 1979), vai calar moi fondo e afectar
decisivamente a toda a evolución da vida relixiosa nestes anos.
Urxidas por esta chamada, moitas comunidades relixiosas de Galicia
deixan o centro das cidades para se situar en medios populares: barrios,
mundo rural, vilas pequenas, colectivos marxinais, etc. Dáse un corremento
de lugar social, que conleva unha nova maneira de estar e comparti-la vida
cos máis pobres. Búscase vivir con, situarse desde abaixo, deixarse modelar
polos máis febles para facer un camiño conxunto de liberación.
Un dos aspectos, demasiado minoritario pero que fala da autenticidade
deste corremento, é a presencia de relixiosas convivindo con colectivos
marxinais e excluídos: enfermos terminais de sida, xitanos, enfermos
mentais, drogadictos, menores sen fogar, familias desestructuradas, vellos
abandonados, mulleres maltratadas, aldeas afastadas, etc. No medio destas
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novas ou vellas marxinacións sempre se pode atopar algunha relixiosa que,
pola súa proximidade e polo seu saber estar, serve coma punto de referencia.
Dentro das obras educativas –un dos lugares máis espiñentos e
conflictivos neste proceso de cambio– déronse tamén pasos reais nesta
dirección. Dedicáronse esforzos moi sinceros por lograr colexios populares,
abertos, onde tódalas familias tivesen acceso, con especial atención ós
menos dotados, onde se educase na solidariedade. A complexidade do
intento fai que non sempre estes esforzos se correspondan cos resultados. A
marca secular dunha tradición ambivalente, a situación xeográfica de
moitos colexios, a presión do ambiente e as dificultades propias que todo
cambio estructural comporta, non fan doado ve-los froitos a curto prazo.
Nos centros sanitarios foise dando unha transformación parella. Coas
dificultades propias que hoxe comporta manter un sanatorio privado, no
medio de grandes cuestionamentos, inténtase camiñar nesta mesma dirección.
Nesta saída cara ás marxes, salientando a aportación tan significativa
das monxas en canto ó seu estar comprometido no concreto, bótase en falta
unha maior presencia e sensibilidade cara ó global. É demasiado escasa a
presencia de relixiosas en plataformas reivindicativas, en movementos
sociais alternativos, en grupos de análise da realidade, etc., que promoven
cambios estructurais cara a unha sociedade máis xusta.
3.3. Un corremento cara ó fondo
Na Perfectae Caritatis, documento conciliar dedicado a orienta-la
renovación da vida relixiosa, insístese na importancia de volver ó Evanxeo
coma regra suprema.
“A axeitada renovación da vida relixiosa comprende un retorno constante
ás fontes de toda vida cristiá ó Evanxeo e á primixenia inspiración dos
Institutos”, “xa que a norma última da vida relixiosa é o seguimento de
Xesús, o Evanxeo ha de terse nos Institutos coma regra suprema” (PC).
Esta puntualización conciliar, a primeira vista tan evidente, vai supoñer
unha fonda chamada para a vida relixiosa. Poñe-lo acento no común cristián
e ir ó Evanxeo coma norma suprema supón cuestionarse o seu propio ser.
Tradicionalmente a vida relixiosa comprendíase a si mesma coma estado de
perfección, poñendo na vivencia do específico dos votos unha certa
superioridade como estado de vida.
A chamada do Concilio a volver e recrear hoxe as fontes congregacionais
desde o Evanxeo vai supoñer un corremento cara ó fondo, cara ás mesmas
631/199

Pilar Wirtz Molezún

raíces do seu ser. As relixiosas senten desde dentro a necesidade de facer
camiño cos seus irmáns e irmás crentes, que desde diferentes estados de vida
comparten un mesmo Seguimento de Xesús. Esta nova concepción da vida
relixiosa, coma “un modo de chegar a ser cristián”, leva a cambios
importantes no xeito de entende-la propia espiritualidade.
Facer no concreto este camiño, avanzar con coherencia na súa vida
cristiá, provocou no conxunto das relixiosas un desexo sincero de aprender,
de abrirse ás chamadas da realidade, de afondar no seu novo ser. Nestes
últimos anos as mulleres relixiosas, quizais por mulleres e por relixiosas,
amosaron un interese e unha grande sensibilidade por todo o que comporta
a formación. A súa participación en cursos, charlas, cursos de temas
humanos, sociais, de teoloxía e espiritualidade chama fortemente a atención.
En xeral, nótase unha menor sensibilidade por temas culturais e sociopolíticos.
Outro aspecto importante deste corremento cara ó fondo vén dado pola
súa presencia desde dentro nas comunidades cristiás, en grupos de oración,
en cursos de espiritualidade, etc. Desde o desexo de afondar na súa fe,
buscan con outros e outras novas maneiras de orar, de comparti-la súa
inquietude relixiosa, de purifica-la súa imaxe de Deus, de crecer coma
mulleres relixiosas. Coma unhas máis, sen protagonismo, nin afán de dar
exemplo, fan un camiño sinxelo de busca compartida.
Nos diferentes e plurais grupos que hoxe en Galicia son plataforma de
experiencia cristiá –movemento de oración carismática, grupos de oración
en parroquias, celebracións en torno a Irimia, Escola de Espiritualidade de
Sobrado, Movemento Rural Cristián Galego, etc.–, atópase sempre entre as
persoas incondicionais a algunhas relixiosas.
Con todo, en xeral, a súa actitude é sempre moito máis consumir o
que outros producen, ca sentirse activas e convencidas do moito que, tamén
elas, poden aportar. Bótanse en falta en Galicia relixiosas preparadas en
teoloxía, activamente animadoras dunha nova espiritualidade, que aporten
a súa reflexión a través de libros ou revistas, que dirixan xornadas de
oración e Exercicios Espirituais no seo da comunidade eclesial, mestras de
oración capaces de compartir e acompañar espiritualmente o camiño humano
e crente de tanta xente que busca avanzar na súa fe.
Outro aspecto que subliñar é o feito de que vai crecendo o número de
mulleres relixiosas ás que se lles confía algunha responsabilidade pastoral
(parroquial, diocesana...), con toda a carga ambivalente que isto comporta
nun momento de escaseza de cregos. Aínda que forzado pola necesidade,
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pode ser un camiño positivo e necesario cara a unha presencia máis activa
das mulleres na Igrexa pero, ó mesmo tempo, trátase dunha situación moi
delicada que convén vivir con lucidez. Pódese non acertar nunha dobre
dirección: caer no erro de suplir, sen máis, aspectos do papel do crego,
mimetizando o seu propio estilo masculino, e, por outro lado, non facer este
camiño eclesial conxuntamente coas nosas irmás leigas crentes. É necesario
crear e potenciar plataformas en Galicia de busca e reflexión conxunta
–relixiosas e leigas– que axuden a lograr, e se é preciso forzar, unha
presencia cualitativamente nova das mulleres na Igrexa.
4. Unha experiencia significativa: relixiosas no mundo rural
Dentro deste movemento global da vida relixiosa en Galicia, querería
salientar unha experiencia significativa, situada na confluencia destas tres
saídas: cara a fóra, cara ás marxes e cara ó fondo. En Galicia, a partir dos
anos 70 foise dando un éxodo lento e silencioso cara ó mundo rural. Varias
Congregacións buscaron unha nova presencia neste medio. Na actualidade,
son 15 ou 20 as comunidades –non é doado fixar ben os límites desta
experiencia– espalladas polas distintas dióceses, que buscan un novo modo
de presencia e de comparti-la vida entre a xente do campo.
Trátase de grupos pequenos, vivindo normalmente en aldeas apartadas,
que dun xeito sinxelo van facendo comunidade coa xente. Vanse facendo
labregas de corazón no medio da dureza e do desamparo que hoxe sofre o
mundo labrego. Solidarias da súa sorte, van sufrindo na propia carne as
consecuencias da pobreza e o illamento.
Sitúanse coma unha veciñas máis, as súas casas son lugares abertos e
espacios de acollida para as persoas máis pobres e marxinadas do lugar.
Participan na vida da xente, nos seus momentos de sufrimento e tamén nas
festas familiares e da parroquia. Pasan horas escoitando á xente que pola súa
situación, enfermidade ou vellez vive con especial dureza a soidade.
Normalmente levan a pastoral da zona, animan comunidades de base en
conexión co Movemento Rural Cristián Galego, sempre desde un saber estar
nun segundo plano. Son, en moitos casos, a referencia máis clara e próxima
da Igrexa de Xesús no medio dos pobres.
En xeral, son persoas lúcidas e críticas ante as situacións de inxustiza
e moi sensibles ó esquecemento e marxinación á que está sometido o mundo
rural galego. Participan nas loitas sindicais pola mellora da vida e dos
productos do campo, sintonizan co movemento que quere vivi-la súa fe en
galego, sentíndoo inseparablemente unido á súa opción polos pobres.
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A pregunta ante esta experiencia vai na liña da súa continuidade no
tempo. O illamento e a falta de vida xove na que van quedando as aldeas
supón un cuestionamento serio. Hai que unir a isto as dificultades internas:
a falta de vocacións, a sospeita sobre se as relixiosas máis novas se apuntan
a este tipo de vida e de se as congregacións van seguir apostando por aquí.
Todo isto fai dubidar sobre o futuro desta experiencia.
5. A difícil inculturación da vida relixiosa en Galicia
Tradicionalmente, a vida relixiosa no seu conxunto viviu en Galicia
moi allea a este pobo coma realidade diferenciada. Participa nisto das
contradiccións e complicidades da nosa sociedade e non experimenta
ningún tipo de cuestionamento nin estímulo por parte do ambiente nin da
Igrexa oficial.
Unida a esta situación común, a vida relixiosa conta cunha dificultade
estructural moi forte. Como apuntaba ó principio, a maioría das relixiosas
non son galegas e, aínda que o sexan, a formación dos seus primeiros anos
e a súa animación permanente están fóra de Galicia. Dada tamén a
mobilidade que caracteriza este tipo de vida e a escasa presencia das
congregacións aquí, o normal é que as persoas permanezan pouco tempo ou
que, en todo caso, o seu estar se viva dun xeito moi provisional.
Por outra banda, ós mesmos superiores/as, ó residir fóra de Galicia,
fáltalles, normalmente, a sensibilidade necesaria para comprende-la
importancia de asumir desde dentro a realidade deste pobo, tanto na súa
peculiaridade histórica coma no seu proxecto vivo cara a diante.
Con todo isto, salvo encomiables excepcións, mirado no seu conxunto,
son poucas as relixiosas que se senten urxidas a aprende-lo galego ou a
falalo habitualmente, en xeral falta a lucidez necesaria para comprende-la
importancia que ten asumi-la lingua maioritariamente utilizada polos pobres,
non se percibe preocupación por coñece-la historia e cultura deste país, non
parece sentirse desde dentro a súa evolución política, cultural e social e non
hai, en xeral, inquietude por apoiar movementos de Igrexa galeguizadores.
6. Confer Galicia: unha instancia de coordinación e animación
desde dentro
Un dos aspectos nos que visiblemente incidiu a renovación conciliar é
en todo o relativo ó camiño de relación entre as distintas familias relixiosas.
Desde unha concepción moito máis individualista de entende-la vida cara a
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dentro de cada congregación, foise pasando a unha comprensión moito máis
aberta ó diálogo, ós proxectos conxuntos e á busca intercongregacional. A
realidade de Confer, en Galicia e noutras partes do Estado español, é o
organismo animador deste proceso que ten, ó mesmo tempo, a súa condición
de posibilidade neste espertar posconciliar.
Con ocasión do Concilio Pastoral de Galicia, nun clima de busca e
diálogo, cristaliza a Asemblea de bispos e superiores maiores de Galicia.
Máis adiante, o 26 de setembro de 1977, créase a Confer de Galicia
(Confederación dos relixiosos e relixiosas de Galicia).
Desde os seus comenzos, a Confer-Ga ten o seu polo de atención na
realidade do mesmo pobo de Galicia, na súa Igrexa local e na vida relixiosa
real que ten presencia nesta terra. O obxectivo que configura a súa
intencionalidade e as súas actividades está formulado así:
“Animar unha vida relixiosa que sexa significativa e profética,
inculturada e comprometida con Galicia, potenciadora da comuñón
intercongregacional e eclesial”
Con este obxectivo, o Equipo Coordinador pretende facer de Confer-Ga
unha instancia concienciadora que manteña sempre viva a memoria de
Galicia coma chamada, que anime e coordine iniciativas cara a un proxecto
común nesta realidade. A camiñar cara a aquí está orientada a vida e a
acción de Confer en Galicia nos seus diferentes niveis:
a) Anualmente celébrase a Asemblea conxunta bispos e superiores/as
Maiores. Trátase dun momento de reflexión e busca cara a accións comúns.
Froito desta busca foi a posta en marcha en Galicia do Proxecto Home, a
coordinación de distintos aspectos da Pastoral xuvenil, a reflexión sobre a
situación do mundo rural e o mundo do mar, a busca de alternativas ó paro
xuvenil, a reflexión sobre o mundo da educación, en xeral, e do mundo
universitario en particular, etc.
b) Coincidindo coa Asemblea conxunta cos bispos, pero con entidade
diferente, celébrase anualmente a Asemblea de Confer-Ga cos/as provinciais
ou delegados/as permanentes que teñen comunidades en Galicia. Este
encontro é un momento importante de avalia-la vida relixiosa e a súa
incardinación nesta terra. Ten coma obxectivo fundamental insistir na toma
de conciencia e na sensibilización cara ás necesidades desta realidade,
coordinándose nun proxecto común.
c) Con todo, a actividade e a vida de Confer-Ga céntrase fundamentalmente na animación das comunidades que viven en Galicia. Desde a súa
sede, no convento de Santa Clara, e cun funcionamento en galego, vai
organizando a través dos Departamentos un plan de formación conxunto.
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Cada dous anos, véñense celebrando unhas Xornadas de Formación
para tódalas comunidades relixiosas con implantación na nosa Comunidade
Autónoma. Os temas tratados ata o momento son: “Galicia: unha misión
para os relixiosos” (1982); “Relixiosos hoxe, en Galicia hoxe” (1990); “A
marxinación hoxe: un reto para a vida relixiosa en Galicia” (1992);
“Evanxelizar en Galicia hoxe: unha misión compartida” (1994); “Experiencia
de Deus encarnada na realidade” (1996).
A celebración das Xornadas vai marcando o ritmo e a vida de ConferGa. O tema elixido constitúe o punto de referencia e é o foco irradiador en
torno ó que xiran as actividades do curso. Envíase un material de afondamento
a tódalas comunidades coma axuda á reflexión previa que serve, á súa vez,
para centra-lo contido dos encontros parciais conxuntos.
Constitúen un punto de chegada. Son momentos fortes de encontro e
reflexión, cunha asistencia significativa, entre trescentas ou catrocentas
persoas, normalmente prográmanse con relatorios que iluminan o tema,
buscando sempre a concreción e aterraxe na nosa realidade. Pero son tamén
un punto de partida. As conclusións, froito de todo o proceso, afóndanse e
prolónganse creativamente durante o curso seguinte.
d) Dentro da vida de Confer-Ga, os xoves relixiosos/as teñen o seu
funcionamento e vida independente, organizando e promovendo os seus
propios encontros e participando no camiño común. Un grupo levou adiante
a iniciativa de traducir ó galego o libro das Horas, na súa versión provisional
Oración da Comunidade Cristiá. Coa colaboración dun equipo de expertos
e o apoio de Confer-Ga, continuou este traballo ata logra-la traducción do
Diurnal completo, que está xa rematado e pendente da súa aprobación en
Roma.
Mirando cara atrás, hai un recoñecemento positivo da influencia que
para a vida relixiosa en Galicia supuxo a presencia animadora da Confer-Ga.
Con todo, mirando cara adiante, percíbese un gran camiño por facer. A súa
situación estructural proporciónalle unhas condicións privilexiadas para
lograr esa necesaria animación intercongregacional galega e galeguizante
que a Vida Relixiosa precisa. Pero, ó mesmo tempo, a complexidade do
intento, a dificultade intrínseca que comporta e a necesaria lentitude do
proceso, son unha chamada a permanecer envorcando moita ilusión, lucidez
e gratuidade neste empeño
Mª Pilar WIRTZ MOLEZÚN
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Accións concretas e puntuais
en determinados conflictos
Por Xoaquín CAMPO FREIRE

Resulta abondosamente difícil facer un estudio de investigación serio
e documentado da postura e das accións da nosa Igrexa galega en conflictos
concretos e puntuais. É un traballo de tese de doutoramento.
Son varios os conceptos que cómpre aclarar previamente:
1º) Cando falamos de Igrexa, ¿de quen estamos a falar? ¿Do mundo
obreiro militante? ¿Das parroquias e comunidades? ¿Dos cregos? ¿Dos
bispos? ¿De todos eles mesturados?...
2º) ¿De que accións? ¿Cal é o criterio seleccionador? Un camiño ou a
electrificación dunha parroquia onde houbo que vencer tremendas
dificultades, ¿non é un compromiso serio como pode se-lo apoio dunha
folga do mundo obreiro oprimido ou a visita na cadea dun perseguido pola
lei ou víctima da droga?
3º) Todo o anterior tamén segue condicionando o que se quere entender
por conflicto. Xa sei que Baldaio, As Encrobas, As Enchousas, Barreras,
Megasa, Pisbe, Peninsular Maderera, o 72 en Ferrol, etc. son moi
rechamantes. Pero, ¿non forman parte da vida tamén os enfrontamentos con
alcaldes e deputacións por conquerer unha escola para unha barriada ou a
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denuncia dunha cacicada contra un pobre labrego ó que lle estiveron
chupando a súa pensión un ano tras outro, as loitas contra a cota empresarial
agraria ou as Cámaras Agrarias, etc.? Por iso, neste pequeno traballo imos
facer un revolto de cousas que pasaron en Galicia e logo que cada un xulgue
como lle pareza ben.
Ás veces discútese a rectitude de intención coa que se estivo presente
aquí ou alí. Iso vale para tódalas implicacións. Ninguén é absolutamente
inocente e todos somos pasablemente ben intencionados, polo menos de
comezo, e sobre todo se non é para sacar tallada por todo ou en beneficio
propio.
Situémonos polos anos 40. Despois das dúas guerras, a de España e a
de Europa. Algo dramático acababa de pasar e iso fíxose notar. Houbo que
pórse ó lado dos que tiñan fame e miseria. Cregos e xentes fixeron un
esforzo de solidariedade calado e silencioso. Esconder escapados, fuxidos,
perseguidos. Houbo moito medo. Pero tamén houbo moita clandestinidade
que se calou. E que se esqueceu. Moitos foron para o sartego con grandes
segredos de apoio e axuda. A historia falsea á historia. Só se escribe do que
se documenta. Pero nunha dictadura coma a deses anos procurábase non
documentar nada. É de xustiza recoñece-lo labor calado de tanta persoa boa,
cregos e leigos. Os que xa viviamos daquela lembramos cousas concretas.
O que pasa é que todo se sabía pola calada e para calalo. Falar custaba
bágoas e tamén a vida.
Nin todos foron tan malvados, anque houbo certamente algún exemplar
rechamante. Aínda ben deles pagaron coa propia vida e coa dor dos seus
familiares. Non esquezámo-la brutal persecución e represión, incluso nas
máis remotas aldeíñas.
Neste tempo, anos 40, nos seminarios había un sistema rixidísimo de
disciplina e a formación era absolutamente pechada, en latín, e para unha
vida de pura ascética. Logo a vida iría encargándose de humaniza-lo señor
cura ou tamén de embrutecer a outros. Estes cregos sufrirían logo no
Concilio e no tardofranquismo a meirande desorientación da súa vida
persoal.
Polos anos 50 empeza a emigración, e tamén a volta dende as
universidades de fóra de algúns, inicialmente disidentes e diferentes, o que
fai que se inicie unha nova espiritualidade para todos dentro de Igrexa:
leigos e clero, que irían creando unha persoa máis aberta, humanizada e
preocupada polos problemas sociais. Un crego necesitado de conectar coa
xente e desexoso de acurtar distancias daráno-lo tipo de apostolado da
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taberna e das primeiras aparicións de cregos en ambientes antes vedados:
como no mundo do cine, nos actos culturais escollidos, etc.
Nos seminarios, dentro dun esquema de rigorismo disciplinario, comezan
a aparecer algunhas intercomunicacións de superiores, rectores e directores
espirituais que tentan romper ese muro de separación, e aparecen inquietudes
de cambio da sociedade.
Unha sociedade paralizada, sen representación en ningún órgano de
decisión e xestión, acollerá ós novos curas que van facer de asistentes
sociais, xestores, caciques ou solucionadores de problemas pola vía da
amizade do que tiña que funcionar de por si, pero que o sistema tiña atado
e ben atado.
Escolas, alfabetización, cooperativas, camiños, algunha caixa rural,
corais, academias, pontes, luz eléctrica, concentración parcelaria, cemiterios,
acceso ó médico, etc., serán unhas de tantas tarefas que en cada freguesía
se van artellando como se pode. Non se cuestiona o sistema político e moito
menos o da Igrexa pero a urxencia do social e das infraestructuras levan os
esforzos de fregueses e do señor cura en relativa harmonía. Claro que houbo
excepcións onde o cura foi un elemento absolutamente inoperante e algún
tirano e represor tamén houbo.
O tema do galego mantíñase como elemento de fala coloquial pero o
castelán era o oficial e non se discutía, salvo en minorías que non chegaban
ás aldeas nin ás vilas.
Anos 60. Concilio Vaticano II. Emigración en masa. Turismo, saídas a
estudiar fóra e dentro. Mellora do ensino. Desarrollismo mundial. Industrialización do país e Planos de Desenvolvemento. Radio e televisión xa ben
metidas. Melloras económicas, Seguridade Social en expansión e mutualidades laborais, construccións da rede hospitalaria en todo o Estado,
escolas rurais, institutos de Ensino Medio cada vez máis próximos, en
cidades e grandes vilas, melloras na vivenda, etc.
Vai medrando tamén a capacidade de contestación ó sistema e a
disidencia empeza lentamente a organizarse na clandestinidade e a infiltrarse
nas diferentes institucións oficiais do sistema, mesmo na política e no
sindicato vertical.
Os movementos especializados de AC e a HOAC crearon dentro da
Igrexa unha militancia concienciada, combativa, que servirá de elemento
transformador dos cregos que se impliquen nesas actividades apostólicas. O
método da Revisión de Vida e a renovación da teoloxía, da liturxia, da
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catequese, etc. cambiaron o rostro da Igrexa, acentuando máis a dimensión
misioneira.
Os cregos deixaron a sotana para vestir coma todos, o que fará deles uns
seres menos distintos, menos privilexiados, menos notables, máis mesturados
en toda a sociedade.
Comezarán as secularizacións de cregos, frades e monxas, en forma
lenta pero progresiva. A marcha dos máis preparados do seo da Igrexa será
unha das maiores sangrías, que a Igrexa oficial aínda non soubo asumir e
resolver positivamente, acolléndoos e dando unha verdadeira saída de
futuro onde necesariamente irromperá con forza o mundo da muller en
tódalas dimensións. As universidades proletarízanse e politízanse. Os
movementos obreiros e os estudiantís comenzan a establecer vencellos e
accións conxuntas.
A universidade vólvese ós obreiros para aprender deles a revolución, e
no maio do 68 diriamos que se acada a expresión máis nidia deste arranque
de loita que será un pulso ós sistemas en todo o mundo industrializado. No
medio de todo isto hai moitísimo militante cristián e moito consiliario ou
animador relixioso de grupos. Foi moi combativa a loita da XEC en
Santiago de Compostela. Os templos de certas parroquias empezan a ser
locais de acollida para reunións e actividades de acción e concienciación: o
Pilar, o Castiñeiriño, Ames, etc., en Santiago; en Coruña, en Ferrol, en
Lugo, en Ourense e, xa non digamos, en Vigo. A XOC e a HOAC, a XARC,
a XIC e a XEC, xunto con comunidades de barrio en parroquias de suburbio,
foron a grande plataforma que deu acollida e axuda na transformación das
xuventudes obreiras e estudiantís e, xenerosamente, foron anfitrionas de
grupos de clandestinidade correndo riscos e pagando duramente, xa a partir
de agora, con cárcere, multas e persecución policial, coa incomprensión
cidadá deses cregos que optaron por arrimarse ás clases populares, optando
polos pobres e defensa dos dereitos humanos, etc.
Xa no primeiro estado de excepción caería unha abondosa rede de
militantes cristiáns e, por suposto, un bo fatiño de cregos en cada diócese,
o que seguiría con máis forza nos anos 70, ata ben entrada a transición
democrática.
Os anos 70 foron extremadamente duros para o país. Nesta etapa as
igrexas de base e incluso algúns bispos tomaron opcións comprometidas
que entraron en conflicto cun Réxime en franca decadencia e por iso máis
represivo.
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A invasión das igrexas, onde se recluían os obreiros ou manifestantes,
nas que a policía entraba xa sen preocuparanse da legalidade concordataria,
a vixilancia das misas e das homilías de bastantes cregos fichados, a
petición de DNI a quen asistía a eses templos á misa, o cárcere concordatario
de Zamora, as fortes multas a militantes e cregos por parte das autoridades
gobernativas, etc., foron algunhas das tácticas represivas máis frecuentes.
A entrada violenta, sen orde xudicial previa, na residencia do bispo de
Ferrol (Domus Eclessiae), protexida teoricamente pola lei concordataria e
mesmo polo Fuero dos Españois, para buscar militantes da UPG, con motivo
da morte a tiros de Moncho Reboiras, foi un salto cualitativo con repercusións
en toda España. A policía imaxinaba que se acubillaban alí, xa que dende
o bispado con frecuencia se axudaba á xente que estaba sendo perseguida.
Foi esta unha acción do Estado que puido xerar un bo conflicto, de non ser
porque o bispo Araújo era un home máis ben paciente. Logo as pintadas de
“¡Araújo, rojo, al paredón!” serían insistentes por unha tempadiña, xa que
dende a súa consagración episcopal tíñano fichado por uns versos galegos
do seu irmán que se leron na misa de ordenación. E veu colma-la situación
a súa pastoral, “A fe cristiá e a lingua galega”, que endexamais lla
perdoarían. Con ese motivo, outras cinco vivendas de cregos foron asaltadas
polas forzas represivas.
De feito non andaban moi desorientados, pois na fuxida colaboraron
intensamente Eliseo Ruiz de Cortázar, Cuco, Vicente Couce e algúns outros
cregos coa axuda de moitas máis persoas.
En Lugo o conflicto do Corpus foi, coa Operación Moisés, a acción
máis sonada, pero no silencio de cada día había moitas implicacións co
mundo labrego, como relata Alvilares en Memorial de Agravios.
Eran frecuentes as participacións na prensa e os comunicados puntuais
nos máis diversos medios e por variados motivos: accidentes laborais ou de
estradas en mal estado, falla de escolas, despidos de traballadores, folgas,
queima dos montes, torturados polos corpos represivos, etc. Cada vez eran
máis abondosas firmas como as de Chao Rego, Espiña, Liste, Celso
Montero, Torres Queiruga, monseñor Araújo, Antón Martínez Aneiros,
Cuco Ruiz de Cortázar, etc., que estaban no punto de mira duns, para lelos,
e doutros, para censuralos ou mesmo para encausalos ou multalos.
Foron intensos os apoios recibidos dende unha elite de cristiáns leigos
e cregos nos conflictos de Vigo, Ferrol, Coruña, Santiago, que por esa
década acadaron cotas de auténtico dramatismo e mesmo a morte a tiros, en
Ferrol, de Amador e Daniel, naquel 10 de marzo de 1972 que ficaría logo
institucionalizado como o Día de Loita da clase traballadora de Galicia.
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No famoso Proceso dos 23 incluiríase, entre outros, a Anxo Ferreiro
Currás, xa antes sancionado varias veces pola autoridade gobernativa.
A presencia da Igrexa e tamén das organizacións cidadás no mundo
mariñeiro foi máis ben pouco lucida. Sempre estiveron bastante fóra da
conciencia colectiva, coma se da irmá pequena se tratase. Certo que hai que
resalta-lo labor de Paco de Aguiño e algúns outros poucos.
É hora de pór punto final e resumir esta breve semblanza da participación
dos cristiáns e cregos en accións concretas en determinados conflictos,
cunhas cantas conclusións:
1ª. Dunha Igrexa pechada en si mesma, centrada no cultual, cunha
formación moi distante dun mundo que estaba a cambiar, foise dando unha
mutación lenta, impulsada, dende fóra, pola evolución da sociedade e,
dende dentro, polos grupos de reflexión e mesmo de espiritualidade
importados doutros países: Francia, Alemania, etc.
2ª. A influencia do pensamento filosófico, o avance industrial e
científico-técnico fixo pór á Igrexa Universal en necesidade de
aggiornamento e diálogo a tódalas bandas. Expresión fundamental foi o
Concilio Vaticano II, seguido doutros concilios particulares, coma o de
Galicia, do que por certo aínda non se aplicaron as súas conclusións, cando
hoxe moitas resultan ultrapasadas.
3ª. Houbo unha clara convulsión interna no seo da Igrexa Católica e
tamén nos seus cregos. O proceso de secularización de cregos, relixiosos e
relixiosas, a desvinculación do laicado da xerarquía e do Maxisterio para
pasaren a unha autonomía de conciencia na case totalidade de asuntos éticomorais, a participación libérrima no culto e incluso o abandono, etc., son o
expoñente de que algo transcendental e imparable se segue xestando no seo
do mundo que repercute na Igrexa.
4ª. Froito de todo isto e doutras moitas causas, por exemplo, a influencia do marxismo e agora do neoliberalismo a ultranza, deron e darán un tipo
de leigo e crego que non pode ficar illado do mundo en que vive e que
necesariamente terá de optar por un dos eixes da dialéctica: ou polo mundo
do poder, que vai evolucionando camaleonicamente en cada época, ou por
esa “opción preferencial polos pobres do mundo e polo mundo dos pobres”,
que cada vez son máis en número, en máis países e en meirande grao de
novas pobrezas que a cotío se están xerando.
5ª. Houbo e haberá sempre unha maioría de acomodados a este mundo
nas instancias dos partidos, das Igrexas, etc. Pero tamén houbo e haberá
sempre minorías abrahámicas dende diversas instancias, tamén dentro das
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Igrexas, e por suposto das cristiás, que se implicarán, complicarán e mesmo
sufrirán o martirio cos pobres e oprimidos, cando voluntaria ou
involuntariamente se solidaricen co mundo dos desherdados.
6ª. As páxinas da historia de España nos últimos sesenta anos estiveron
escritas con abondoso sangue de moitos, coas bágoas da maioría e coa suor
de case todos.
Neste contexto e mirando cara atrás sen ira, houbo máis implicados dos
que se sabe na solidariedade e na loita pola xustiza e polo Reino de Deus.
Sábese máis dos que se implicaron escandalosamente ó lado do poderoso
dictador, xa que aquilo non levaba riscos e favorecía os fanatismos.
Pero sería inxusto pasar un cilindro de apisoadora de pseudohistoriador
sobre o caudal inmenso dos que, pola calada, dixeron non ós opresores e si
á liberación, á galega, con aparente indefinición en público pero con
accións clandestinas que nunca saíron á luz.
Houbo unha gran confabulación: calar para avanzar, con todo o que
leva de contradictorio. Non esquezamos que a emigración levóuno-la forza
do sangue e a continuidade da memoria histórica por dúas xeracións
seguidas (50 anos) e así ninguén faría moito máis noutro lugar do que aquí
se fixo.
Xoaquín CAMPO FREIRE
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Formación teolóxica dos leigos

As escolas de Teoloxía
Por Victorino PÉREZ PRIETO

Unha boa formación teolóxica é imprescindible para que os segrares
deixen de se-lo Terceiro Mundo da Igrexa e poidan supera-la dependencia
excesiva dos curas, tendo criterios de fe e de praxe propios e coherentes a
un tempo. “¿Por que han de estar reservados os principios doutrinais ós que
se chaman teólogos e monxes, que constitúen só unha parte moi pequena do
pobo cristián” (Erasmo, Manual do cabaleiro cristián). O caso é que por
unha parte, a clerecía non solta doadamente o seu poder, de mando e
ideolóxico, e pola outra, a xente prefire deixarse levar a comprometerse,
formarse e toma-las cousas máis en serio. Con Gustavo Gutiérrez, cómpre
dicir hoxe: “A teoloxía é inherente a unha vida de fe que busque ser
autenticamente plena e, polo tanto, á posta en común desa fe na comunidade
eclesial” (Teología de la Liberación).
Unha teoloxía que parta dos problemas da xente e da súa realidade de
cada día. Unha teoloxía feita en Galicia, en galego e para os galegos. Non
unha teoloxía importada, como adoita facerse en moitas escolas de teoloxía.
Recentemente, oínlle dicir a un director diocesano da Escola de Teoloxía,
que había que deixarse de parvadas de apuntes e debates e seguir un bo
manual de teoloxía, dos que están editados, pois só así se pode aprender
teoloxía... escolar, era a palabra precisa para esta maneira de entender unha
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escola de Teoloxía para adultos. Desde hai cinco anos en que fixen o
traballo sobre as escolas de Teoloxía, paréceme que foron a peor, no canto
de ir a mellor. Polo menos na miña diócese de Ferrol, que é a que mellor
coñezo; a obsesión pola precisión conceptual, maxisterial e escolar, afoga
ós sufridos alumnos, que xa non gozan das clases de Teoloxía, como antano.
Un rápido repaso polas escolas diocesanas de Teoloxía dános este
balance.
1. A Escola Diocesana de Teoloxía de Mondoñedo-Ferrol
Comezou no curso 1978-79, promovida especialmente polo equipo de
Boa Nova, e co pulo do bispo Araújo. Os seus antecedentes están nos grupos
de teoloxía bíblica que Chao Rego comezara polo ano 1971, e que continuaría
Manolo Cillero, vencellados ó CENIEC de Madrid. O gran impulsor sería
logo Manolo Mejuto.
Segundo propia definición, está orientada cara á formación de
ensinantes, catequistas e diversos animadores e axentes de pastoral, ou
simples cristiáns que queren afondar na súa fe; con vontade de educar na fe,
tendo presentes os retos e responsabilidades dos signos dos tempos e
enmarcando os seus servicios no conxunto da actividade pastoral diocesana,
cunha pedagoxía activa, que en gran parte dos casos é máis ben maxisterial.
Nos catro primeiros anos, desenvolveuse un plan cíclico con materias
dogmáticas, complementadas con seminarios e conferencias abertas ó
público. No curso 1983-84 inícianse tres grupos de estudio monográfico
(Teoloxía, Biblia e Moral) e continúase o plano cíclico. No curso 85-86
comeza o Plano Trienal. E no curso 95-96 faise un plano conxunto coa
Escola de Catequistas e de Tempo Libre; chamaríase globalmente Escola de
Animadores; tería catro áreas: Teolóxica, Humanista Socioloxía, Pastoral e
de Especialización, pero aínda non comezou a funcionar. Nos últimos
tempos, a Escola de Teoloxía viu incrementado o seu número, a conta do
profesorado que quere acadar a DEI (Declaración Eclesiástica de Idoneidade).
O seu estilo moi maxisterial, pouco dialogante e activo lévaa a ser cada vez
un espacio máis escolar, con escasa vida. Ten sedes en Ferrol e Viveiro.
2. A Escola de Teoloxía de Ourense.
Comezou a súa andaina no curso 1975-76, como froito das esixencias
suscitadas no Concilio Pastoral de Galicia, a pesar do bispo Temiño, que
gobernaba a diócese con man de ferro. Pretendíase un estudio á vez teórico
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e práctico da teoloxía, distribuído en tres cursos: Cristoloxía, Eclesioloxía
e Antropoloxía teolóxica; a duración debía ser seis anos, en dous ciclos. O
alumnado, teoricamente aberto a todos, viuse caracterizado de contado
sobre todo por relixiosas e mestras e xente dos catecumenados.
En sucesivas etapas prescíndese dos ciclos e vanse centrando en temas
de meirande actualidade (ciencia e fe, cuestións bíblicas...). No balance que
facían os seus responsables a finais dos 80 –aínda con Temiño–, queixábanse
de falta de apoio da xerarquía diocesana e de desinterese das parroquias, por
iso, denunciaban unha Igrexa diocesana “que non está a altura das
circunstancias, e na que medra o cansazo, o desalento, o desencanto, o
oportunismo...”; o seu traballo na escola confesaban que adoecía dunha
excesiva teorización e de pouca capacidade de expansión. Co sucesor de
Temiño, Xosé Diéguez, parece que a cousa mellorou, entre outras razóns
porque o novo bispo lle quixo dar máis pulo á Escola, pero nos últimos
tempos volvía medra-lo desencanto.
3. O Centro Teolóxico para Laicos de Lugo.
O primeiro Curso de Teoloxía para Laicos convocouse no ano 1977,
pero xa antes comezaran cursos de Estudios Bíblicos da man de Xosé
Antonio González. En 1980 púxose a andar a Escola de Estudios Familiares.
A coordinación das tres escolas deu orixe ó Centro Teolóxico para Laicos,
no curso 87-88. Os estudios están organizados en tres cursos, con materias
de Dogmática, Biblia, Moral, Psicoloxía e Pedagoxía; clases semanais
complementadas con seminarios de actualidade. É de destaca-la Semana de
Teoloxía, na que se traen bos especialistas e que congrega moita xente cada
ano, algo importante, sobre todo, porque non é a xente habitual destes
círculos.
O Movemento Bíblico de Lugo merecería un tratamento á parte, pola
súa importancia en canto á xente implicada e a súa incidencia diocesana.
Ademais das clases de Biblia, ten actividades como a Convivencia Pascual,
que reúne cada ano un grupo numeroso. Publica os Cadernos Bíblicos,
algúns deles feitos por antigos alumnos da Escola que viñeron logo a ser
profesores desta.
4. A Escola de Teoloxía e Catequese de Vigo.
Naceu no curso 1979-80, unificando diversas realidades anteriores,
como eran a Escola de Catequistas e os Grupos de Formación Doutrinal;
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naceu –segundo propia confesión– co obxectivo de ofrecer canles e
instrumentos para actualiza-la comprensión do cristianismo, axudar á
vivencia do compromiso cristián e capacitar para unha tarefa de animación
da fe. A organización incluía no seu comezo grupos de estudio permanente,
con reunión semanal, convivencias e cursillos intensivos sobre temas
monográficos (Igrexa, sacramentos, cristoloxía).
No curso 86-87 faise unha nova oferta, orientada non só ós segrares,
senón tamén a relixiosos e a actualización teolóxica dos cregos. Proponse
un ciclo de tres anos que englobe materias de Biblia, Antropoloxía teolóxica,
Cristoloxía, Moral... Valórase positivamente o traballo realizado.
5. O Centro de Formación Teolóxica de Segrares de Santiago, A
Coruña e Pontevedra
A pesar de ser Compostela a diócese meirande de Galicia e ter máis
tradición de docencia teolóxica, este centro foi o último en iniciarse;
comezou no curso 1983-84 en Santiago e nos cursos seguintes en A Coruña
(84-85) e Pontevedra (85-86). Polas súas aulas teñen pasado nestes anos
preto de 2.000 alumnos. O obxectivo que proclaman é “promover e realizar
planos de formación teolóxica dirixidos a leigos, en especial ós
comprometidos en tarefas apostólicas e eclesiais”, con particular atención ó
profesorado de Relixión.
Está organizada nos cursos de Teoloxía básica e os cursos de
actualización teolóxica. Os cursiños de actualización están pensados como
complemento, de cara a un servicio de formación permanente, con temas
monográficos. Isto enriquécese con actividades complementarias e
celebracións, pois houbo sempre un vivo interese por facer da escola non só
un centro de estudio, senón tamén de vida cristiá (e aquí habería que
recordar de maneira moi especial a Mari Carme Mejuto, quen ata o seu
pasamento, en maio do 96, animou a Escola de Pontevedra). Desde 1986, A
Coruña conta coas Semanas Teolóxicas para Segrares, que se celebran no
Fogar de Santa Margarida.
No balance que fan os responsables, valórase o entusiasmo dos
participantes polo descubrimento dos valores vitais da teoloxía. Hoxe
súmase o interese académico como preparación para as clases de Relixión,
o que –non cabe ocultalo– en ocasións pode ser un perigo para a gratuidade
pastoral.
Finalmente, cabe lamenta-la deficiente presencia do galego, que non
chega sequera á norma da mesma Xunta: “En Galicia, en galego”. Xa
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coñecémo-las dificultades, pero non vale sen máis o argumento de que o
alumnado é urbano e maiormente castelán-falante. Se as escolas de Teoloxía
e os seus alumnos non descubriron a realidade do pobo ó que pertencen,
¿que cristianismo verdadeiramente encarnado poden alimentar? Cómpre
aínda dicilo unha vez máis: ¿pódese acceder a un cristianismo adulto en
Galicia sen asumi-la realidade cultural e lingüística do propio pobo?
Victorino PÉREZ PRIETO
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As Semanas de
Teoloxía e Pastoral
(A Coruña, 1986-1996)
Por Carlos GARCÍA CORTÉS

A finais do pasado mes de agosto celebrábase en A Coruña, na sede da
Fundación Fogar de Santa Margarida, a undécima versión das Semanas de
Teoloxía e Pastoral, organizadas polos Centros de formación teolóxica do
laicado de Galicia e pola revista pastoral Lumieira. Pese ó pouco peso
específico que estas Semanas poidan ter eclesialmente, polo menos nun
nivel oficial, é posible que a súa influencia nas comunidades, movementos
e cristiáns de base sexa máis forte do que parece, sobre todo tendo en conta
certos sinais de vitalidade e esperanza amosados polos que participan nelas.
Co ánimo de informar ós lectores de Encrucillada, imos facer unha
breve historia destas xuntanzas, pasando revista á súa temática e a outros
elementos das mesmas, para rematar adiantando unha elemental avaliación
do acadado nelas ata hoxe.
Pequena historia
En decembro de 1985 culminaban os contactos de persoas vinculadas
ós Centros de Teoloxía para Segrares que funcionaban entón en Galicia, coa
intención de organizar unhas xuntanzas que tratasen de temas teolóxicos e
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pastorais con especial incidencia entre o laicado. Os intereses movíanse
naquel intre mediatizados por varios acontecementos eclesiais importantes:
o Concilio Pastoral de Galicia (celebrado nos anos 1974-79), o Congreso de
Evanxelización (Madrid, 1985) e o Sínodo Episcopal sobre o Laicado (que
se ía celebrar en Roma no ano 1987).
Con ese pano de fondo, o grupo iniciador foi deseñando ó longo de
diversas reunións os obxectivos básicos a que debían responder estas
Semanas: a) Completa-la formación dos que asistían ós Centros de Teoloxía
para Segrares; b) Informar das novas direccións e consecuencias que
entrañaban os temas máis vivos, sobre todo no ámbito laical; c) Potencia-lo compromiso das comunidades e grupos cristiáns que estaban a traballar
eclesialmente nunha liña renovadora; d) Relacionar persoas, proxectos e
realidades pastorais con vistas a unha maior eficacia.
As Semanas previstas deberían conxugar no posible uns elementos que
se consideraban fundamentais para cumpri-los obxectivos: teolóxico, sobre
todo mediante relatorios de persoas cualificadas; pastoral, mediante aportacións persoais e grupais de experiencias e comunicacións; celebrativo,
coidando creativamente as oracións e celebracións comunitarias. A carón
destes, prevíanse outros elementos non menos importantes: pedagoxía áxil
e activa, que permitise a participación dos semanistas ata acadar proxeccións
e compromisos prácticos; convivencia nun clima de amizade e confraternidade que fixese posible o intercambio, a mutua información, a creación
de novas relacións, etc.
Para facilita-la organización, creouse un pequeno comité coas persoas
que dirixían entón os Centros teolóxicos existentes en Galicia: Ourense
(Xosé Gómez López), Vigo (Xulio Andión), Ferrol (Ramón Otero), Santiago
(Carlos García Cortés), A Coruña (Xesús Calzada) e Pontevedra (Bartolomeu
Sánchez), ós que se sumaron outras persoas vinculadas tamén ós Centros.
Decidiuse bautiza-los encontros co nome de Semanas Teolóxicas de Segrares.
As cinco primeiras Semanas (1986-1990) caracterizáronse por
desenvolver unha temática teolóxica elemental e case exclusivamente
laical, coa aportación de numerosas comunicacións e experiencias, ás veces
pouco contrastadas. A organización corría a cargo dos Centros de Teoloxía,
a partir do traballo dun comité interdiocesano, rotándose logo a posta en
práctica por cada un dos centros (dirección inmediata, responsabilidade,
oracións e celebracións, etc.). Presentábase sempre unha memoria das
actividades destes centros, ós que pronto se incorporou o creado en Lugo.
Tras celebra-la primeira Semana, e pese a algunhas propostas para variar
de lugar, os asistentes acordaron seguila celebrando en A Coruña, dada a
súa boa situación, facilidades para a organización e prezos moi accesibles.
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A partir de 1990 constatouse unha certa reiteración na temática e
cansazo na metodoloxía, sumándoselle a urxencia de novos intereses, sobre
todo de persoas e grupos non vinculados ós Centros teolóxicos, que pedían
unha maior proxeción pastoral. Por todo iso, tomáronse algúns acordos para
orienta-la marcha das Semanas cara a novas perspectivas.
Comezouse por cambia-lo nome das xuntanzas, que desde 1991 é o de
Semanas de Teoloxía e Pastoral, participando no grupo organizador,
ademais dos directores dos Centros teolóxicos, o da revista Lumieira (que
viña publicando parte dos contidos das Semanas) e outras persoas
interesadas. Decidiuse tamén centraliza-la secretaría no Centro de A
Coruña, que funciona na mesma Fundación que acolle as Semanas, co que
a súa celebración quedou baixo a súa responsabilidade práctica e gañou en
eficacia.
Nesta etapa ampliouse notablemente a temática, que pasou a ter novas
proxeccións teolóxicas o pastorais. Limitouse o número das comunicacións
e experiencias, que chegaron á Semana máis contrastadas e perfiladas.
Encargouse de organiza-la parte celebrativa da mañá e do serán a Emeterio
Sorazu, un crego vasco, coñecido antropólogo e pastoralista, que logrou
unha unidade e creatividade desta dimensión moi valoradas polos semanistas.
Organizáronse as dinámicas e horarios máis distendidos para favorece-la
convivencia, mesmo trasladando a Semana fóra de A Coruña durante unha
das catro xornadas (Pazo de Mariñán, Pontedeume, Sobrado dos Monxes,
Perbes, Betanzos, Malpica, Miño).
As Semanas en detalle
Unha das características da historia –aínda que sexa unha pequena
historia coma a destas Semanas– é deixar constancia dos feitos, dar detalles
dos mesmos, conserva-los testemuños. Iso permite despois coñecer mellor
as raíces, avaliar camiños que seguen vivos, tomar novas direccións para o
futuro. Pedíusenos deixar constancia das Semanas por miúdo; por iso,
dentro da concisión debida, daremos detalles, datos, nomes e referencias
biblio-gráficas desta pequena historia.
l 1ª Semana Teolóxica de Segrares (28-30 agosto 1986)1
Tema: “Ser e quefacer do laicado na Igrexa”. Asistentes: 41.
Relatorios: O laicado na Igrexa actual (Xulio Andión); Función eclesial do
1

Crónica: Lumieira 3 (1986) 431-432.
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matrimonio e da familia cristiá (Ramón Otero Couso); Evanxelización,
Parroquia e Laicado (Carlos García Cortés); O laicado no novo Código de
Dereito Canónico (Leonardo Abelairas Rodríguez).
Memorias dos Centros de Formación Teolóxica do Laicado: Ourense,
Vigo, Ferrol, Santiago, A Coruña, Pontevedra.
l

2ª Semana Teolóxica de Segrares (26-29 agosto 1987)2

Tema: “O laicado galego ante o Sínodo’87”. Asistentes: 93.
Relatorios: A Igrexa e o cambio relixioso en España (Jesús Pascual
Arranz); O laicado nos documentos posconciliares do episcopado español
(Xulio Andión); O laicado no Sínodo de 1987: Liñas de fondo e temática
(Pedro Escartín Celaya); Horizontes para a acción do laico na Igrexa e no
mundo (P. Escartín).
Experiencias: Parroquia de San Bieito (Santiago); Escola Universitaria de
Formación de Profesorado de E.X.B. da Igrexa (Vigo); Catecumenado de
adultos (Pontevedra); Cáritas interparroquial (A Coruña); Equipo arciprestal
de catequistas; Parroquia do Cristo da Victoria (Vigo); e outras de Ferrol,
Tui, Padrón, Santiago, A Coruña e Vigo.
Memorias dos Centros de Formación Teolóxica do Laicado.
l

3ª Semana Teolóxica de Segrares (27-30 agosto 1988)3

Tema: “Nós, os laicos, presencia da Igrexa no mundo”. Asistentes: 63.
Relatorios: A misión laical desde os movementos apostólicos (Ramón Prats
i Pons); Laicado e cultura (Uxío Romero Pose); A muller na Igrexa (Cori
Casanova i Barberá).
Mesa redonda: Situación do laicado galego ós dez anos do Concilio Pastoral
de Galicia (Mons. Miguel Anxo Araújo, Antón Martínez Aneiros e Xosé Mª
Palmeiro).
Comunicacións: S.E.P.T. (Vigo); Cooperstivismo de promoción de emprego
rural (A Coruña); Apostolado do Mar (Vigo); Movemento Rural Cristián
2
Crónica: Lumieira 5 (1987) 235-236. O texto dos relatorios e experiencias que se detallan está
tamén publicado neste 5 (1987) .
3
Crónicas: Lumieira 8/9 (1988) 249-253; Encrucillada 59 (1988) 433-434. 0 texto dos relatorios,
mesa redonda e comunicacións que se detallan está publicado en Lumieira 8/9 (1988).
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Galego (Abadín); Equipos de Nosa Señora (A Coruña); Preescolar na Casa
(Lugo); Movemento de profesionais cristiáns (Santiago).
l

4ª Semana Teolóxica de Segrares (26-29 agosto 1989)4

Tema: “O laicado no Concilio Pastoral de Galicia. Dez anos despois”.
Asistentes: 71.
Relatorios: O CPG a dez anos vista (Manuel Mejuto Sesto); Documento
sobre os laicos (Carlos García Cortés); Documento sobre a Liturxia (Ramiro
González Cougil); Documento sobre os ministerios eclesiais (Segundo
Pérez); Documento sobre o ministerio da Palabra (Xosé Antonio González);
Documento sobre caridade e promoción social (Xulio Andión).
Comunicacións: A liturxia na parroquia da Xunqueira (Vilagarcía); Liturxia
dominical dirixida por laicos (Pontevedra,); Novas pastorais vocacionais
para a vida relixiosa (Irmáns de La Salle e Xesuítas); A catequese en
Galicia despois do CPG; Movemento apostó1ico HOAC (Ferrol);
Movemento bíblico diocesano (Lugo).
Memorias dos Centros de Formación Teolóxica do Laicado.
Exposición histórico-bibliográfica sobre o CPG. (Andrés Rumbo).
5ª Semana Teolóxica de Segrares (29 agosto-l setembro 1990)5
Tema: ‘‘Formación teolóxica do laicado e catequese de adultos”. Asistentes:
72.
Relatorios: Formación da fe cristiá (Elena Mª Marzo); Sociedade, Igrexa e
formación da fe (Alberto Martínez Gracia); A formación teolóxica do
laicado (Uxío García Amor); A catequese de adultos (Luís Otero).
Comunicacións: Educación de adultos (Radio ECCA); Movemento Cultural Cristián (Monforte); Centros OSCUS (A Coruña); Instituto Emmanuel
Mounier de Galicia; Comunidades Neocatecumenales (A Coruña); e outras
de Santiago, A Coruña e Marín.
l

Crónicas: Lumieira 13 (1990) 165-167; Encrucillada 64 (1989) 411-412. 0 texto dos relatorios,
comunicacións e exposición bibliográfica a que nos referimos está publicado en Lumieira 13
(1990).

4

O texto dos relatorios e comunicacións desta Semana que se detallan, está publicado en Lumieira
16 (1991).

5
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6ª Semana de Teoloxía e Pastoral (28-31 agosto 1991)6
Tema: “A familia cristiá hoxe”. Asistentes: 68.
Relatorios: Sociedade e familia: natureza e persistencia da familia (Juan
José Sánchez Horcajo); Apuntes para unha teoloxía da familia (Manuel
Sánchez Monge); Familia cristiá, familia, evanxelizadora (Pilar Casas e
Rafael Gómez); Retos culturais e de valores á familia (Ángel Álvarez
Gómez).
Comunicacións e experiencias: Escola de Pais e Mestres (A Coruña);
Medios de comunicación e familia (Vigo); Centro de Orientación Familiar
da Igrexa (Santiago); Valores e antivalores familiares na canción xuvenil
(Lugo); Movemento “Encuentro matrimonial (Madrid); A familia vista
polos nenos (A Coruña); e outras de Lugo, Santiago e A Coruña.
l

7ª Semana de Teoloxía e Pastoral (27-30 agosto 1992)7
Tema: “Penitencia e vida cristiá”. Asistentes: 106.
Relatorios: Perdón e existencia cristiá (Segundo Pérez); O sacramento da
penitencia (Gonzalo Flórez); Para unha pastoral renovada da penitencia
(Ánxel Lorenzo Sánchez); Os sacramentos do perdón de Deus ó home (G.
Flórez).
Comunicacións e experiencias: Iniciación á penitencia e primeira comuñón
(Santiago de Bravos); Pastoral penitencial nunha parroquia urbana (San
Francisco Xabier, A Coruña); Penitencia e Liturxia (Santiago Fidel Ordónez);
Diario dunha penitente (Xosefina Palmeiro).
Mesa redonda: Problemática pastoral da penitencia (G. Flórez, Mª Carmen
Turnes, E. Sorazu e Bartolomeu Sánchez).
Celebracións da mañá e do serán (Emeterio Sorazu).

l

8ª Semana de Teoloxía e Pastoral (28-31 agosto 1993)8
Tema: “Alegres na esperanza”. Asistentes: 81.

l

Crónica: Lumieira 18 (1991) 447-450. O texto dos relatorios, comunicacións e experiencias a que
nos referimos está publicado en Lumieira 19 (1992).

6

Crónica: Encrucillada 79 (1992) 441. O texto dos relatorios, comunicacións, experiencias e
celebracións que se indican está publicado en Lumieira nº 20 (1992).

7

8
Crónicas: Lumieira 23 (1993) 291-294; Encrucillada 84 (1993) 433-434. O texto dos relatorios,
experiencias e celebracións está publicado, só en parte, en Lumieira 23 (1993).
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Relatorios: A realidade aluma esperanza (Fernando Torres); Nas fontes da
esperanza (Rafael Prieto Ramiro); A Igrexa da miña esperanza (Xulio
Andión); Accións pastorais creadoras de esperanza (Xesús Gago).
Experiencias: Grupo cristián xuvenil (Noia); Renacer (A Coruña); Proxecto
Home (Santiago); Movemento Junior; Hogar Sor Eusebia (A Coruña).
Celebracións da mañá e do serán (Emeterio Sorazu)
l

9ª Semana de Teoloxía e Pastoral (27-30 agosto 1994)9

Tema: “Cara a unha Igrexa secular e urbana”. Asistentes: 102.
Relatorios: O home de hoxe: mentalidade e valores (Jesús Pascual Arranz);
A Igrexa necesaria para os homes de hoxe (Jaume Fontbona); A cidade
como unidade pastoral (Juan Piris); Claves e presupostos para unha parroquia;
urbana (Ánxel Lorenzo).
Comunicacións e experiencias: Parroquia San Pío X (Caranza-Ferrol);
Centro Violetas (A Coruña); Liturxia dominical en varias parroquias
(Santiago); Recintos de culto urbanos, integrados en edificios convencionais
(A Coruña); Parroquia San Francisco de Asís dos Tilos (Santiago).
Celebracións da mañá e do serán (Emeterio Sorazu).
l

10ª Semana de Teoloxía e Pastoral (26-29 agosto 1995)10

Tema: “A Boa Noticia na Galicia rural”. Asistentes: 99.
Relatorios: Realidades humanas e sociais da Galicia rural (Daniel López
Muñoz); Cen anos de pastoral rural da Igrexa galega (Francisco Carballo);
Claves e sensibilidade para anuncia-lo Evanxeo no mundo rural hoxe (Juan
Manuel Roldán de Arriba).
Mesa redonda: “¿Que temos que facer coma cristiáns na Galicia rural?”
(Miguel A. Gómez, Tareixa Regal e Xosé Antonio Seoane).
Experiencias: Asociación de Mulleres Rurais (Sofán-Carballo); Fundación
O Noso Lar (Lousada-Samos); Equipo pastoral de As Pontes de García
9
Crónica: Lumieira 27 (1994) 283-286. O texto dos relatorios, comunicacións, experiencias e
celebracións está publicado tamén neste nº 27 (1994).
10
Crónica: Lumieira 32 (1996) 141-145. O texto dos relatorios, experiencias e celebracións está
publicado tamén neste nº 32 (1996).
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Rodríguez; Comunidade de Carmelitas Misioneiras de Baio; e outras de
Navia de Suarna, Abadín e Os Ancares.
Oracións e celebracións (Emeterio Sorazu).
11ª Semana de Teoloxía e Pastoral (29 agosto-1 setembro 1996)11
Tema: “A problemática dos homes do mar, desafío pastoral”. Asistentes: 54.
Relatorios: A situación de crise dos profesionais do mar (Xosé Manuel
Muñiz); Os problemas familiares e sociais dos mariñeiros (Cristina de
Castro); A teoloxía e a pastoral do mar (José Angel Ubieta); As respostas
da Igrexa galega (Xosé Mª López Castro).
Mesa redonda: “¿Que facer pastoralmente cara ó mundo do mar?” (Cristina
de Castro, Andrés García Vilariño e Xosé Mª López Castro).
Comunicacións e experiencias: Asociación de Mulleres de Mariñeiros Rosa
dos Ventos (Vigo); Experiencia dun mariñeiro de baixura (Malpica);
AETINAPE: Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueira (A
Coruña); Pesca de arrastre en alta mar.

l

Oracións e celebracións (Emeterio Sorazu).
Valoración
1) Mante-la celebración da Semana durante once anos consecutivos é
un sinal expresivo da vitalidade dos Centros teolóxicos de laicos de Galicia,
que fixeron e fan a maior parte das aportacións humanas, do interese das
persoas vinculadas a eles polos temas vivos da teoloxía e da pastoral. Case
900 semanistas participantes e máis de seis millóns de pesetas de presuposto
nesta etapa falan claramente do valor que se lle está a prestar a estes
encontros.
2) Sería interesante coñecer en detalle quen foron os que fixeron as
Semanas, anque non sexa doado entrar en moitos detalles:
–Deses case 900 participantes, hai que subliñar que a maioría son
laicos, advertindo que a suma dos cregos e relixiosos non supera o 10% do
total. Proceden das cinco dióceses galegas e, ademais da lóxica asistencia
da propia Coruña, hai que mencionar unha acusada presencia do contorno
A crónica desta Semana, xunto co texto dos seus relatorios, comunicacións, experiencias e
celebracións, publicaranse de contado en Lumieira 33 (1996).

11
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de Pontevedra; engadíndoselles unha mínima, e case sempre cualificada,
aportación de fóra de Galicia.
–Presentáronse ata agora nas Semanas 40 relatorios (catro relatores
repetiron actuación e Xulio Andión fíxoo catro veces), nos que si é máis a
presencia clerical: 25 cregos, 8 laicos e 3 relixiosos. Os relatores proceden
20 de Galicia (destaca a diócese de Santiago con 8) e 16 do resto de España
(destacan Barcelona con 4 e Madrid con 3).
–Aportáronse ás Semanas un total de 70 comunicacións e experiencias,
o 95% delas galegas, algunhas dun enorme mérito e significado, valiosas
todas. Cremos que representan unha gran riqueza pastoral, pois moitas delas
se redactaron e publicaron por primeira vez, co valor engadido de ser
modelos para outras comunidades e grupos.12
–Súmese a todo isto varias mesas redondas, unha exposición sobre o
CPG, as oracións e celebracións (case sempre creación de grupos cristiáns,
antes da valiosa aportación de E. Sorazu), o impagable traballo do comité
organizador e –sobre todo– da secretaría permanente, o labor eficaz das
azafatas das Semanas e do persoal da Fundación Fogar de Santa Margarida
(a quen lle agradecemos que, varios anos, enxugara as débedas), etc., e todo
iso explicará o éxito interno das Semanas de Teoloxía e Pastoral.
3) ¿E a súa incidencia práctica? Isto é o máis difícil de valorar, porque
na maior parte esa incidencia non é mensurable...
–Non se pode dubidar do valor eclesial destas Semanas. Non falamos
tanto nun sentido oficial (as Semanas, a ese nivel, non teñen
representatividade; o único bispo que participou activamente foi Mons.
Araújo, xubilado entón), senón dunha eclesialidade do pobo de Deus,
presente nelas desde instancias persoais e/ou institucionais (Centros de
Teoloxía, parroquias). Eclesial tamén pola súa finalidade teolóxica e
pastoral; tamén –e moito– na celebración litúrxica e oracional de tódolos
días. As Semanas son eclesiais porque os participantes son, actúan e
celebran coma Igrexa de Cristo.13

Cf. detalle e avaliación destas e doutras experiencias semellantes: A. Torres Garea, “Experiencias
pastorais nunha revista galega, 1986-1991”, Lumieira 19 (1992) 139-152.
12

Froito concreto –e, sen dúbida, ben eclesial– do compromiso acadado nunha destas Semanas é a
edición dos textos oficiais e documentación complementaria do CPG, con comentarios e índices,
publicados en Lumieira 29/30 (1995), que acaba de saír do prelo en forma de libro: O Concilio
Pastoral de Galicia. Introduccións Textos, Documentación, Índices, A Coruña 1996, 454 páxs.
13
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–Importante tamén o seu valor pastoral. Sendo un dos seus obxectivos
a formación teolóxica, cómpre dicir que non se entende unha teoloxía sen
sentido pastoral, como non hai auténtica pastoral senón desde determinadas
concepcións e mentalidade teolóxicas. A maioria dos semanistas están
implicados na marcha pastoral das parroquias, movementos, asociacións e
grupos cristiáns. Iso, sen esquece-las numerosas experiencias presentadas e
dabatidas nas Semanas, expresións do labor pastoral levado a cabo polos
seus protagonistas.
–Quizais onde se pode valorar máis a incidencia das Semanas é no nivel
persoal. Hai xa un grupo estable que fixo destes encontros un espacio
referencial para a súa vida cristiá, o contraste informado e crítico da súa fe,
a celebración creativa dos misterios, a relación con grupos e movementos
de renovada traxectoria pastoral. É esperanzadora a participación activa
dun certo número de xente nova, así como a incorporación a grupos e
movementos organizados doutros cristiáns que vivían por libre a súa fe.
4) En fin, as Semanas de Teoloxía e Pastoral, dentro do seu modesto
ámbito persoal e do reducido espacio eclesial en que poidan estar presentes,
son unha das iniciativas que xurdiron nos últimos anos dentro da variada
face da Igrexa galega e, por iso, un impulso máis para esperanza dun
cristianismo renovador, laical e comprometido coa realidade humana e
social desta terra.
Carlos GARCÍA CORTÉS
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Foros/Asembleas de
Encrucillada
Por Manuel DOURADO DEIRA

En decembro de 1986 tivo lugar a I Asemblea de subscritores e
amigos, para celebra-los dez anos de vida Encrucillada co número 50. Dado
o difícil parto e sacrificada andaina desta revista galega de pensamento
cristián dentro do desacougante panorama socio-relixioso de Galicia, as
xentes de Encrucillada cremos que era un acontecemento que valía a pena
salientar e, asemade, unha ocasión para facer un balance estimativo do
camiño percorrido, tendo en conta o valioso criterio dos nosos subscritores
e amigos. É máis: pareceunos unha esixencia que lles debiamos para unha
correcta orientación da revista de cara ó futuro.
Cando se programou a X Asemblea de decembro de 1995, pareceunos
que cumpría cambia-lo nome polo de Foro. ¿Por que esta nova denominación? Porque estas xuntanzas, que comezaron sendo especialmente
dirixidas ós subscritores e amigos de Encrucillada, progresaron tanto en
amplitude de temas e en intensidade e variedade de asistentes, que pensamos
que o epígrafe de amigos e subscritores podía ser interpretado dun xeito
restrictivo e mesmo discriminatorio, cando a nosa intención era dirixirnos
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a calquera persoa que se interesase polas relacións entre cultura e relixión
en clave de humanismo e vida, enmarcando fe e pensamento cristiáns na
cultura, na historia e na lingua de Galicia, calquera que sexa a súa opción
relixiosa, e mesmo anque teña decidido non tela. Se, dende os infinitos
particularismos individuais, non nos encontramos, con talante humano, nos
camiños da vida, ¿como resolverémo-los nosos problemas de convivencia?
I Asemblea de subscritores e amigos: Dez anos de Encrucillada
Santiago, 5-6 de decembro de 1986. Nº 50: novembro-decembro 1986
Temas:
1. Saúdo e alocución do director, Andrés Torres Queiruga. Significado
de dez anos de Encrucillada nunha Galicia en agónica crise de crecemento
e nun ambiente saturnianamente devorador das iniciativas que el mesmo dá
a luz, coa ledicia de ter superados obstáculos e tamén coa preocupación por
seguir labrando as nosas posibilidades de futuro.
2. Enquisa sobre Encrucillada: resultados. Tipos e intereses do lector
polo lugar de residencia (rural, vila, cidade), profesión, actitude política e
relixiosa, interese pola revista e suxestións libremente aportadas.
3. Mesa redonda: Encrucillada a debate.
Participantes: Hermelinda Dapena; Francisco Díaz-Fierros Viqueira;
Francisco Domínguez; Alfonso Blanco Torrado; Celia Castro e Agustín
Bueno.
4. Conferencias:
-Dez anos de Igrexa Galega, por Xaime Isla Couto. Puntos básicos:
Unha década entre a conmoción, a espera e a esperanza; balance urxente,
preocupado e incompleto; síntese e converxencias (non figura a síntese
correspondente).
-Unha presencia cristiá na sociedade galega: 10 anos de Encrucillada,
por Segundo L. Pérez López. Panorámica xeral da revista durante estes dez
anos (1976-86) tendo en conta o difícil punto de vista da nosa desacougante
realidade socio-relixiosa para unha revista galega de pensamento, conceptos
que, tratando de incardinalos na nosa lingua e historia, deben estar en
paridade coa noción de cristián.
5. Encontros por grupos: versaron sobre contidos da revista e de
Encrucillada como plataforma dinamizadora.
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II Asemblea: Teoloxía da Liberación.
Santiago, 12-13 de marzo de 1988. Nº 57: marzo-abril 1988.
Temas:
1. Consideracións sobre a II Asemblea, por Engracia Vidal.
2. Conferencias:
-A Teoloxía da Liberación: aspectos teóricos, por Ignacio Ellacuría.
Expón as pretensións e obxectivos da TL dentro das coordenadas de
liberación e cambio socio-histórico, repasando previamente a tipoloxía
dalgunhas actitudes teolóxicas (moralismo inxenuo, fatalismo
fundamentalista, reducionismo da fe, realismo), pasando polos modelos de
relación da fe evanxélica cos movementos sociais e políticos, sen esquece-las cuestionadas relacións da TL cos movementos marxistas e coa violencia,
para tirar unhas conclusións sobre o dificilísimo camiño que está a percorre-la TL, os seus sacrificios e as súas tráxicas consecuencias de quen entrega
a súa vida pola liberación dos oprimidos, dos que el había ser exemplo
luminoso pouco tempo despois desta asemblea.
3. Mesa redonda: participaron Agustín Díaz, co tema O mundo político
galego; Luís Álvarez Pousa, sobre Cultura: Terra e tecnoloxía; monseñor
Miguel Anxo Araújo Iglesias, con Liberación en Galicia no eido relixioso.
III Asemblea: Galicia ante o reto da posmodernidade.
Santiago, 3-4 de marzo de 1989. Nº 62: marzo-abril 1989.
1. Presentación, por Engracia Vidal
2. Conferencias:
1ª parte. A posmodernidade, un feito, un síntoma e un reto, por Josep
Mª Lozano, de Cristianisme i Justícia de Cataluña. Perfil do concepto de
posmodernidade e a súa cartografía. Da súa crítica emerxen para nós unha
serie de implicacións prácticas nunha sociedade na que xa non hai nada que
se escriba con maiúsculas, dende os fundamentos vitais ata as institucións.
3. Mesa redonda: participan Xoán Lois Pintos, co tema Galicia e a
posmodernidade. Hermelinda Dapena, con A muller na posmodernidade.
Victorino Pérez Prieto, con A posmodernidade na Igrexa en Galicia. O
rural.
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2ª parte: Dos papas posmodernos nos libre Deus, por Josep Mª Lozano.
Disertación crítica sobre a personalidade eclesiolóxico-xerarcolóxica de
Xoán Paulo II coma suposto papa da posmodernidade, segundo sosteñen os
seus corífeos, para concluír que nos “presenta a fe en clave de obediencia
e non en clave de motivación a un amor esperanzado que sabe de quen se
fiou e así o proclama”.

IV Asemblea: O desafío das eleccións autonómicas.
Santiago, 17-18 de novembro de 1989. Nº 65: novembro-decembro
1989.
1. Presentación, por Xosé Chao Rego. Expón o desafío das eleccións
autonómicas de 1990, nas que Galicia se vai xoga-lo seu futuro. Por eso,
conclúe que nos recoñecemos na encrucillada, que vén marcada polo cruce
destes catro camiños: eclesialidade conciliar, fe confesada desde a secularidade, inculturación da fe cristiá na nosa Terra e compromiso político co
noso pobo.
2. Conferencias:
-O compromiso político dos cristiáns, por Xulio Lois. Aclaración das
cuestións que supoñen dous universos aparentemente tan dispares coma o da
fe o da política dende dous ángulos diferentes: a) Os distintos modelos
teóricos de comprensión das relacións entre fe e compromiso político. b)
Influencia da fe no compromiso político, especificando o que a fe non aporta
e o que non debe aportar como instancia crítica e talante positivamente
fecundante do compromiso socio-político
-Galicia 90: representación e realidade, por Xosé Pérez Vilariño.
Síntese crítica tomando conciencia dos problemas dende o punto de vista
político e tendo en consideración os cambios sociais, a xestión autonómica,
os signos de identificación (televisión propia, escola diglósica, incluída a
universidade), a conxuntura internacional e os datos básicos que a propia
realidade galega nos ofrece.
3. Mesa redonda: Futuro Político de Galicia. Só consta o programa:
1ª parte: participaron: Xosé M. Beiras Torrado (BNG), Pablo González
Mariñas (PNG-PG) e Xesús Osorio Peláez. Moderou Engracia Vidal. 2ª
parte: participaron: Anxo Guerreiro Carreiras (EU), Camilo Nogueira
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Román (PSG-EG), Antolín Sánchez Presedo (PSOE) e Xabier Suárez Vence
(CG). Moderou, Pilar Wirtz Molezún.
V Asemblea: Deus, hoxe: a presencia de Deus no mundo actual.
Santiago, 16-17 novembro 1990. Nº 70: novembro-decembro 1990.
1. Presentación: O Deus descoñecido, por Agustín Díaz. Interrógase
sobre a presencia/ausencia de Deus no mundo de hoxe, onde impera unha
multiplicación de crenzas (horóscopos e adiviños, prognosticadores e
consultorios, rituais das relixións, aparicións e videntes...), mentres a
intelectualidade oficial se distingue por ignora-los fenómenos relixiosos
máis profundos.
2. Conferencia: O Deus de Xesús, hoxe: achegamento ó seu misterio en
catro metáforas, por Andrés Torres Queiruga. Son estas: 1ª, “Deus non está
fóra, senón no fundamento do ser” (Tillich); 2ª, por tal razón, Deus é o “gran
Compañeiro, o que sofre connosco e sempre nos comprende” (Whitehead);
3ª, “Deus é negra”, provocativa metáfora da teoloxía feminista da liberación
contra o Deus dominador dos poderosos; 4ª, “Deus é Pai/Nai”, título que
Xesús de Nazaret cravou na Historia e na conciencia da Humanidade, e
conxunta toda a marabilla deses dous amores que constitúen a trama vital
de todo home/muller.
Xosé Antón Miguélez completa esta representación de Deus con outra
moi diferente que asenta na gracia, na experiencia pascual de morte e
resurrección.
3. Mesa redonda: ¿Hai noticias de Deus? Participan Xesús Alonso
Montero, con Os interrogantes dun agnóstico; Mª do Carme Turnes, con O
meu encontro con Deus; e Xosé Chao Rego, con O Rumor dos anxos. ¿Hai
noticias de Deus, hoxe?
Crónica: Impresións dun participante, por M. Dourado Deira.
V Asemblea: 1492: diversos sentidos dun mesmo acontecemento.
Santiago, 22-23 novembro 1991. Nº 75: novembro-decembro 1991.
1. Presentación, por Xavier R. Madriñán. Reflexión sobre o
¿descubrimento ou encubrimento? de América no medio do estrondoso
balbordo da hipercelebración oficial do V Centenario, sobre se tal evento
histórico supuxo un encontro, un terrible desencontro ou un violento encontronazo.
2. Conferencias: tres, todas elas pronunciadas por Enrique Düssel. 1ª,
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O feito da colonización; 2ª, Visión da Igrexa latinoamericana; 3ª, Relacións
Norte-Sur na Igrexa americana. Seis horas de disertación. Ofrécese unha
síntese feita polo propio Düssel e outra da autoría de quen suscribe. A elas
remito ó lector.
3. Mesa redonda: Galicia en América. Participan Carlos Sixirei Paredes,
con O papel histórico da emigración galega en América; Manuel Suárez,
con Galicia en América; Arximiro López Rivas, con América en Galicia, e
Mari Mar Revuelta, relixiosa no Brasil, co seu testemuño da masacre con
que o capitalismo internacional lacera este país.
Pecha o acto a Eucaristía co recordo de Óscar Romero, Ignacio
Ellacuría e Faustino Boado.
VII Asemblea: 1993: Galicia na procura do camiño.
Santiago, 6-7 novembro 1992. Nº 80: novembro-decembro 1992.
1. Presentación, por Hermelinda Dapena.
2. Conferencias:
-Galicia en Europa: o novo camiño. Aspectos sociopolíticos, por Xosé
L. Barreiro Rivas. Pormenorizada exposición arredor do Camiño de Santiago
e as peregrinacións como elementos vertebradores do espacio político
europeo, reordenado en torno á súa sacralización, no marco dunha
romanidade incardinada nunha cristiandade con pretensións de
universalidade, para desembocar nunha concepción política de Galicia
rupturista cos nacionalismos tradicionais e baseada na vertixinosa
actualidade.
-O Ano Santo: chamada e desafío á Igrexa galega, por Andrés Torres
Queiruga. Reflexión sobre a verdadeira esencia do Ano Santo, deturpado
por adherencias históricas, que cómpre recuperar a través da renovación
teolóxica e da galeguización da Igrexa de Galicia.
-Estado actual da cuestión xacobea. Aspectos científico-históricos, por
Manuel Díaz y Díaz. Serie de consideracións históricas sobre os problemas
da cuestión xacobea, partindo do nebuloso mundo das lendas ata a situación
actual á luz da arqueoloxía.
3. Mesa redonda: participan Uxío Romero Pose, con O camiño antes do
Camiño; Xosé Chao Rego, con Teoloxía do Ano Santo; Miguel Carneiro,
con Experiencia do Camiño. Moderou Pilar Wirtz.
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VIII Asemblea: Os nacionalismos, ¿retroceso ou esperanza?
Santiago, 12-13 novembro 1993. Nº 85: novembro-decembro 1993.
1. Presentación, por Bernardo García Cendán
2. Conferencias:
-O nacionalismo no mundo actual, por Xavier R. Madriñán. Ampla
reflexión sobre o intento de racionalización do sentimento imperante na
concepción de nación e nacionalismo como fenómenos da modernidade e no
mundo actual: orixes, causas, conflictos, procesos e relacións cos Estados
modernos e a súa formación ou desaparición, tendo en consideración
factores cívicos e étnicos: poboación, territorio, historia, cultura, mitos e
lembranzas históricas comúns, economía, dereitos e obrigas legais.
-O nacionalismo galego, hoxe, por Xusto G. Beramendi (non figura
síntese escrita).
-Fe cristiá e nacionalismo, por Xosé Antón Miguélez. Poético e
utópico discurso sobre a relación de encontro dos nacionalismos liberadores,
ou desencontro dos nacionalismos dominadores, cunha fe cristiá madura,
real e dinámica, que prepara para ese posible encontro co nacionalismo
galego.
Mesa redonda: participan Xavier R. Madriñán, Xusto G. Beramendi e
Xosé A. Miguélez. Moderou Agustín Díaz.
IX Asemblea: Xesús, hoxe.
Santiago, 2-3 decembro 1994. Nº 90: novembro-decembro 1994.
1. Presentación, por Engracia Vidal. Aínda que Xesús na súa entidade
histórica é sempre o mesmo, a imaxe que nos presentaron variou segundo
as teoloxías de quen nolo quixo (ou non quixo) presentar.
2. Conferencias:
-Aproximación actual ó Xesús da historia, por Rafael Aguirre
Monasterio. A apaixonante realidade histórica de Xesús dende hai xa 20
séculos ímola coñecendo hoxe moito mellor gracias, non só ós avances
teolóxicos, senón ás aportacións das ciencias históricas, da socioloxía,
antropoloxía e demais disciplinas relacionadas co coñecemento humano que
Aguirre utiliza para nos achegar a Xesús.
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-Confesar hoxe a Xesús coma o Cristo, por Andrés Torres Queiruga.
Reflexión fundada nos novos coñecementos científicos sobre o Xesús
histórico, que nos ofrecen a posibilidade de depura-las interpretacións máis
tradicionais e, asemade, iniciar un achegamento ó personaxe real e, con el,
deseña-las bases dunha nova cristoloxía que, sen dúbida, será signo de
contradicción.
-Dogmática cristolóxica e loita pola xustiza, por José Ignacio González
Faus. Discurso sobre a fe de Xesús coma Fillo de Deus, tendo en conta os
datos do Novo Testamento e contextualizando a fórmula calcedónica na súa
hermenéutica práxica para concluír que toda verdade de fe valídase pola
praxe que é capaz de xerar.
3. Coloquio cos tres conferenciantes antes citados.
X Foro relixión e cultura en Galicia. Crer ou non crer: do
enfrontamento ó diálogo.
Santiago 24-25 novembro 1995. Nº 96: xaneiro-febreiro 1996.
1. Presentación: Fe e increnza: un diálogo necesario e posible, por
Xesús Portas Ferro. Afirma a necesidade de diálogo mediante actitudes
tolerantes para supera-lo enfrontamento dogmático dos representantes da
relixión que condenaban ós que rexeitaban a fe, cando o natural sería que
crenza e increnza se relativizasen, pois ningunha é posuidora da verdade
absoluta, senón camiños de busca desa verdade.
2. Conferencias:
-As razóns da increnza ante as razóns da fe, por Ignacio Sotelo. Nega
a validez de establecer unha simetría entre a crenza e a increnza, porque a
crenza, xa dende o mundo medieval, conta cunha ampla tradición, non para
abrir interrogantes, senón para remachar supostas certezas. Non hai, pois,
paralelismo simétrico de razóns entre crenza e increnza, e conclúe que esta
non precisa dar conta nin xustificación de si mesma.
-As razóns da fe ante a increnza, por José A. Estrada Díaz. Afirma a
posibilidade e a necesidade de dar razóns da nosa fe. Porque, anque a Deus
non se pode confinar no mundo da racionalidade, dado que o seu misterio
apunta á metarracionalidade, se Deus fose ente extrarracional non se
podería comunicar co home e a nosa fe deviría en algo irracional. O home
e o universo propóñennos un Deus coma pregunta da que nos dan razóns a
filosofía e a teoloxía.
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-Crentes e non crentes xuntos na construcción do home, por Andrés
Torres Queiruga. Xustamente no ámbito “do humano”, considerado como
“permanente diálogo” (Hölderlin), intenta Torres Queiruga concilia-las
dúas opcións vitais (crenza-increnza), inda que sen pretensión de prefixar
un acordo final, pero si perfilando a necesidade dese diálogo para unha máis
limpa convivencia.
Pechou a Asemblea unha celebración ecuménica centrada na palabra
humana na busca de Deus.
Manuel DOURADO DEIRA
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Escola de Espiritualidade.
Sobrado dos Monxes
Por María Pilar WIRTZ MOLEZÚN

A Escola de Espiritualidade de Sobrado dos Monxes nace no curso
1994-95, por iniciativa da Comunidade Cisterciense do mosteiro, para dar
resposta a unha necesidade sentida por moita xente de afondar e vivencia-la propia fe desde unha nova comprensión de Deus e da vida.
Está levada por un equipo formado por algúns monxes e por outras
persoas de fóra do mosteiro. Actualmente coordinan e animan esta
experiencia: Salvador Toro (prior do mosteiro); Carlos Gutiérrez, Quique
Mirones, Santi Ordóñez, Xosé Ramón Reiriz (monxes); Mencha Leirós
(leiga); Andrés Torres Queiruga (teólogo); Mª Pilar Wirtz (relixiosa).
O obxectivo da Escola está formulado así: axudar a actualiza-la imaxe
de Deus e reafirmar unhas conviccións de fe que leven a situarse dun modo
novo na vida.
Preténdese facer camiño desde unha espiritualidade moi conectada coa
vida e desde unha visión teolóxica actualizada. Ir purificando unha imaxe
de Deus tantas veces opresiva, debido a unha formación deformada e ás
proxeccións dos nosos propios límites, abríndose a unha visión de Deus Pai-Nai que quere unicamente o noso ben, o ben de tódalas persoas. Búscase
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que esta nova visión vaia facéndose carne nas propias conviccións de fe e
que isto leve a situarse dun modo novo máis feliz e máis comprometido na
vida.
Para ir facendo este camiño a Escola busca harmoniza-la iluminación,
lectura e reflexión teolóxica coa vivencia propiamente relixiosa. Ofrece
unha metodoloxía que intenta conxugar ámbolos dous aspectos: tempos
dedicados ás clases teóricas, momentos explicitamente reservados á oración
e á celebración e espacios de asimilación e de compartir en grupos
reducidos. Busca espertar unha nova comprensión e unha nova sensibilidade
que posibiliten ir descubrindo a vida, toda a vida, como experiencia de
Deus.
Actualmente a Escola está organizada en dous grupos: un Curso Básico
para as persoas que empezan e un Curso Permanente para aquelas que xa
fixeron o Curso Básico. Estes cursos están pensados a través de Encontros
intensivos (cinco no Curso Básico e tres no Curso Permanente) e Fases
intermedias (tempo transcorrido entre un e outro encontro). Os Encontros
globais dedícanse á iluminación teórica e á vivencia grupal. Os tempos
intermedios ocupan un lugar importante de cara a ir logrando unha maior
asimilación persoal, neles invítase a facer determinadas lecturas e danse
pautas para orar e orientacións para conectar esta oración coa vida.
Coma complemento, a Escola organiza no mesmo mosteiro cinco días
no verán de convivencia e oración para as persoas que participaron en
calquera dos cursos. Nestes días búscase intensifica-la vivencia, potenciando
a experiencia persoal e grupal á luz da Palabra, e celebrar grupalmente este
camiño, nunca terminado, de unifica-la vida coa fe.
A convocatoria que esta iniciativa ten, sobre todo no mundo dos leigos
e leigas, está sendo sorprendente. Sen máis propaganda que o contacto
directo, non se chega a dar resposta a tódalas persoas que solicitan
participar, dada a necesaria limitación do número (neste ano, por exemplo,
quedaron fóra, unhas vintecinco persoas).
A participación, a través destes anos, foi a seguinte:
- Curso1994-95:
86 persoas no Curso Básico (12 relixiosas, 2 cregos e 72 leigas/os)
- Curso 1995-96:
47 persoas no Curso Básico (8 relixiosas e 39 leigas/os)
49 persoas no Curso Permanente (9 relixiosas e 40 leigas/os)
674/242

Escola de Espiritualidade

- Curso 1996-97:
65 persoas no Curso Básico (9 relixiosas, 1 crego e 55 leigas/os)
65 persoas no Curso Permanente (13 relixiosas e 52 leigas/os)
Estes participantes proceden, en xeral, de diferentes zonas de Galicia:
A Coruña, Santiago, Lugo, Vigo, Pontevedra, As Pontes, Monforte, A
Golada, Ferrol, Santa Comba, Madrid, Vilagarcía, Ordes, Teixeiro, Montouto,
Sobrado, Bandeira, Betanzos, Silleda, Cervantes, Ames, Narón, Moaña...
Ó finalizar cada curso faise unha avaliación para recolle-lo sentir do
grupo. A xente que participa expresa, en xeral, a súa satisfacción e recoñece
a axuda que está a supoñer no camiño da propia maduración humana e
crente. O equipo coordinador acompaña moi de preto a experiencia a través
da reflexión e continua avaliación, introducindo e modificando aspectos de
cara a acertar mellor no que se pretende e dar unha resposta axeitada ós
diferentes grupos. Víveo desde a conciencia e a responsabilidade de estar
creando algo novo e importante. No camiño andado pola Escola nestes anos
percíbese un xermolo, aínda non maduro, pero con moitas posibilidades
abertas cara ó futuro.
Mª Pilar WIRTZ MOLEZÚN
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A Biblia en Galicia
Por Manuel GUERRA CAMPOS

Galicia é a rexión de España na que o estudio da Biblia polos leigos está
máis difundido. No Concilio Pastoral de Galicia atópanse as seguintes proposicións:
1.1. “Cómpre promover en toda Galicia unha acción catequética que
suscite e desenvolva a fe (GEM 4) mediante o coñecemento da Mensaxe
revelada [...] que axude ós cristiáns a ler e interpreta-la súa vida á luz da
Palabra de Deus.”
3.9. “Cada diócese impulsará así mesmo o Movemento Bíblico a través
de medios e organismos competentes, para a formación de catequistas e para
supli-la deficiente formación neste eido”.
Os bispos de Galicia, no seu comunicado sobre as ditas conclusións,
expresan o seu desexo de que se chegue a unha coordinación pastoral
axeitada no Ministerio da Palabra a nivel rexional (punto 4)... e para logralo
“comprométense a ir dando gradualmente os pasos necesarios confiando na
colaboración das orientacións que preste a Comisión conciliar do Ministerio
da Palabra” (punto 5).
Dende entón xurdiron movementos, creáronse secretariados bíblicos
diocesanos, que ben a nivel de Galicia ou en conexión con organismos de
ámbito nacional español, impulsan cada vez máis o interese por afondar na
Palabra de Deus entre o laicado.
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En Lugo existe un Movemento Bíblico diocesano. A súa acción
esténdese por toda a diócese a través dos Curas párrocos que fixeron os
cursos impartidos na Escola Bíblica dirixida polo biblista Xosé Antón
González García. Cooperan monitores formados na mesma escola. Cada ano
organiza a Pascua Bíblica Galega, o sábado seguinte ó domingo de Pascua,
e celébrase rotativamente en distintos lugares. Editan a revista Génesis, os
temas dos tres cursos e uns trinta folletos da Colección de temas bíblicos,
redactados por diplomados da escola que pertencen ó Movemento. A acción
do Movemento de Lugo sobrepasa os límites da diócese e chega ata
Santiago (por exemplo, hai grupo nos Tilos).
Unha das diplomadas, Teresa Vilariño, levou esta inquietude á Coruña,
onde na actualidade existe o Movemento Bíblico, con escola onde se
imparten os cursos de Lugo e varios grupos de afondamento bíblico, así
coma outras actividades pastorais derivadas.
En Vigo funciona dende os anos setenta un Secretariado bíblico
diocesano –impulsado por varias mulleres e fundado por monseñor Ramón
Búa–, cunha vintena de grupos de estudio e afondamento. Colabora na
formación de diplomados en Ciencias Bíblicas que seguen os Cursos
bíblicos a distancia organizados pola Casa da Biblia de Madrid en
colaboración coa P.P.C.
Celebra periodicamente Encontros coa Biblia no mosteiro de benedictinas de Trasmañó. Publica trimestralmente o boletín Logos; organiza
xornadas anuais de cara ó gran público e publica semanalmente as lecturas
litúrxicas da misa dominical cos correspondentes comentarios. Distribúense
en gran número de parroquias.
Ademais destes tres grandes núcleos, existen grupos de formación
bíblica para leigos en Ourense, Santa Uxía de Ribeira, As Pontes, Ferrol,
Baio, Santiago e Vilagarcía. As Escolas de Teoloxía tamén imparten cursos
dedicados á Biblia.
A Asociación bíblica San Pablo, aprobada en novembro de 1987 pola
Conferencia Episcopal e rexistrada coma asociación civil no Ministerio do
Interior, está configurada por Xuntas Provinciais en Madrid, Sevilla,
Valencia, Álava, Zaragoza e Bilbao. Constituíu en Galicia unha Xunta
supraprovincial, dada a importancia que a pastoral bíblica ten nesta
comunidade. Pretende servir de enlace ou medio de comunicación coas
demais xuntas do resto de España.
Manuel GUERRA CAMPOS
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Teoloxía por libre
Por Engracia VIDAL

Lugar: Santiago
Local: Itinerante. Actualmente na Compañía de María
Data do inicio: xaneiro 1971
Responsable do grupo: Andrés Torres Queiruga
Número de participantes actual: 25-30
Número total que pasou polo grupo nos vintecinco anos: 60.
Procedencia dos compoñentes: Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo,
Silleda, Noia, Rianxo, Ordes, Dumbría, Padrón
Preparación: Estudios superiores ou nivel cultural equivalente
Periodicidade: quincenal. 2º e 4º martes de mes. Dúas horas
Matrícula: gratuíto
Sistema de traballo: estudio previo dunhas páxinas dun libro escollido
para un curso máis ou menos. Posta en común e aclaración de dúbidas e
aportacións.
Complétase o traballo con tres encontros-celebración da Palabra ou dun
sacramento, ó final de cada trimestre
Hai que dicir que este grupo partiu no 1970-71 dunha iniciativa do
Secretariado de Catequese para formar en teoloxía ós profesores de Relixión
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que fixeran os cursos de Catequética. Tiña programas oficiais, cualificacións,
control e matrícula. E unha duración de dous cursos. Traballabamos con
fichas e bibliografía dirixida polo Secretariado. O Catecismo Holandés
serviunos de base. ¡E moito nos aportou!
Empezamos 12 relixiosas do ensino, un mestre leigo e unha postulante.
Cando no 1972 acabámo-lo segundo curso o grupo decidiu seguir por libre.
Desapareceu a oficialidade, a matrícula e o control institucional. Fíxose
moito máis heteroxéneo. Do grupo inicial permanecemos cinco. O resto foi
incorporándose e outros desaparecendo por traslados, morte, incompatibilidade de horario ou mesmo cansazo.
Aínda que o obxectivo foi de principio a formación teolóxica, a
experiencia de todos é que se nos vai convertendo en lugar de encontro e
vivencia cristiá. Sería moi longo enumera-las progresivas descubertas que
nos foron facendo pasar dunha fe baseada no “cre-lo que non vimos” e nuns
principios doutrinais aprendidos no catecismo a unha visión de Deus e da
vida máis conforme e coherente co mundo que estamos a vivir. Unha visión
que trata de non facer dicotomía entre o sobrenatural e o humano. Así fomos
enriquecendo e transformando a nosa vivencia de Xesús, de María, dos
sacramentos, do pecado, do mal, da morte, do sexo, da Igrexa, do Espírito,
das outras relixións, da oración, da nosa vida. Moitas veces recordamos
aqueles primeiros pasos lendo o Catecismo holandés, que seguimos valorando
e que xa nos queda algo pequeno.
Engracia VIDAL
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Irimia:
historia da árbore que naceu
entre as pedras
Por Mariano GUIZÁN SÁNCHEZ

A Igrexa galega e Galicia non serían o mesmo sen
Irimia que con ela (Victorino Pérez Prieto)

1. “O dereito á memoria é un dos nosos dereitos esenciais” (J. Vidal-Beneyto)
Curioso. Xusto unha semana despois de ter pasado pola desagradable
experiencia de padecer unha amnesia global transitoria, encoméndame
Engracia que faga memoria dun anaco de historia da Igrexa galega nos
últimos vinte anos.
Gardo daquel desaxuste cerebral unha forte sensación de ansiedade, un
desconcerto tanto máis angustioso canto máis avanzaba na recuperación de
recordos illados que non era eu quen de enfiar uns noutros.
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Non me recoñecía; non era quen de me situar. Non me atopaba
xeito. Sentíame estraño; alleo a min mesmo. E non sabía que facer nin a
onde ir.
Algo semellante, penso, ó que lle pode acontecer a un pobo que non
coñece o seu pasado: non se dá situado na súa historia e, perdido entre
néboas de ignorancia e esquecemento, non dá arrincado... e pérdese.
Non é corrente na historia que os cambios se produzan así, sen máis,
como dun día para outro. Tampouco resulta común que, unha mañá, ó se
erguer da cama, un voceiro oficial saia ó balcón berrando: “hoxe principia
unha nova era”.
Así e todo, é preciso, para nos entender, fixar un momento máis ou
menos concreto no que se comezan a albiscar novos tempos.
Quizais arestora xa se poida comezar a falar de Galicia como país
medianamente vertebrado, pese a que a sociedade galega segue amosando
preocupantes sinais en sentido contrario.
A autonomía; o establecemento de Santiago como capital e a actividade
de medios de comunicación propios (“as galegas”: radio e televisión)
contribúen significativamente a facer visible unha certa realidade unitaria
de país. Pois durante unha longa ringleira de anos –podemos poñer un fito,
cando menos, dende os últimos meses da II República Española– Galicia
non existía como tal.
Había, iso si, un país esnaquizado en catro provincias administrativas
e en cinco dióceses eclesiásticas sen ningunha caste de nexo efectivo, fóra
dalgunha que outra manifestación folclórica.
Quizais fose, nos anos 50, a fundación da Editorial Galaxia, na
posguerra e neste lado do Atlántico, o primeiro intento de concretar dalgún
xeito a idea de Galicia, polo menos dende a unidade da lingua e da cultura.
Pero foi nos 60 cando a vaga mundial de prodixios daquela década se
concretou aquí en tres aspectos fundamentais que se habían desenvolver moi
interrelacionados:
l No eido social, as consecuencias da industrialización nas áreas de
Vigo e O Ferrol, e mailo espertar político do estudiantado da Universidade
de Santiago.
l No político, a fundación, na clandestinidade, do PSG (1963) e da
UPG (1964), e maila progresiva galeguización do Partido Comunista, que
adoptaría as siglas PCG no ano 1969.
l No eclesial, o remuíño de aire fresco, causa e efecto do Vaticano II,
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e, xa que logo, a implantación en Galicia dos Coloquios Europeos de
Parroquias, “os europeos”, chegados ata aquí da man de Xosé Chao Rego,
“o movemento máis importante de Galicia en toda a súa historia” (X.R.
Barreiro Fernández)... “expresión orgánica da renovación eclesial fronte ó
aparello inmobilista da Igrexa; punto de contacto, de encontro, de todo o
clero progresista galego” (X.A. Martínez García).
Precisamente, foi nese caldo de cultivo (imprescindible para entende-lo que veu despois) onde xermolou o que se deu en chamar “movemento
de crentes galegos”, e que esfarelou os pechados límites diocesanos para
artellar unha nova imaxe de Igrexa.
2. O Movemento de Crentes Galegos
Máis que a unha entidade orgánica e estructurada, o Movemento de
Crentes Galegos responde a unha sensibilidade, a unha actitude
comprometida co Cristo liberador do Evanxeo ou co ser de Galicia –a
galeguidade– ou, maiormente, con ámbalas dúas cousas.
Unha boa contía de xente galega, por nación ou por adopción, ciscada
–en diáspora– por aquí e por alá, recoñécese dalgún xeito nun, poderiámolo
denominar, perfil no que consciente ou inconscientemente se identifican e
no que perciben como valores prioritarios: a opción polos pobres, os
insignificantes e os asoballados; a firmeza crítica fronte a calquera tipo de
poder; o dereito á insubmisión contra toda caste de opresión; a liberdade e
a tolerancia; a forza da razón e as posibilidades creativas da convivencia no
diálogo; o respecto á dignidade na igualdade de tódalas persoas; a opción
decidida a prol dos dereitos humanos e pola defensa da natureza; a fe no
potencial revolucionario da solidariedade e na forza liberadora do Evanxeo;
a loita pola única paz posible, que xorde do exercicio da xustiza e do amor.
3. Con vocación de árbore: Irimia finca as súas raíces na galeguidade
Durante os derradeiros anos do franquismo o movemento de crentes
galegos viña vivindo unha tensa situación interna. A fe e mailo compromiso
coa realidade do país vivíanse dun xeito moi crispado motivado por:
– a propia dinámica da resistencia á Dictadura, da loita a prol das
liberdades democráticas e mais dos dereitos dos desfavorecidos polo
desenvolvemento dos anos 60.
– a mesma conflictividade intraeclesial e maila actitude dos bispos ante
a represión gobernativa das actividades socio-políticas de cregos e outros
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cristiáns progresistas; maiormente, os conflictos provocados pola
intransixencia do prelado ourensán, monseñor Temiño, e a ambigüidade
política, e ata persoal, do arcebispo de Santiago e conselleiro de Estado,
Ángel Suquía.
– a diverxencia entre as variadas maneiras de entender e vivi-lo
compromiso cristián a favor dos pobres e dos asoballados.
– e o enfrontamento entre as distintas opcións políticas presentes nos
Coloquios, que viñan sendo lugar de encontro dos sectores progresistas da
Igrexa galega con persoas da oposición política ó réxime da Dictadura.
Coa morte do dictador e o comezo da transición democrática íase
facendo moi sensible a necesidade de, sen rebaixa-la profundidade das
análises nin a radicalidade da denuncia, experimentar outro estilo de diálogo
máis reflexivo e tolerante, outras maneiras menos crispadas de vivi-la fe.
E algo, coma unha semente, comezou a agromar no grupo de curas de
Ferrol; nunha especie de tertulia teolóxica na que se xuntaban algúns cregos
(Alfonso Gil Montalvo, Pepe Chao, Anxo Ferreiro Currás...) para a
preparación das homilías, e de onde ía saír un interesante proxecto: a carpeta
Boa Nova, que mobilizaría ilusións e esforzos dos responsables de catequese
das dióceses galegas e chegaría a ter proxección fóra de Galicia.
A importancia da experiencia non foi entendida polos prelados galegos.
Posiblemente sentiron medo de algo que se desenvolvía fora do seu control.
Presionaron a monseñor Araújo, bispo de Mondoñedo-Ferrol, quen, aínda
que nun principio tiña apoiado a idea (mesmo co traslado de Manolo Cillero
dende o Seminario de Mondoñedo para O Ferrol, como especialista en
catequética), rematou por desautoriza-la experiencia expulsando da
residencia eclesiástica Domus Ecclesiae ó equipo de Boa Nova, que se
reunía alí.
4. Cruceiros, viaxe e encrucillada no camiño: a semente xermola
O Vaticano II rematara no ano 1965; no 75 producírase o pasamento do
xeneral Franco e a apertura cara á democracia estaba a producir interesantes
cambios.
No grupo de colaboradores de Boa Nova pensouse que era o intre
adecuado de convocar unha asemblea, que chegaría a se converter en
xuntanza anual, para revisa-lo estado da vida eclesial. Foi o nacemento de
Cruceiros: xornadas de reflexión arredor de Galicia e do Evanxeo.
Entre 1978 e 1983 celebráronse seis Cruceiros:
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1º: (Bastiagueiro, xuño 78) “1962-1977: 15 anos de Igrexa Galega”. Con
relatorios de Ramón Piñeiro, Francisco Carballo e Xosé Chao.
2º: (Melide, setembro 79) “As fontes e as pontes: das ribeiras da
galeguidade deica as fontes da fe cristiá”. Dirixida por Tere Mailly, os
relatores foron Xulio Lois e Marciano Vidal.
3º: (Melide, setembro 80) “Un proxecto de Igrexa Galega: Dende a
experiencia eclesial das nosas comunidades, concreta-la utopía do
Evanxeo”. Relatores: Fernando Urbina e Xulio Andión.
4º: (Bastiagueiro, setembro 81) “Fe e Galeguidade”. Relator: X. Antón
Miguélez Díaz.
5º: (Melide, outubro 82) “Facer comunidade cristiá”. Relator: Manolo
Regal.
6º: (Sada, outubro 83) “Facer pobo: Camiños e métodos de organización
popular”. Relator: Daniel López Muñoz. Participaron: Asociación
Xermolos, de Guitiriz, XOC de Galicia, ADEGA, Asociación de Veciños
do Castiñeiriño (Santiago) e un grupo de animación rural.

No ano 1984, Cruceiros integrouse nos Encontros de Cristiáns Galegos,
Convocados por: Coordinadora de Comunidades Cristiás Populares,
Coloquios, Cruceiros, MECGA, Movemento Rural, HOAC, XOC,
Encrucillada e Irimia.
Celebrouse o I Encontro en Bastiagueiro, en outubro de 1984, motivado
porque “precisámo-la calor do encontro. Sen afundir nada, queremos
potenciar todo, poñendo en marcha algo que nos axude a supera-la
dispersión, que coordine a acción cara a uns obxectivos comúns e
favoreza o crecemento de cada plataforma ou movemento co seu estilo e
identidade propias”.

5. 1978: Entre verán e outono, Irimia bota as primeiras follas
No primeiro Cruceiro (Bastiagueiro, 1978) debateuse con certa paixón
unha proposta de Pepe Chao para celebrar un posible encontro con estilo de
festa ou romaría, no que dalgún xeito, dende a fe do Evanxeo e o
compromiso coa nosa terra, se reflexionase arredor dos grandes valores
actuais e dos problemas concretos de Galicia. Para uns, a idea parecía pouco
clara, algo frívola, pouco coherente coa dramática situación do país. Para
outros, debería se-la expresión do novo estilo que se andaba a procurar. Sen
renunciar en ningún grao á denuncia profética, potenciala dende a
creatividade e a ledicia que xorden da festa en liberdade. Ía se-la Romaxe.
Ese mesmo ano, o 16 de setembro, xuntáronse arredor de 1.500 persoas
para celebra-la primeira Romaxe no Pedregal de Irimia (arestora, a asistencia
anda entre cinco mil e sete mil romeiros).
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E foi Ramón Díaz Raña, un dos seus protagonistas máis activos, quen
propuxo que a celebración se fixese itinerante por toda Galicia:
1ª: 1978, no Pedregal de Irimia, “Eu renazo galego”.
2ª: 1979, en Aguiño, “Batidos polo mar”.
3ª: 1980, nos Peares, “A cantiga das augas”.
4ª: 1981, en Coto Redondo, “Chamados na lagoa”.
5ª: 1982, en San Alberte-Parga, “A fala é camiño”.
6ª: 1983, no Monte Aloia, “O Miño non separa”.
7ª: 1984, en Ponte Ledesma, “Prender lume novo”.
8ª: 1985, en Lobadiz, “Fillo e señor da terra”.
9ª: 1986, en Cereixo, “Fender vellos xugos”.
10ª: 1987, en Benposta (Ourense), “30 anos de loita”.
11ª: 1988, no Incio, “Tempo de Sementar”.
12ª: 1989, en Ancoradoiro-Muros, “Ancorar no futuro”.
13ª: 1990, no Monte Castrove-O Salnés, “¿E por que non ti?”.
14ª: 1991, no Monte do Faro, “Ergo os meus ollos”.
15ª: 1992, nas Ermitas (Pontevedra), “Unha terra que medra”.
16ª: 1993, no Monte do Viso-Bande, “Vainos facendo o camiño”.
17ª: 1994, no Monte de Santa Cruz-Ribadeo, “Coma un irmán che
falo”.
18ª: 1995, en Aguiño, “Somos pedras vivas”.
19ª: 1996, en Rosario-Vilar de Donas, “Polo camiño verde”.

Son autores dos textos da liturxia: Pepe Chao, Bernardo García Cendán,
Marica Campos, Xesús Portas Ferro, Xesús Ferro Ruibal, Manolo Regal
Ledo e Xosé Antón Miguélez Díaz.
6. Unha difícil promoción de Fe e Galeguidade: a Asociación Irimia
Do Deus fratresque Gallaeciae ó “Eu renazo galego” na procura do
quinto evanxeo
Foi tamén no primeiro Cruceiro (Bastiagueiro, 1978) cando principiou
a se xesta-la idea da Asociación como unha necesidade. E un ano despois,
2 de agosto do 1979, quedaba legalizada no Ministerio do Interior como
asociación civil. Ese mesmo ano, o 21 de outubro, celebrouse en Vilalba o
acto da fundación oficial. E o III Cruceiro (Melide, 1980) xa foi convocado
pola Asociación Irimia.
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Dende a súa fundación, con máis ou menos folgos, a Asociación veu
arroupando diversos proxectos encarreirados a desenvolver unha galeguidade
cristiá, solidaria cos máis débiles e comprometida coa liberación de tódolos
asoballados do mundo:
-Romaxe e revista Irimia acadaron xa categoría de símbolo ou fitos de
referencia na Galicia de hoxe e para a Galicia do porvir.
-Festa do Lume, Festa do Vento, Irimianzas e Retiros son tamén
realidades prometedoras. E non menos ambiciosos son a colección de
folletos Angueira, os Sábados Bíblicos e a Pasantía Teolóxica e mailo seu
boletín Diáspora.
Dende o ano 1979 ata arestora a Asociación Irimia estivo presidida por
Ramón Díaz Raña (1979-83), Daniel López Muñoz (1983-88), David F.
Otero (1988-89) e Carmela Capeáns (1989...). Na actualidade conta,
aproximadamente, cun cento de asociados.
7. A revista Irimia: o froito que naceu serodio por mor dun vento
regañón
En setembro de 1981 (estando Galicia ás portas das primeiras eleccións
para constituír Parlamento de seu) apareceu o nº 0 de Irimia. Semanario de
crentes galegos.
Feito en Vilalba e imprimido no mosteiro de Sobrado dos Monxes, foi
amosado diante de toda Galicia na 4ª Romaxe, “Chamados na lagoa”, en
Coto Redondo.
A xestación resultara traballosa de máis, entre outras cousas pola
oposición belixerante do arcebispo Suquía.
Principiaba o Cantar do irimego cunha estrofa, resumo da pre-historia
e anuncio do porvir:
Con este cantar de cego
Irimia sae algo tarde
pro con tempo, que Galicia
está a poñerse... que arde.
A ilustración da portada semellaba suxerir que a revista ía dirixida ó
mundo rural, ós labregos. Cuestión que despois de quince anos non parece
aclarada en tódolos seus matices (Editorial nº 375. Dec. 1991).
7.1. O froito serodio madureceu nunha revistiña digna, crítica,
radical e solidaria, pero con moito sentido do humor
Cunha tirada actual de 1.450 exemplares, ó longo da súa historia Irimia
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contou coa atención de 1.890 persoas que nalgún momento foron, ou son,
subscritores. O número de subscricións, entre altas e baixas, vense mantendo
arredor do milleiro esparexidas por toda Galicia: Ourense (52 subscricións)
é a zona máis minoritaria en comparanza coas de Coruña (292), Lugo (274),
Pontevedra (204) e Santiago (133). Fóra de Galicia, en España reciben a
revista 57 subscritores, e 28 noutros países estranxeiros.
Dende 1981 a 1992, Irimia estivo dirixida por Victorino Pérez Prieto.
Victorino, Tori, ó se comprometer con Irimia, foi a persoa decisiva no
momento de botar a anda-la revista por enriba dos atrancos que impedían
o seu nacemento. E, nese mesmo sentido, é xusto recoñecer tamén o apoio
do irmán Salvador, prior de Sobrado, e dos monxes dese mosteiro que,
dende o nº 0, en 1981, realizaron o traballo de impresión ata o ano 1985, e
o de distribución ata 1991.
A partir de setembro do 92 é Carme Puente quen leva o labor de
dirección. No ano 1991, a redacción, que tiña a sede compartida entre
Vilalba e Romariz, trasladouse para Santiago. Ata o nº 490 (30/set/96), á
parte das cartas dirixidas á revista, a nómina de colaboradores, entre
habituais e ocasionais, supera as catrocentas sinaturas. Ó longo dos quince
anos de publicación, Irimia experimentou diversas transformacións na súa
presentación, tratando de manter sempre a maior dignidade formal dentro
das limitadas posibilidades materiais. Ideoloxicamente, procurou tamén
mante-la mesma dignidade nunha liña crítica, radical, sen perde-lo sentido
do humor, nin o respecto polas persoas. Preocupada polos temas máis
actuais, non refugou ningún dos problemas máis espiñentos da vida políticosocial (feminismo, ecoloxía, marxinación, Terceiro Mundo, insubmisión...),
e vén manifestando sen variación unha opción crítica moi clara contra dos
abusos da sociedade capitalista e a favor dos marxinados e asoballados. A
partir do ano 1991, a mesma radicalidade no eido socio-político vénse
acentuando tamén na liña teolóxico-eclesial, no fío do que xa se enunciou
como perfil de identificación dos crentes galegos.
7.2. Hai que facer moitos números para sacar cada número
Non podía ser doutro xeito. Unha revista cos devanditos postulados
necesariamente ha ser pobre. E tal é Irimia. Vive na precariedade. Se por
algún concepto recibe subvencións oficiais, ás que ten dereito por ser
outorgadas con diñeiro público –non dos subvencionadores– e cumprir cos
requisitos legalmente esixidos, dende o primeiro momento deixou ben claro
que non hipotecaba para nada a súa independencia ante calquera poder,
maiormente o do diñeiro. Independencia doada de comprobar cun sinxelo
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repaso dos números da revista, mesmo os etiquetados con logotipos e
rotulacións que certifican algunha subvención.
Vai para dez anos, no nº 256(28/12/86), xa saíra un dramático “Aviso
ós subscritores”:
“A situación económica é realmente crítica e ameaza con rematar coa
revista. A próxima semana non sairá Irimia. Seguramente co novo ano se
converta de semanal en quincenal”.
De tal xeito, o “Semanario de crentes galegos” transformouse na
“Revista quincenal de crentes galegos”.
E, aínda así, aumentou o número de páxinas e, chegado o momento,
por coherencia, pasou a imprimirse en papel reciclado, malia o maior custo,
mantendo a cota ordinaria de subscrición (2.000 pta) por debaixo do prezo
real da subscrición/ano (2.524 pta).
En decembro do 1995 (nº470), rendíase contas ós lectores e informábase
de que o déficit chegaba ás 792.052 pesetas; compensado con ingresos tan
pouco seguros como as axudas oficiais e, ademais, por unha xenerosa
publicidade do Grupo Sargadelos.
8. “Avivece-lo lume da Historia”: A Festa do Lume
A Festa do Lume faise coincidir coa Candeloria, coma símbolo da luz
que racha as tebras e da calor que anima a segui-la camiñada: no medio da
invernía climática e eclesial, trátase de procurar, no encontro da festa e na
reflexión que nace do diálogo, a calor que reconforte os corpos e mailos
espíritos.
A xeito de pequena romaxe para xente máis militante, celebrouse por
primeira vez en Santiago, no ano 1984, como iniciación ó tema da Romaxe
de Ponte Ledesma: “Prender lume novo”. Interrompida ata 1990, dende o
seu reinicio vénse celebrando anualmente ó abeiro da hospitalidade das
relixiosas doroteas no Pazo de Galegos (Concello de Frades), onde se
chegan a xuntar tódolos anos arredor dun cento de persoas. Ademais da festa
e do diálogo en torno ó tema da Romaxe de cada ano, tamén se ocupa parte
da xornada en facer revisión da actividade asociativa de Irimia.
9. A Festa do Vento
De súpeto veu do ceo un ruído coma dun
forte vento que encheu toda a casa.
E quedaron inzados do Espírito Santo
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No correr da historia, os homes fomos levantando grosos muros de
incomprensión, de prexuízos e de intolerancia contra os que o século XX
fixo rebentar unha xeira de problemas acumulados pola presión de séculos
de inxustiza.
A forza do Espírito pode resulta-la ferramenta axeitada para matinar
neses problemas; temas conflictivos, moi de hoxe pero que cadran algo
marxinais á Igrexa: o feminismo, a infancia, a liberdade, a obxección de
conciencia, a insubmisión...
Tal é a idea da Festa do Vento que, a proposta de Anuncio Moroño na
Candeloria do ano 1995, acordouse celebrar anualmente no Colexio das
relixiosas filipenses de Vilagarcía de Arousa, cadrando co sábado seguinte
a Pentecoste. No mesmo ano 95 xa se levou adiante a primeira ventada. A
reflexión xirara arredor de “A forza maternal do Espírito”. Neste segundo
ano, 1996, “As opcións cristiás pola paz” estiveron no centro do diálogo da
asemblea.
10. Angueira-Irimia: Folletos de identidade galega e cristiá
A publicación de folletos que tratasen con carácter divulgativo e
clarificador temas relacionados coa Igrexa e a galeguidade era a vella idea
que respondía a unha necesidade longamente sentida, e que xa se viña
barallando dende os primeiros tempos da recuperación democrática.
Os folletos Angueira son agora os que tentan encher aquel baldeiro.
O primeiro número saíu á luz no ano 1992. E dende aquela van editados
outros sete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Camiñando a Compostela, X. Chao Rego (1992).
¿A onde vai a Igrexa?, X. Chao Rego (1994).
Cristiáns e galeguistas, V. Pérez Prieto (1994).
Temos carta de Deus, X.A. Miguélez Díaz (1994).
Por que nos sentimos culpables, X. Chao Rego (1995)
O inferno a revisión, A. Torres Queiruga (1995).

7. ¡Boas noticias, Leni!, E. González Avión, T. Ledo, R. Rivas (1996).
8. Camiño verde: Ecoloxía e Creación, X. Chao Rego (1996).

11. Irimianzas/Irimianciñas: as pólas máis longas de Irimia
O obxectivo prioritario de Irimia como asociación vén sendo espalla-lo binomio fe-galeguidade como referencia identificativa dos crentes
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galegos. Por ese camiño, tenta promover por toda Galicia grupos irimegos
con total autonomía; que teñan vida de seu e suficiente capacidade para se
desenvolver con iniciativa e creatividade.
Así, pódese salienta-lo labor dos grupos de xente que, por comarcas, se
van facendo cargo das romaxes, e que se xuntan ó longo do ano para levar
adiante a organización.
Outra experiencia no mesmo sentido son as Irimianzas ou Irimianciñas;
xuntanzas anuais de amigos de Irimia arredor do diálogo, da festa e desa
“cerimonia sagrada de comunicación humana”, como chamou Eduardo
Galeano ó xantar compartido. Dende o ano 1990, veñen celebrándose
Irimianzas comarcais en Vigo, O Ferrol, A Coruña e Lugo.
12. Outros gromos
– A Acampada da mocidade, xornadas de convivencia para mozos e
mozas que, dende 1984, se convocan arredor da Romaxe.
-Oito días de peregrinación polo Samiño de Santiago, na que
participaron 36 persoas, dende Pedrafita deica Compostela, no ano 1993.
– Xornadas de oración e retiro para maiores de 18 anos. Seis ou sete
días de convivencia no verán para comparti-la fe en grupo (dende 1993).
– Encontros na Pascua:
1995: Na comunidade labrega de Romariz.
1996: Na casa rectoral de Touro.
– Reunións de mozos irimegos.
– Sábados bíblicos. Xuntanza mensual en Bastabales, o segundo sábado
de cada mes, para a lectura comentada dos Evanxeos. Comezada no outono
do 1995.
-Pasantía teolóxica. O proxecto máis recente, que botou a andar o 28
de setembro do 96 coa pretensión de “ir construíndo por toda Galicia, coma
unha rede capilar, unha comunidade de reflexión sobre a fe cristiá, dentro
da Igrexa e dende o noso pobo”. E que ten como órgano de comunicación
un sinxelo boletín: Diáspora.
l

l

13. A xeito de avaliación: un compromiso dende o mínimo esforzo
Non se pretende unha avaliación exhaustiva. Máis ben, parece interesante
apuntar simplemente algunhas consideracións que, entre o positivo e o
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negativo, poden axudar a achega-la imaxe de Irimia á súa realidade máis
aproximada.

O primeiro encontro histórico de cristiáns de toda Galicia nos Coloquios
de Parroquias provocou o agromar de algo que pode ser identificado como
Igrexa galega, e que, aínda que cuantitativamente minoritaria, semella estar
a se consolidar no marco do que demos en chamar “movemento de crentes
galegos”, a través da revista Encrucillada e da Asociación Irimia.
Arestora, a triada revista Encrucillada, revista Irimia e Romaxe constitúe
unha referencia moi importante en Galicia. “Son a visibilidade da Igrexa”
(Pepe Chao).
Certamente, é un fenómeno bastante coñecido, respectado, mesmo
estimado, entre a militancia galeguista. Maiormente a través da Romaxe,
que conta cun notable poder de convocatoria e segue a medrar cunha gran
fidelidade; a nivel popular a xente percibe un novo xeito de ser Igrexa co
que, consciente ou inconscientemente, se identifican. A revista Irimia
mantense nun teito estable de subscricións; máis, semella ser ben recibida,
e está a crear identidade entre persoas e grupos moi espallados. Outro tanto
se pode dicir da Asociación, que, despois de varios anos de subsistir
esmorecente, colleu un novo pulo a partir de 1990. E nese mesmo sentido,
resulta un bo sinal que revistas como Encrucillada e Irimia se sigan a soster
despois de vinte e quince anos.
Así e todo, hai que recoñecer que a meirande parte do labor, hoxe por
hoxe, depende do voluntarismo, da entrega e do esforzo de moi contadas
persoas, e por este lado son moi preocupantes as perspectivas de continuidade.
Percíbese, iso si, incorporacións de novas colaboracións, sobre todo por
parte de xente moza. Pero, bótase en falta a implicación de persoas de
mediana idade e, máis ca nada, quen se comprometa en funcións de
organización e responsabilidade. Xa que logo, polo de agora e nun futuro
próximo, non aparecen posibilidades moi claras de relevo para os
responsables históricos.
E tampouco, non é esaxerado cualificar coma alarmante, máis aínda
sendo o caso de persoas con conciencia de pertenza e comprometidas co que
Irimia representa, a cómoda despreocupación pola situación económica da
revista, tal se fose cousa allea: malia os reiterados chamados da
administración que, xa de vello, vén pedindo que cadaquén o realice por
outros medios menos custosos para a feble economía de Irimia, unha
porcentaxe alta de abondo dos subscritores, para face-lo pagamento, agardan
a que se lles mande o reembolso. E, aínda máis, do total dun milleiro, pasan
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de trescentos os que, desentendéndose da mínima responsabilidade como
subscritores, demoran reiteradamente o pagamento da cota anual (Nº 482,
maio, 1996).
14. As relacións co poder eclesiástico
Irimia é unha asociación civil. Aínda así ten conciencia de pertenza á
Igrexa. Mesmo as xerarquías eclesiásticas recoñécena como algo que está
dentro, para ben ou para mal, pero fóra do seu control. E isto parece
preocuparlles; probablemente polo sentido patrimonial da Igrexa,
característico do estilo episcopal; máis que nada a Romaxe e maila revista,
pola acollida que atopan nalgúns sectores de crentes. Maiormente a Romaxe,
que vén amosando unha ampla capacidade de convocatoria a nivel popular.
Teño para min, xa que logo, que sen unha análise, aínda que moi simple, das
relacións Irimia-episcopado galego este repaso da súa historia quedaría
incompleto.
Como non é doado acredita-la condición de lector asiduo, o indicador
dunha mínima atención ou interese por un determinado medio de
comunicación escrita haberá se-la subscrición. E se aceptamos tal premisa,
hai que concluír que para os bispos das dióceses galegas a revista Irimia
merece, en xeral, moi pouca atención. Sexa porque a consideren de escasa
calidade, ou sexa por outros motivos que non constan. Agás Miguel Anxo
Araújo, bispo demisionario de Mondoñedo, que ademais foi colaborador
habitual durante unha época, ningún outro prelado galego figurou nunca na
nómina de subscricións da revista. Dato posiblemente máis ilustrativo tendo
en conta que, pola contra, entre os subscritores de Encrucillada están a
totalidade dos actuais bispos de Galicia, menos monseñor Gea Escolano, e,
ademais, os monseñores Araújo, Suquía e Blázquez, entre os que xa
deixaron as sés galegas. Así e todo, nas páxinas de Irimia aparecen dúas
colaboracións asinadas por frei Xosé Gómez, bispo de Lugo, e unha de
monseñor Diéguez, actual bispo de Tui. E neste sentido é apreciable outra
colaboración do arcebispo de Tánxer (Marrocos), o galego monseñor
Antonio Peteiro.
Pero hai outros feitos que tamén poden resultar significativos: co
número 52 (31 de outono de 1982) Irimia, a revista, conmemoraba a súa
curta vida no primeiro aniversario. Facía relación de ilusións, traballos e
atrancos postos en xogo ata que deu saído á rúa. Dicía: “Unha cacicada, feita
por quen podía pero non debía, puxo atrancos á nosa idea e quíxose provocar
un aborto. Algúns vimos o horizonte moi escuro. Durante todo un ano
estivemos cubertos cuns nuboeiros tan negros que non avanzamos nada”.
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Referíase, sen dicilo, ó labor de zapa do arcebispo Suquía, home moi
hostil a todo o Movemento de Crentes, que botou man do seu poder para
presionar a través dos superiores correspondentes a persoas que se ían facer
cargo da dirección e mais ós monxes do mosteiro de Sobrado, que ofreceran
a súa entusiasta colaboración moral e material.
Máis aparatosa, mesmo tormentosa, fora a reacción ante o impacto da
Romaxe.
A reportaxe fotográfica en primeira plana de El Progreso de Lugo do
día 17 de setembro de 1978 sobre a Romaxe do Pedregal de Irimia escandalizou e levantou poeira, que anubrou a capacidade de raciocinio de moitas
persoas e había durar anos e romaxes, con máis ou menos crispación e
diferentes matices, segundo o talante persoal de cada bispo. Monseñor
Temiño optou pola belixerancia aberta e total. Chegou a presionar sen éxito
ó gobernador civil de Ourense para que prohibise a III Romaxe (Os Peares,
1980), e decretou na súa diócese a suspensión a divinis dos cregos Xosé
Manuel Carballo, Ramón Díaz Raña e Xosé Chao (tres das persoas que máis
levan feito polo crecemento de Irimia; maiormente Chao, probablemente a
cabeza máis creativa da Igrexa galega, artífice principal de toda a actividade
que se move nese contorno). O arcebispo Suquía actuou, dentro dun
característico estilo sibilino, minando o terreo con presións personalizadas.
Miguel Anxo Araújo foi, posiblemente, o que mantivo publicamente unha
actitude máis crítica e constante (“Producto de mentes calenturientas”),
pero cun talante civilizado. O mindoniense Gea Escolano non ten feito
manifestacións públicas ó respecto. En privado, ten esgrimido coma ameaza
a palabra excomunión. Monseñor Rouco foi evolucionando dende unha
postura intransixente a coexistencia pacífica. Quizais influído por persoas
que lle merecían creto e coñecen a Romaxe dende dentro. Monseñor
Blázquez, agora bispo de Bilbao, amosou sempre un talante dialogante e
respectuoso cando era auxiliar de Santiago. Con todo, os bispos de Lugo,
frei Xosé Gómez e o ourensán, hoxe en Tui, monseñor Diéguez son os que
se situaron nunha postura mais tolerante coa Romaxe.
Mariano GUIZÁN SÁNCHEZ
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A nova acción social

Preescolar na Casa:
educación no ámbito familiar
Balance de 20 anos

Por Lois FERRADÁS

Preescolar na Casa (PNC) institúese en 1977; pero os seus promotores
viñan participando anos anteriores nun movemento de reivindicación de
educación preescolar. Xa eran coñecidos abundantes estudios que poñían en
relación a falta de educación preescolar co posterior fracaso escolar e a
conseguinte selección e exclusión social das persoas que o sufrían. Tamén
se valoraba a importancia do acceso á cultura para rompe-lo círculo da
pobreza. Froito, polo menos en parte, daquelas accións foi o establecemento
duns cantos centros de educación preescolar en vilas e cidades de Galicia.
Pero ó descubrir que os nenos que vivían nas pequenas aldeas do
interior quedaban á marxe de calquera solución á vista e considerando que
“os nenos non agardan”, ensaian a realización dun programa (daquela
chamado “acción”), contando con que os pais “poden e queren ensinar ós
seus fillos”.
O promotor institucional foi, no primeiro momento, a Secretaría da
Acción Rexional das Cáritas das dióceses de Galicia (proxecto este apoiado
desde os servicios de Cáritas Española), exercida por Antonio Gandoy.
694/262

Preescolar na Casa

A maior urxencia nos primeiros anos era supli-las deficiencias nas
chamadas “destrezas instrumentais” (aprender a colle-lo lapis, preescritura,
precálculo...), proporcionadas habitualmente pola educación preescolar, e
que facilitan unha entrada menos traumática dos nenos na ensinanza
obrigatoria.
Pero progresivamente van pasando ó primeiro plano aspectos máis
básicos da formación dos nenos e nenas: a importancia do xogo para o
benestar dos nenos, para a exploración do propio ambiente ou para a
socialización, a autoestima e seguridade básica, as habilidades de expresión
oral e plástica, os procesos de construcción da representación simbólica, etc.
É dicir que Preescolar na Casa vai deixando de ser preescolar e vaise convertendo nun programa de desenvolvemento integral das capacidades dos
nenos.
Paralela á progresiva escolarización dos nenos de 5 e 4 anos nos
colexios (facilitada por unha opinión pública favorable e pola baixa do
número de nacementos), prodúcese en PNC o descubrimento da importancia
das primeiras experiencias, reorientándose cara ós nenos de menos de 3 anos
e as súas familias. As cifras dos cadros son moi elocuentes a este respecto.
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Visto este programa coa perspectiva dos 20 anos, estes poderían se-los
seus logros máis salientables:
1. Chegar ó longo destes anos, coas súas reunións quincenais (ás veces
semanais) e os seus materiais, a unha poboación dunhas 25.000 familias nos
lugares máis apartados do noso país.
2. Partir dunha confianza básica no interese e na capacidade de tódolos
pais e nais para educa-los seus pequenos, aínda pensando que esta capacidade
debe ser mellorada a través da información, do intercambio de experiencias,
etc.
3. Ser capaz de crear unha estratexia propia e uns medios didácticos e
técnicos nos que se apoiou a súa acción: material didáctico impreso para
nenos e pais, revista para as familias que anda polo nº 100, programa de
radio desde xaneiro de 1982, programa de televisión que pasa do número
200, etc.
4. Realiza-lo seu labor integramente en galego desde o principio (como
é natural, pero cómpre non esquece-lo que isto supoñía de compromiso hai
20 anos).
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5. Proporcionar ós nenos e nenas que participaron nel (moitas veces o
único neno desta idade na aldea) a oportunidade de experiencias sociais con
compañeiros e adultos. Ó tempo que significa para as nais unha experiencia
compartida de responsabilidade, reflexión, diálogo e mesmo festa.
Pero PNC terá que afrontar nos próximos anos tarefas urxentes. Velaquí algunhas:
1. A primeira será continuar na defensa da familia como ámbito básico
da educación de capacidades motrices e sensoriais, cognitivas e lingüísticas,
de equilibrio persoal e de relación interpersoal, de inserción social e éticas.
2. Este programa ten a capacidade de formular unha proposta sistemática,
coherente, enraizada nas características e necesidades da maioría das
familias do noso país, para a educación dos nenos máis pequenos, para a
formación de pais e para a preparación de profesionais. É unha necesidade
do mesmo programa e da sociedade galega.
3. Continuar conseguindo medios materiais e humanos para unha
expansión controlada deste programa, de tal xeito que chegue a tódalas
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familias do medio rural (especialmente do interior). Paralelamente, deberá
ensaiar e establecer fórmulas de maior intensidade na acción, especialmente
con familias en situación de maior desvantaxe (a causa de maiores
dificultades persoais ou económicas, de maior illamento social...),
fomentando e incorporando as iniciativas dos mesmos pais (por exemplo,
reunións pola súa conta con maior frecuencia, para que os nenos xoguen
xuntos...).
4. Por outra parte, Preescolar na Casa deberá dar pasos cara a unha
maior institucionalización, é dicir, de cara á regulación de estructuras,
funcións e formas de funcionar que transcendan as persoas concretas. Esta
é unha tarefa difícil cando nos referimos a ámbitos pouco convencionais e
nos que o compromiso persoal é consubstancial ós mesmos; pero trátase do
necesario, aínda que complicado, exercicio de asegura-la continuidade
dunha empresa na que están implicados Cáritas, distintas consellerías e
outras Administracións, entidades privadas que axudan economicamente, os
profesionais funcionarios ou contratados, os voluntarios que colaboran nas
accións, as familias...
Lois FERRADÁS
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Proxecto Home (Galicia)
Por Manuel REGAL

O día 23 de xaneiro do ano 1990 abríanse as portas do Proxecto Home
en Galicia nos baixos do edificio de San Martiño Pinario de Santiago de
Compostela. A persoa que asumía principalmente a responsabilidade deste
novo proxecto solidario era o crego Ramón Gómez Crespo, da diócese de
Ourense. Pasaran os tempos necesarios para a formación do equipo
imprescindible de terapeutas, e alí estaban dispostos a facer roda-la roda da
solidariedade nun campo no que, ata ese momento, o traballo que se fixera
en Galicia fora máis ben cativo.
Ó falar de Proxecto Home hai que falar necesariamente de solidariedade.
De feito, o nome completo que figura no portón de acceso ó lugar diario de
rehabilitación no Campillo de San Francisco é o de “C.G.S. (Centro Galego
de Solidariedade), Proxecto Home”. E a solidariedade é tamén o impulso
que cada día move o ánimo de centos de persoas que neste momento se están
poñendo ó servicio deste proxecto elemental e básico de facer persoas:
Proxecto Home.
Un chisco de historia
No final da década dos sesenta tamén un crego italiano, Mario Pichi, se
preguntou en Roma qué facer con todos aqueles mozos que enchían as rúas
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e prazas romanas co seu inconfundible xeito de vida e coa súa principiante
afección ó consumo de estupefacientes. Buscando e buscando con espírito
solidario, bateu cun sistema de traballo que, sen ser orixinario de Estados
Unidos, en Estados Unidos se convertera nunha forma moi concreta e
elaborada de facer terapia de rehabilitación con drogodependentes. Importou
e modificou considerablemente o achado, e el co seu equipo transformouno
nun “proxecto para as persoas”, ó que con fonda sabedoría humana se
dedicou desde aquela o CeIS (Centro Italiano de Solidariedade) de Roma.
Pasaron anos, e na década dos oitenta o “proxecto para as persoas”, o
proxecto para facer homes e mulleres de corpo enteiro, brincou por riba do
Mediterráneo e pouco a pouco, pero con decisión –coa decisión imparable
da solidariedade– foi estendendo a súa capacidade de reestructuración
persoal por tódolos recantos da península Ibérica. Dentro deste alude de
servicio cómpre enmarca-la oferta que se lle fai ó actual director, Ramón
Gómez Crespo, para que bote a andar en Galicia o que ata ese momento se
viña coñecendo como unha das maneiras máis efectivas de axudar ós
drogodependentes a saír do pozo mouro e fondo da súa adicción para
emprende-lo camiño valente e esperanzado da súa rehabilitación total.
A Igrexa galega tivo a iniciativa de empezar a move-los peóns que
permitisen a implantación da experiencia en Galicia. Crer nesta posibilidade
foi o gran mérito do ata agora director, que foi posibilitando que, hoxe,
Proxecto Home en Galicia sexa unha realidade rica en capacidades
rehabilitadoras, rica en movemento de solidariedade e rica –e este é o mérito
máis sobranceiro– en número de persoas que lle dixeron adeus
definitivamente a unha vida de autodestrucción para empezar a crer en si
mesmas e na súa capacidade de poder vivir felices e harmonizadas consigo
mesmas e coas demais persoas que con elas fan familia e sociedade.
Os datos dunha presencia
Diciamos máis arriba que o 23 de xaneiro do 1990 se abría a fase de
Acollida do Programa en Santiago de Compostela. A esa data seguiron
outras ben importantes para o desenvolvemento do Programa en Galicia: 13
de agosto do 1990, apertura da Comunidade Terapéutica, é dicir, apertura da
segunda fase do Programa; 6 de xuño do 1991, ábrese a terceira e última fase
do Programa, a de Reinserción. Ó tempo que se daban estas inauguracións,
empezaban a funciona-los pisos de apoio para rapaces e rapazas que non
poden dispoñer dun axeitado acompañamento familiar para o seu proceso.
Posteriormente acontecen feitos importantes como son a constitución da
700/268

Proxecto Home

Asociación de Familias e Amigos do Proxecto Home de Galicia, o 23 de
decembro de 1991, a apertura en Vigo dun novo Centro de Acollida e de
Reinserción social, e, por último, a apertura en Santiago do Programa de
Apoio, unha forma alternativa de realiza-las dúas últimas fases do programa
normal. Logo viñeron os pisos informativos en Ourense, Lugo, Pontevedra,
Vilagarcía de Arousa, A Coruña e, por último, o anuncio dunha apertura xa
moi próxima da fase de Acollida nas cidades de Lugo e de Ourense.
Todo este movemento de estructuras que se desenvolveu no Proxecto
Home en Galicia tivo por finalidade poder devolver á rúa, pero en positivo,
rehabilitadas, a 209 persoas, e a poder ofertar axuda no proceso de rehabilitación ós 488 mozos e mozas que a finais do pasado ano pelexaban polo
seu futuro no marco terapéutico que aquí se lles ofrece.
Ata aquí os datos que se poden cuantificar estatisticamente. Pero máis
alá dos datos, nunha zona de completo non control estatístico, está o esforzo
solidario de centos de persoas que fan posible que o traballo vaia para
adiante e que moitas persoas empecen a ollar cara ó futuro con ollos de vida.
Medio cento de terapeutas animan este proxecto co seu traballo diario; cento
vinteseis voluntarios directos aportaron unha axuda imprescindible durante
o ano pasado; e a ese número considerable de persoas vivas e amigas de dar
e de poñer vida, cómpre engadir un número incontable de familiares,
amigos, acompañantes que fan posible que cada día amenza cun aire novo
para as persoas que sempre viron nace-los días coa mesma ansiedade que era
presaxio de morte.
Aquelo no que cremos
No Proxecto Home cremos que cada persoa, home ou muller, ten
capacidades de sobra para se facer tal, sexa cal sexa o nivel da súa ruptura
persoal, sempre e cando, en cada caso, reciba o tipo de axuda necesaria e
proporcionada ás súas dificultades persoais. É dicir, nós cremos
profundamente na rehabilitación total de calquera drogadicto, e para esa
rehabilitación acompañamos á persoa que o necesita. Vemos que a
rehabilitación, para ser tal, debe ir moito máis alá do que é a simple
desintoxicación ou desenganche físico da droga, para chegar a niveis de
ruptura radical con todo aquelo que posibilita nas persoas amplos espacios
de dependencias e que abre as portas a calquera claudicación persoal. Para
iso facemos unha oferta terapéutica e, ó tempo, unha oferta educacional.
A dinámica que procuramos xerar nos centros de rehabilitación non é
unha dinámica de educadores-terapeutas fronte a residentes-rehabilitables,
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como se aqueles fosen os que realmente son capaces de rehabilitar ós outros.
Non é ese o noso estilo. O que ofrece o Proxecto Home é a confianza
absoluta de que nunha dinámica de autoaxuda toda persoa se fai capaz de
encara-lo seu futuro dunha maneira autónoma, digna e feliz. Estando en
equipo, dando e recibindo axuda, cada persoa pode converterse no xestor do
seu propio proceso, encarando punto por punto todos aqueles aspectos que,
por efecto dunha vida desestructurada, se converteron en verdadeiros
lugares de fracaso: relación familiar, relación de parella, relación maternal
ou paternal, mundo de amizades, mundo laboral, tempo libre, relacións
afectivas, etc., etc.
En definitiva, en Proxecto Home queremos estar ó servicio da esperanza
en tódalas persoas que se acheguen ás nosas portas. Frecuentemente, a
drogadicción foi pechando tras si posibilidades sucesivas; por outra banda,
repetidos intentos fracasados de rehabilitación van formando na conciencia
persoal o convencemento destructor de que é imposible saír do pozo no que
un se meteu, cousa que case sempre leva a un maior e máis aniquilador
abandono das propias potencialidades de traballo e de ensoñación cara ó
futuro. O obxectivo básico polo que traballamos en Proxecto Home é o de
cortar esta carreira sen obstáculos que indefectiblemente leva ata as zonas
máis fondas e escuras ás que unha persoa pode chegar, zonas que lle dan a
man á súa veciña da porta, a mesma morte física. Cortar esta carreira e
devolverlle ó drogadicto a palabra para que poida pronunciar con decisión
o seu propio convencemento de que todo aínda é posible para el.
Ó servicio disto, ó servicio do mañá novo para cada drogadicto, está
todo o traballo que da mañá á noite se leva a cabo no Proxecto Home: terapia
de grupo, coloquios individuais, obxectivos concretos de cada fase do
Programa, servicio médico, servicio xurídico, actividades culturais diversas,
educación física, terapia familiar paralela, etc., etc.
Unha boa nova humilde
Deixamos dito máis arriba que desde a Igrexa se tocaron as teclas para
que o crego Ramón Gómez Crespo asumise a dirección do Proxecto Home
en Galicia. Así foi. En todos ou en case tódolos Proxectos Home de España
pasou algo parecido. En Galicia, neste momento e desde o 13 de febreiro do
ano 1990, as institucións eclesiais teñen constituído unha Fundación,
chamada do Monte do Gozo, que é o que dá forma xurídica á realidade do
Proxecto Home.
O apoio da Igrexa desde os seus comezos a este importante esforzo de
solidariedade entre nós foi manifesto. Con todo, que ninguén vaia pensar
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que Proxecto Home constitúe un activo levado e traído pola Igrexa en
función de tarefas catequizadoras. Nisto consiste –cremos que hai que
dicilo– o mérito máis grande da mesma Igrexa: axuda a facer posible un
traballo serio de rehabilitación entre a mocidade e, desde a gratuidade, non
pretende tirar rendibilidade partidariamente dos resultados de tal traballo.
De feito, en Galicia, como noutros lugares da Península, as fundacións ou
similares entidades de cobertura xurídica aceptaron unha carta fundacional
na que, entre outras cousas, se proclama que o Programa non é eclesial, é
dicir, é aconfesional e non metido na área dos partidos políticos.
Isto supón que os educadores-terapeutas do Proxecto Home non son
seleccionados en función de ideas políticas ou relixiosas, senón en función
da súa verdadeira capacitación para levar adiante uns obxectivos terapéuticos
definidos. E isto supón tamén que ningún rapaz ou rapaza é discriminado en
razón das súas crenzas ou non crenzas, e que ningunha persoa é catequizada
en ningunha liña relixiosa. O que se intenta é crear un subiectum humano
san e liberado de adiccións destructoras que o impiden ser el mesmo para
tomar decisións de calidade ante calquera opción vital, tamén ante a opción
relixiosa. O cal non impide que en determinados momentos do proceso de
rehabilitación, sobre todo na etapa de reinserción social, se considere a
conveniencia de clarificar persoalmente cal é a posición e a decisión de
cadaquén ante o feito relixioso e ante valores e actitudes derivados do
mesmo.
Puxémoslle a este apartado o título de “unha boa nova humilde” porque
os que traballamos no Programa con sensibilidade e opción relixiosa
definida temos claro que aquelo polo que se traballa no mesmo ten moito
que ver coa loita de Xesús por rehabilitar xente, e que el concretou nun
esforzo terapéutico para que as persoas andasen co corpo e coa alma
erguidos ante todo aquelo e todos aqueles que pretendían abaixar un e outra.
Sen pretender chufarnos por nada, gústanos vernos retratados e provocados
no traballo diario polo samaritano do Evanxeo que ía recollendo polos
camiños da vida a xente desfeita á que lle daban as costas os puros e
benpensantes.
E niso andamos, coa axuda de Deus, co apoio solidario de moitísima
xente e tamén co aval económico de institucións diversas que se van fiando
da calidade do traballo que se pretende realizar.
Manuel REGAL
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Unha reflexión sobre a caridade
dende Cáritas
Por Miguel FERNÁNDEZ BLANCO

O propósito
O propósito deste artigo sobre Cáritas e a súa evolución nos últimos
vinte anos é facer unha reflexión en voz alta sobre o sentido e a misión desta
institución no contexto eclesial e social no que estamos a vivir. Partiremos
do pasado, porque ningunha reflexión con vocación de futuro debe esquece-lo seu pasado, a súa historia, neste caso a historia recente de Cáritas. Non
pretendo facer unha análise histórica detallada, senón unha reflexión dende
a experiencia de vai para 12 anos de traballo continuado en Cáritas,
segundo a nomenclatura moderna, como voluntario, ou segundo se dicía
nos primeiros setenta, como militante. Este é o meu propósito.
Unha definición, non exenta de interese
Segundo aparece no artigo 1º dos estatutos da Cáritas Diocesana de
Santiago, Cáritas é “o organismo oficial da Igrexa [neste caso na diócese de
Santiago] para servir á acción caritativa e social da Igrexa.” Esta última
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formulación é máis acorde cos tempos que o “ exercicio da caridade”, que
aínda debe de figurar nos estatutos de Cáritas española. Afondando un
pouco na definición, atopámonos con algunhas primeiras cuestións a
salientar:
Oficial: Cáritas é unha institución que depende directamente da
xerarquía da Igrexa; o bispo da diócese é o presidente da Cáritas diocesana
e nomea un consiliario, xeralmente crego. Do mesmo xeito, existe un
consiliario nas Cáritas interparroquiais ou arciprestais e os párrocos presiden
os equipos de Cáritas das súas parroquias. Esta presencia xerárquica
convive cuns dirixentes das Cáritas, a nivel parroquial, local ou diocesano,
leigos e co voluntariado formado por leigos e relixiosos.
Exercicio da caridade: Posto que a misión de Cáritas é a caridade, os
seus obxectivos, metodoloxías, intereses, prioridades... estarán en función
da forma en que se entenda en cada momento histórico este concepto.
Evidentemente a caridade, na Igrexa, sempre se relacionou coa atención ós
pobres, ós desfavorecidos dos sistemas, ós excluídos. Estes cambian ó
longo da historia, e a actitude da Igrexa dos cristiáns cara a eles tamén.
Ocorre, sen embargo, que, como sucede noutros ámbitos, a realidade social
adoita ir por diante da Igrexa neses cambios. Afondamos nesta cuestión no
seguinte apartado.
Dúas formas de entende-la caridade
Simplificando moito, co obxectivo de consegui-la máxima claridade,
dúas son as formas de entende-lo “exercicio da caridade” na actualidade
nas Cáritas de Galicia e do resto do Estado:
1. Unha, representada pola voluntaria tipo que participa máis habitualmente nos equipos de Cáritas de calquera parroquia, dedicada a socorre-las
necesidades básicas: alimento, roupa, alugueiros de vivenda, gastos correntes,
medicinas, etc., dun certo número de persoas ou familias da súa demarcación
parroquial. Xeralmente, nestes casos, non hai outro propósito que socorrela necesidade urxente. A pobreza cronifícase e aparecen as “listas de
pobres” ou incluso a formulación de os nosos/meus pobres.
2. Outra, representada, por exemplo, por Andrés Aganzo, responsable
do programa de emprego e economía social de Cáritas española, que estivo
en Santiago a principios de novembro de 1996, presentando propostas
alternativas ó desemprego que non se atreverían a defender sindicatos e
partidos políticos considerados de esquerda, pola súa radicalidade: a
conversión das rendas mínimas (RISGA en Galicia) en salarios cidadáns, a
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regulamentación das “empresas de inserción” como medio de inserción
social dos colectivos excluídos ou a necesidade de implicación das diferentes Administracións na loita contra o desemprego en tempos de recortes
sociais e de privatizacións de servicios públicos.
Na nosa linguaxe, uns serían os asistencialistas e outros os promocionais.
Pois ben, na evolución de Cáritas nos últimos vinte anos conviven esas
dúas visións aparentemente contrapostas, a nivel estatal e dende logo a
nivel das Cáritas de Galicia. A maioría das xuntanzas dos equipos das
parroquias teñen a mesma estructura e os mesmos contidos que os que tiñan
nos anos 70, se acaso con algunha terminoloxía adaptada ós novos tempos.
Persoas e equipos de persoas coma Andrés Aganzo existían en Cáritas no
comezo desta historia; baste cita-lo emblemático e consolidado proxecto
Preescolar na casa, da Cáritas de Lugo.
Os dirixentes, delegados, presidentes, directores, etc., tamén se aliñan
nestas dúas tendencias principais. Nunha institución xerárquica como esta,
a súa forma de entende-la caridade pode resultar decisiva na orientación da
Cáritas que dirixen ou presiden. Noutras palabras: dificilmente funciona
con criterios promocionais unha Cáritas parroquial, se non comparte eses
criterios o párroco correspondente; dificilmente funciona con criterios
promocionais unha Cáritas diocesana na que o seu director é escollido pola
súa etiqueta de recoñecemento cidadán, de cristián de toda a vida e de
triunfador nos negocios, na política, etc.
Ás veces, estas dúas tendencias manteñen conflictos e enfrontamentos.
Un tipo moi habitual é o que xorde entre os técnicos (ás veces, ademais de
profesionais, militantes cristiáns) e os dirixentes que adoitan entende-la
caridade como asistencialismo.
A tentación que temos algúns pequenos dirixentes de Cáritas, como o
autor deste escrito, é analiza-la evolución de Cáritas nos últimos anos como
un período de transición da Cáritas asistencial cara á Cáritas promocional.
A tese responde en certo modo á realidade, especialmente nos últimos 5-7 anos no caso de Galicia, como veremos máis adiante, pero esquece, no
caso do noso país, que os programas promocionais son illados, sen
coordinación na maior parte dos casos, suxeitos a subvencións públicas
(polo tanto dependentes da Administración), levados case exclusivamente
por técnicos e/ou relixiosos e relixiosas máis ou menos liberados, e con nula
relación con esa outra Cáritas asistencial. Pero, volveremos sobre isto máis
adiante.
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Os obxectos-suxeitos da caridade
Unha vez analizados os axentes, imos cos pacientes (porque, ás veces,
os empobrecidos padécennos), cos suxeitos da caridade. Non é tarefa deste
artigo nin a miña pretensión afondar nos cambios que na sociedade
española e galega aconteceron nestes vinte anos, pero o que é indubidable,
no tema que nos ocupa, é que se incorporaron novos rostros ó mundo da
exclusión social: os enfermos da sida, os alcohólicos e outros toxicómanos
(antes non recoñecidos como excluídos), os parados de moi longa duración,
os inmigrantes procedentes de países do Terceiro Mundo e de Portugal (moi
significativos no caso de Galicia estes últimos). Tamén, certamente, mellorou
moito a nivel social a imaxe e oportunidades das que dispoñen na nosa
sociedade colectivos como os diminuídos físicos ou psíquicos. Mantéñense
grupos tradicionalmente excluídos, como as minorías étnicas (xitanos),
prostitutas, presos e ex-presos, mulleres (nos últimos anos acentúase iso que
se chama a feminización da pobreza) ou transeúntes.
En calquera caso, os cambios políticos, económicos e sociais ligados
a iso que se adoita chamar proceso de transición española seguen a deixar,
en número crecente, persoas e colectivos excluídos da participación
normalizada na sociedade. Segundo os datos dos que dispón Cáritas sobre
a pobreza en Galicia, aproximadamente o 20% das familias (unhas 155.000)
viven baixo o nivel do 50% da renda media do Estado (88.510 pta por persoa
e mes no 1996). Son pobres, seguindo o criterio máis usual na Unión
Europea. Nesas familias, cunha media de 3,8 membros, viven preto de
600.000 persoas, o 22% do total da poboación de Galicia. Afondando un
pouco máis atopariamos en situación de pobreza severa (con ingresos
que non sobrepasan o 25% da media de renda estatal) unhas 25.000
familias e 135.000 persoas. Así pois, en Cáritas aínda temos moito traballo,
polo menos para outros vinte anos máis. Ademais, os servicios sociais
públicos e os doutras entidades privadas non se amosan (amosamos)
capaces de dete-lo aumento ou mantemento do número de excluídos: os
datos citados antes coinciden porcentualmente cos que se rexistraban en
1980.
A historia das Cáritas nos últimos vinte anos
Os criterios de intervención promocional con colectivos excluídos
avanzaron certamente nos últimos anos, pero, como diciamos antes, conviven
cos criterios asistencialistas que manteñen a maior parte do voluntariado de
Cáritas, algúns dos seus técnicos/profesionais e algúns dos seus dirixentes
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(alomenos no caso de Galicia). Así, as xuntanzas asistencialistas de equipos de Cáritas coincidiron con algúns fitos salientables de denuncia e
propostas alternativas de Cáritas. Desgraciadamente, poucas son as
aportacións que teñen feito as Cáritas de Galicia nesta liña. Xa mencionámo-la a experiencia de Preescolar na casa, en Lugo, á que podiamos engadilo Departamento de tempo libre de Cáritas de Santiago, que comeza a
funcionar a principios dos 70, ou máis recentemente programas como os de
inmigración das Cáritas de Lugo e Vigo; os de emprego das Cáritas locais
de A Coruña e Santiago; os de muller das Cáritas locais de Santiago e
Pontevedra e da diocesana de Lugo; os de xitanos arredor das Cáritas de
Lugo, Vigo e Mondoñedo-Ferrol; o da Terceira Idade da Cáritas local de A
Coruña; ou o de alcoholismo da Cáritas de Ourense. Enumeración, pedindo
perdón por anticipado polos esquecementos, que recolle as principais
tarefas promocionais que se realizan na actualidade nas Cáritas de Galicia.
Noutras zonas do Estado, e manténdose a convivencia co asistencialismo en similar ou menor grao, as propostas e programas concretos de
loita contra a exclusión son anteriores, e os que perviven teñen un maior
alcance e desenvolvemento que os citados no caso de Galicia. Nesta liña
salientan as Cáritas de Euscadi, Cataluña, Canarias, Madrid, Valencia e
Zaragoza, lugares pioneiros, non por casualidade, posto que contan cunha
sociedade civil e unha Igrexa máis dinámicas e comprometidas na acción
promocional de Cáritas. Máis recentemente, Salamanca, Estremadura,
Andalucía ou Cantabria completarían a lista, na que Galicia se situaría nos
últimos lugares en canto a cantidade e calidade de programas deste tipo. De
feito, baixo a coordinación dos técnicos de Cáritas española, a maioría dos
programas galegos son, no mellor sentido da palabra, e oxalá o fosen aínda
máis, copia de programas postos en marcha noutras zonas do Estado con
anterioridade.
Sen pretensión de exhaustividade, ollemos a continuación, algúns
exemplos desa evolución de Cáritas nos últimos vinte anos, moi relacionada
co posicionamento de cristiáns que participaran na loita antifranquista e que
pensaban na transición política, da segunda parte da década dos setenta e
dos primeiros oitenta, como o cambio cara a unha sociedade verdadeiramente
nova.
a) O número 8 da revista, publicada por Cáritas, Corintios XIII, de
1978, levaba o título: “Conciencia cristiana y distribución de la renta” e
incluía artigos de José María Solozabal, Ildefonso Camacho e José María
Setién, con títulos tan significativos como “La inflación enjuiciada desde la
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caridad y la justicia”, “La especulación y sus efectos sobre el bienestar
social y la distribución de la riqueza” ou “Liberación de la opresión
económica y salvación cristiana”. Pouco despois, o número 50 da revista
Documentación Social (1983) analizaba o cambio social en España abordando
cuestións como a democracia participativa, a ecoloxía, a empresa e os
sindicatos, os medios de comunicación ou o estado das autonomías.
b) En paralelo, os feitos falaban, entre os 70 e os 80, do comezo da
posta en marcha de iniciativas como as Comisións Diocesanas de Loita
contra o Paro nas dióceses vascas e despois en Valencia, modelo de
intervención social integrada de diversos organismos da Igrexa diocesana
que, á altura de 1996, se antolla imposible de albiscar aínda nas dióceses
galegas. Comezan tamén a poñerse en marcha programas de intervención
social con excluídos, específicos e especializados. Aínda que non era unha
completa novidade, esta especialización supón un paso importante,
imprescindible, para aborda-la inserción e integración social dalgúns destes
colectivos.
c) Na década longa do socialismo, Cáritas española, ademais dos
programas, preséntase ante a opinión pública cunha linguaxe de denuncia
fundamentada en moi serias análises da realidade, como as que realizan o
colectivo de sociólogos IOE, que aparecen na antes citada revista
Documentación Social, ou os famosos informes FOESSA, auténticos
termómetros da realidade social española. Salientaremos dous feitos de
importante repercusión pública: o famoso informe dos 8 millóns de pobres,
no ano 1987, en plena euforia felipista, que trouxo como consecuencia,
entre outras cousas, un importante recorte das partidas que o Ministerio de
Asuntos Sociais destinou a programas de Cáritas nos anos seguintes; e o
seminario realizado en Madrid, en 1989, que abordou a cuestión do salario
cidadán, xusto no momento en que esta cuestión empezaba a tratarse nos
ámbitos políticos. Denunciouse, entón, por exemplo, o feito de que o
Goberno central pasara a regulación normativa destas rendas ás comunidades
autónomas, o que impedía o principio de universalidade das mesmas, e
advertíase do risco (confirmado posteriormente) de regulamentar máis que
un salario cidadán, un salario para pobres.
d) As accións e as denuncias complementábanse nestes anos coa
reflexión de fondo. Tamén con ánimo de exemplificar, e meténdome no
terreo que máis domino, o do emprego/desemprego, aparecen nestes anos
unha serie de propostas máis ou menos teóricas ligadas á cuestión do salario
social cidadán, en relación coa procura de alternativas á sociedade do paro
estructural na que estamos a vivir: son traballos realizados en colaboración
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coa fundación catalana Cristianisme i Justícia, por Juan N. García Nieto,
Rafael Belda ou Eduardo Rojo, nos que tamén colaboran prestixiosos
sociólogos internacionais como o socialdemócrata Adam Schaff ou o
radical André Gorz.
Por certo, antes de continuar, merece a pena facer referencia á
importante cantidade e calidade das publicacións de Cáritas durante estes
anos e na actualidade, que non sempre teñen a difusión que merecen. Isto
é consecuencia, probablemente, dun déficit case estructural de Cáritas,
como doutras instancias da Igrexa, na súa relación cos medios de
comunicación: nin se contan nin se recollen ben a nivel público,
normalmente, as iniciativas e propostas de Cáritas. Quizais pesa moito esa
visión asistencialista de Cáritas que predomina entre os cidadáns, crentes
ou non crentes, do Estado español e de Galicia. Unha visión que transmite
a idea de que Cáritas debe axuda-los pobres, pero non preocuparse pola
transformación da sociedade. Desafortunadamente, esta visión predomina
entre dirixentes e consiliarios das Cáritas galegas aínda na actualidade,
sempre preocupados de que Cáritas non se meta, como din eles, en política.
Visión que comparte, por outra banda, esa maioría de voluntarios asistencialistas ós que nos referiamos antes.
E, con isto, entramos a analizar unha das misións fundamentais, sobre
o papel, de Cáritas: a denuncia profética.
A denuncia profética e o final desta historia
Poucas veces se nega, na teoría, a denuncia profética das inxustizas das
nosas realidades sociais como unha das funcións prioritarias de Cáritas,
pero, na práctica, a concreción en denuncias ante inxustizas cotiás que
adoitan ser consecuencia de graves problemas estructurais das sociedades,
non sempre é doada de facer dende Cáritas. Xa comentámo-lo medo a
meterse en política, que se conxuga coa estructura xerárquica da organización, impedindo ás veces unha denuncia clara (prefírese a anódina e
inconcreta linguaxe eclesiástica) e contundente das realidades de exclusión
social coas que técnicos e voluntarios de Cáritas conviven. O problema é
que, cando se fai unha denuncia, ten que haber un denunciado, que pode
ser, case sempre, a mesma sociedade, pero tamén un determinado concello,
goberno autonómico, asociación veciñal, etc. Entón, os problemas son
maiores.
Buscando de novo un exemplo, o famoso informe dos “oito millóns de
pobres” tivo tamén consecuencias ad intra de Cáritas e algún toque de
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atención das xerarquías eclesiásticas españolas. Cáritas sabe moito do que
pasa no subsolo da nosa sociedade e debe comezar a dicilo de forma clara
e contundente, coa tranquilidade de que, dun xeito mellor ou peor a nivel
metodolóxico, coñece, quizais como ninguén a nivel global, as realidades
de exclusión social no Estado español e tamén en Galicia. Como expresaba
graficamente Andrés Aganzo, nas xornadas antes citadas, que tiveron lugar
en Santiago coincidindo coa celebración do 20 aniversario de Encrucillada:
“Case tódolos excluídos da nosa sociedade, dun xeito ou doutro, antes ou
despois, acaban chegando a algún despacho de Cáritas. A nosa primeira
obriga é devolverllos, como se fosemos un espello, á sociedade para que,
polo menos, contemple as miserias que produce”.
O labor de denuncia profética debe tamén dirixirse ó interior da propia
Igrexa. No Estado español, e en Galicia tamén, son moitas as potencialidades que a Igrexa pode ofrecer/poñer ó servicio dos excluídos: locais,
postos de traballo remunerados ou apoio social diante dos poderes das
nosas sociedades. Unha constatación, a sete meses de que a Cáritas local
de Santiago sexa desaloxada dos locais que actualmente ocupa, sen que
exista, de momento, ningunha alternativa, é a dificultade de atopar locais
para proxectos e iniciativas de Cáritas, cando a Igrexa dispón de tantas
posibilidades neste aspecto. Outra constatación: ¿por que as institucións da
Igrexa teñen que contrata-los servicios de limpeza/comedor ás mesmas
empresas de servicios que os bancos ou as Administracións, cando este tipo
de traballos son ideais para a inserción laboral de colectivos excluídos?
Empecemos, pois, nós mesmos a dar exemplo.
A tese central deste artigo –achegámonos ó final da historia– é a
transición, con algún matiz que puxemos xa e outros que poñeremos
despois, dunha Cáritas asistencial a unha Cáritas promocional. Efectivamente, as accións de tipo promocional inspiradas dende Cáritas multiplícanse
na primeira metade da década dos 90, que é cando chegan, salvo excepcións
honrosas, a Galicia. Pero este non é –non debe ser– o final do camiño.
Percíbese un perigo para as Cáritas con maior experiencia en accións
promocionais: o de converterse, e avanzamos aquí cuestións que retomaremos
cara ó final deste artigo, en servicios sociais paralelos ós públicos ou, dito
doutra forma, en empresas de servicios sociais, seguindo o modelo da
Cáritas alemana ou francesa, por exemplo, ou, máis próximo a nós, o caso
da Cáritas de Barcelona, con máis de trescentas persoas contratadas.
Falamos de servicios que acadan unha calidade a nivel profesional e incluso
unha eficacia superiores ós das Administracións ou doutras entidades. A
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tentación aumenta cando nos atopamos con poderes políticos interesados en
traspasar á sociedade civil servicios que son, e deben continuar sendo,
públicos e dependentes das diferentes administracións.
Unha singularidade que non debe perder Cáritas é o coñecemento da
realidade na rúa, nos campamentos dos excluídos, nos barrios degradados,
etc., sempre atentos ós novos/vellos excluídos que a sociedade vai xerando.
A miña experiencia é que poucos problemas se resolven nos despachos dos
servicios sociais públicos e privados. Se nos queixamos de que as
Administracións, e polo tanto os seus servicios sociais, castigan ós pobres
–“Se te portas ben e fas o que eu che digo, tramitámosche a Risga e se non
non a tramitamos”–, non caiamos nós na mesma trampa.
A acción socio-caritativa dende Cáritas
Neste apartado pretendo presentar dun xeito sintético as características
e dimensións que deben te-las accións de intervención social dende Cáritas,
que deben recolle-lo asistencial (se alguén ten fame, o primeiro é darlle de
comer) e o promocional (ó mesmo tempo, hai que procurar que non volva
a ter fame), engadindo outra dimensión fundamental, o transformador
(cando lle estou dando de comer ó empobrecido e xunto con el procurando
buscar alternativas para que non teña fame, debo tamén loitar para que
ninguén nese grupo/comunidade teña fame).
Atopámonos, así, cunha acción integral, na que aínda habería que
engadi-lo desenvolvemento humano persoal e colectivo: ademais de non ter
fame, esa persoa debe desenvolve-las súas potencialidades humanas,
afectivas, culturais, sociais... Os pobres non son parvos nin vagos nin
desvergonzados. Ou, mellor dito, poden ser parvos, vagos ou desvergonzados
o mesmo que calquera de nós. E hai que procurar cos mesmos implicados
–ou, mellor, que os mesmos implicados xeren– as condicións comunitarias
para que todos e todas poidan acceder a ese desenvolvemento humano.
Para o cometido de presenta-las características que deben te-las accións
promocionais/transformadoras de Cáritas prefiro deixa-la palabra a Víctor
Renes, un técnico/militante do máis selecto de Cáritas española:
“1.- Toda acción de loita contra a pobreza e marxinación debe ter como
orientación a erradicación da pobreza, lonxe, xa, de facer cousas polos
pobres e incluso de traballar cos pobres, trátase de propugnar e crea-las
condicións que os fagan saír do seu estado de pobreza e marxinación.
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2.- As accións de Cáritas, por esixencias evanxélicas e humanas, deben
ser portadoras duns valores que sexan alternativos ós que sustentan a unha
sociedade que como tal xera pobreza e marxinación.
3.-Debemos potencia-la dimensión promocional-participativa: toda
acción social debe xerar vida comunitaria, participación, solidariedade...,
de forma que promova ó home. Isto esixe elimina-la falta de responsabilidade
comunitaria, o paternalismo, a acción puntual e esporádica.
4.-Toda acción social de Cáritas debe contemplar uns obxectivos e
unhas opcións ben definidas, cunha metodoloxía axeitada. A acción debe
formularse nuns programas que poidan ser avaliables.
5.- Características a ter en conta neses programas: prevención-reinserción; acollida-responsabilidade comunitaria; globalización-personalización de problemas e respostas; apoio a pequenos grupos para
novos proxectos, valores e alternativas. A dimensión educativa debe ser
unha compoñente esencial no desenvolvemento dos programas.
6.- A programación da acción débese articular para que se dea unha
resposta organizada e solidaria na que todos participen. É obxectivo
necesario a realización de programas de acción a nivel diocesano e
parroquial nos que todos (dende a base á dirección do mesmo) estean
implicados.
7.- A acción de asistencia debe integrarse en programas globais que
entrañen unha promoción integral do home e dos espacios sociais onde
vive, evitando que se converta nunha simple atención, puntual, anecdótica
e esporádica.
8.-A acción de Cáritas debe impulsar unha animación comunitaria e
unha implicación do medio social no que se produce a pobreza e a
marxinación, nunha estreita relación de complementariedade con outros
programas e servicios sociais que tenten enfronta-los mesmos problemas.
9.- Un aspecto importante da acción de Cáritas será formular programas
que sirvan, tamén, para a formación dun voluntariado capaz de crear unha
dinámica nova de desenvolvemento social fronte á pobreza e a marxinación.
Tamén deben asegurar unha axeitada formación dos equipos de Cáritas.
10.-Será tarefa permanente a de investigar continuamente a problemática
da pobreza e da marxinación, así como as actitudes colectivas da sociedade
e das propias comunidades cristiás ante esa problemática: só así será posible
sensibilizar, denunciar profeticamente, impulsar compromisos, abrir en
moitas ocasións os ollos dos cristiáns e dos cidadáns para que sexan capaces
de ver a pobreza e marxinación o seu arredor.”
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Penso que merecía a pena a longa cita textual. Por esta senda tenta,
tentamos, camiñar Cáritas. Antídoto, tamén, dos perigos de burocratización
e formalidade ós que aludía ó final do apartado anterior.
Pasamos agora á realidade dun presente de Cáritas, das Cáritas de
Galicia, cheo, como tódolos presentes, de potencialidades que desenvolver
e ollando cara a un futuro mellor.
O presente e perspectivas de futuro
Na realidade actual de Cáritas, e cinguíndonos máis concretamente á
realidade das Cáritas de Galicia, conviven, como xa repetimos varias veces,
esas dúas tendencias: os asistencialistas e os promocionais. Poderiamos
engadir unha nova diferencia (diferencia para clarexar, que xa insinuabamos
antes) neste último grupo: os partidarios da burocratización que ven
relacionada coa consecución das máximas subvencións posibles, para facer
máis programas de acción contra a exclusión; e os partidarios de manter, sen
renunciar á calidade nos servicios que se ofrecen, ese contacto cotián coas
realidades de exclusión, é dicir, cos excluídos mesmos, partidarios tamén da
máxima independencia económica posible e da implicación e reflexión
comunitaria (comunidade a nivel civil e relixioso) máis alá dos éxitos
relativos das accións de inserción con persoas e colectivos. A estes
chamarémoslles transformadores. Convén aclarar, quizais demasiado tarde,
que esta diferenciación, que pode parecer caricaturización, non se dá en
estado puro na realidade. Todos, ata os que nos consideramos máis progres,
temos sempre algo de asistencialista ou de puramente promocional de
individuos ou colectivos. Tamén convén matizar que estas actitudes ante a
exclusión social, estas formas de entende-lo “exercicio da caridade” non
funcionan en Cáritas como tendencias organizadas, ó modo dos partidos
políticos. Son formas que subxacen nos debates, propostas e accións que se
realizan en Cáritas.
Con isto adentrámonos nun persoal relatorio de deficiencias, que non
deixan de ser potencialidades para o futuro inmediato, para rematar cun reto.
Isto, ademais, pode servir de síntese do que quixemos dicir nestas páxinas:
a) En Cáritas bótase en falta un funcionamento democrático normalizado. Non só, nin fundamentalmente, na elección de dirixentes ou na toma
de decisións, senón especialmente na pouca cultura de debate que existe,
alomenos nas Cáritas galegas. Nos doce anos que levo militando (escollo
este termo, antes que o debilitado e moderno de voluntario) na Cáritas local
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de Santiago nunca houbo un debate serio, consciente e asumido sobre esas
tres tendencias enunciadas e explicadas antes. Este debate estivo presente de
forma solapada, moitas veces, ante problemas e cuestións concretas, pero
non se puxo sobre a mesa como tal, para dialogar, optar e orienta-las accións
segundo o criterio escollido. As accións, así, entremestúranse, sen que haxa
liñas predominantes ou criterios claros.
b) Aludiamos no principio á oficialidade de Cáritas, indicando os
matices negativos desta dependencia xerárquica. Sen embargo, a oficialidade
ten tamén os seus aspectos positivos. Cáritas non debe realizar toda a
acción socio-caritativa da Igrexa, pero si debe coordinar esas accións
socio-caritativas que se realizan a nivel local, diocesano ou mesmo
parroquial. Esta coordinación, e isto quizais non estea no debe de Cáritas,
non existe. Son moitos os –con todo respecto– chiringuitos para pobres de
ordes relixiosas, grupos, ONGs vinculadas á Igrexa, etc., que existen nas
nosas cidades e vilas, que traballan sen ningún tipo de coordinación e case
todos no campo asistencial. Isto provoca unha auténtica peregrinación por
despachos e mesas camillas dos pobres, xa que temos que engadi-los despachos dos servicios sociais municipais e os de organizacións non dependentes
da Igrexa. Un simple dato para ilustrar esta situación: haberá doce campañas
de Nadal no ano 96 na cidade de Santiago, dependentes de organizacións
eclesiais ou extraeclesiais. Pérdese así a oportunidade de transmitir –ese é
o obxectivo dunha campaña deste tipo– unha mensaxe concienciadora e
solidaria común que chegaría a máis cidadáns. No debe de Cáritas está, e
como reto para o futuro, a falta de coordinación entre os departamentos e
programas; entre as Cáritas diocesanas ou interparroquiais e as parroquiais;
e incluso, ás veces, dentro das mesmas Cáritas parroquiais.
c) Aludiamos antes á imaxe pública de Cáritas, que non adoita recoller
todo o traballo, a riqueza e importancia do traballo que, a pesar de tódolos
pesares, se realiza en Cáritas. Pendente queda tamén un plano para unha
axeitada relación cos medios de comunicación e coa sociedade mesma:
unha presencia pública coidada, documentada e reivindicativa.
d) De forma solapada aparece neste artigo a dicotomía entre voluntarios
e militantes. Cáritas é unha das organizacións que máis voluntariado move
en Galicia. A lei do Voluntariado aprobada polo último goberno de Felipe
González, baixo unhas aparentes formas de modernidade, pretende
fundamentalmente domar e controla-la riqueza e o carácter reivindicativo
da sociedade civil, penalizando, ademais, os grupos e asociacións que non
queiran pasar polo aro. Cáritas xa pasou, a nivel estatal, por ese aro e
nótase un incremento das persoas, voluntarios, que se achegan a Cáritas por
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moda ou por intereses persoais (reducción do tempo da prestación social
substitutoria). Quizais, e non será dende Cáritas, a próxima obxección que
teremos que pedir ós xoves sexa a de obxecta-lo voluntariado. Estes
tempos, como tódolos tempos, precisan militantes convencidos por unha
causa, a dos excluídos, e non voluntarios.
e) Unha deficiencia/potencialidade de Cáritas é a formación dos seus
dirixentes e voluntarios/militantes: o traballo cos excluídos esixe preparación
específica en moitos casos e ademais, para todos, o coñecemento da
metodoloxía, principios e obxectivos que a propia Cáritas española propón
para os seus programas de intervención social. A maioría dos que traballan
na Cáritas local de Santiago non coñecen o caderno do que está sacada a
longa cita de Víctor Renes do apartado 7. Nin ese nin outros materiais
similares da magnífica bibliografía que Cáritas xa ten publicada.
Dificilmente poden aplicarse principios que non se coñecen. Esta necesidade
é especialmente urxente para os membros dos equipos parroquiais. Para os
profesionais, a formación debe encamiñarse a unha identificación ou polo
menos asunción dos puntos de partida, obxectivos e metodoloxía coa que
quere traballar Cáritas ou a propia Igrexa. Isto non supón, naturalmente,
pedir un certificado de cristiandade a voluntarios/militantes, profesionais
ou dirixentes das Cáritas, enténdaseme ben.
f) Outra necesidade é que as Cáritas galegas realicen máis programas
organizados de intervención social con colectivos de excluídos, que aínda
non existen ou son insuficientes. E, aínda inédito en Galicia, que establezan
programas de intervención social integrados en zonas (barrios, zonas
rurais) degradadas e marxinadas que atendan coordinadamente ás diferentes
fontes de exclusión social que existen nas mesmas.
g) As Cáritas de Galicia aínda presentan un certo déficit de técnicos,
froito precisamente dos poucos programas organizados que existen. É
preciso incorporar novos e novas (porque a maioría son mulleres)
profesionais. Para moitas Cáritas de Galicia a incorporación dunha
traballadora social é o mellor investimento na loita contra a pobreza, aínda
que supoña deixar de dar vales de comida ós pobres durante un ano (xa se
buscarán a vida). Existe, por outra banda, a posibilidade de incorporar
como contratados a voluntarios/militantes formados e identificados con
Cáritas e os seus obxectivos.
h) Sen contradici-lo anterior, Cáritas debe potencia-la animación das
comunidades, en primeiro lugar das propias parroquias. Os cristiáns temos
que reflexionar sobre as realidades de exclusión e as causas que as
producen e tamén comprometernos na loita contra as mesmas. Hai que
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ofrecer ás xentes de Cáritas alternativas ó traballo asistencial que veñen
facendo dende hai, ás veces, moitos anos. Nesa liña é urxente a incorporación
de xoves ós equipos parroquiais de Cáritas, non porque non sirvan os
vellos, senón porque precisan urxente renovación. Bastaría, quizais, para
comezar, que as actividades de Cáritas levasen o mesmo tempo e xerasen
as mesmas preocupacións ós párrocos que as catequeses. Por certo, cando
dicimos forma-los equipos parroquiais, non esquecémo-los seus presidentes,
os párrocos.
i) En relación co punto anterior, esta animación da comunidade cristiá
debe chegar tamén ás xerarquías das dióceses e das ordes relixiosas. Case
tódolos programas de loita contra a exclusión social na actualidade
consideran como factor prioritario a territorialidade: programas para persoas
concretas que viven en espacios sociais definidos e orientados a aproveitar
para os procesos de inserción as potencialidades que eses espacios xeran.
As posibilidades territoriais da Igrexa pola súa implantación, son enormes,
como ningunha outra entidade privada no Estado español. Volvendo ás
palabras de Andrés Aganzo: “Poñer á disposición dos excluídos todas esas
potencialidades territoriais que ten a Igrexa”.
l) Animación tamén da comunidade civil. Cáritas, a nivel parroquial
ou a través dos seus programas organizados, debe mobiliza-lo resto da
sociedade civil: asociacións de veciños, culturais, sindicatos, etc., na loita
contra a exclusión social nos barrios e nas parroquias, nas cidades, nas
vilas, nos pobos ou nas aldeas, e no ámbito de toda a comunidade
autónoma. Superando o comentado medo a meterse en política e sen
complexos, porque de pobreza e exclusión social poucos poden ensinarnos
algo.
ll) Aínda que este perigo está un pouco lonxe, debemos optar, e
manifestar publicamente esa opción, pola vía transformadora. Non podemos
nin debemos substituí-los servicios sociais públicos. A nosa opción é olla-los novos rostros de exclusión, optar polos que ninguén mira nin coñece
nin recoñece e presentar propostas transformadoras. Se os nosos poderes
públicos non queren facer cambios na lexislación en favor dos excluídos,
fagámolas nosoutros e que despois xustifiquen ante a opinión pública por
que non os aceptan. Para isto, depender pouco das Administracións e buscalos recursos para os programas na propia Igrexa, procedentes da solidariedade
efectiva de bispos, superiores, relixiosos e relixiosas e do pobo cristián.
Calquera cristián debe saber que, polo menos, é a súa obriga facer a Cáritas,
ou á Igrexa, a mesma aportación económica que fai ó equipo de futbol da
súa cidade. Da liberdade sairá a denuncia profética que unha sociedade tan
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cega e tan contenta de si mesma precisa. Repetimos: devolver á sociedade
a pobreza e exclusión social que ela mesma xera. Se Cáritas non é un pouco
molesta para os poderes políticos e sociais, non estamos polo camiño
correcto.
Un reto
Eu, que me dedico profesionalmente a ensinar Historia, teño por unha
das pasaxes máis queridas dos libros de historia aquela que di: “O 28 de
setembro de 1864 no Saint Martin’s Hall de Londres xuntáronse traballadores
de diversos países de Europa, rezaron un Pai Noso e comezaron a xuntanza
que deu lugar á formación da I Internacional de Traballadores”. O reto de
Cáritas, non importa o lugar nin a data, de momento, é organiza-la xuntanza
dos excluídos da nosa sociedade. Dito en palabras máis técnicas, na
sociedade española ese millón e medio/dous millóns de excluídos, ou eses
135.000 galegos, toxicómanos, presos, enfermos da sida, transeúntes,
prostitutas, xitanos, inmigrantes dos países empobrecidos, parados de moi
longa duración, diminuídos físicos e psíquicos e demais vergonzas da nosa
sociedade, organízanse en pequenas asociacións específicas que, como
sucede en Cáritas, non adoitan estar coordinadas e teñen pouca capacidade
de presión e denuncia social. Non teñen tampouco, tristemente, sindicatos
que os representen nin colexios profesionais ós que acollerse. Cáritas, que
está presente na loita contra a exclusión na maioría deses colectivos, en
Galicia e en todo o Estado podería ser quen servise de canle para que eses
colectivos, eles mesmos, debatesen e propoñesen as súas propias vías de
inserción social nunha sociedade que, se permitise isto, xa non sería a que
temos hoxe. Ese é o reto de Cáritas para os vindeiros vinte anos, o que non
van facer servicios sociais, por profesionalizados e eficaces que sexan:
articula-lo movemento social dos excluídos, xerando espacios sociais e
comunitarios onde todos e todas poidan desenvolve-las súas potencialidades
como seres humanos.
Miguel FERNÁNDEZ BLANCO

Axudáronme a facer este artigo:
Estatutos da Cáritas diocesana de Santiago.
Revista Corintios XIII 8 (outubro-decembro 1978), ed. Cáritas española.
“Los años 80: cambio y participación”, revista Documentación social 50 (xaneiro-marzo 1983), ed.
Cáritas española.
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Fundación FOESSA, “Informe sociológico sobre la situación en España. Síntesis”, Documentación
Social 101 (outubro-decembro 1995).
Cuadernos de Formación: La acción social. Ed. Cáritas española:
- Nº 1: “ La acción social”, Víctor Renes, 1988.
- Nº12: “Renta mínima y salario ciudadano”, AA.VV, 1989.
- Nº13: Lucha contra la pobreza y Cambio social. Renta mínima ganatizada e salario ciudadano”,
Eduardo Rojo Torrecilla, 1989.
- Nº21: “Carta del voluntario de Cáritas”, 1990.
- Nº23: “Política social y economía social”, Francisco Salinas, 1991.
- AA.VV., De la fe a la utopía social. Miscelánea, Sal Terrae, Santander 1996.
- Ana de Felipe, Guía de la solidaridad, Temas de hoy, Madrid 1995.
Foron imprescindibles as colaboracións en forma verbal do citado no artigo Andrés Aganzo
e da traballadora social de Cáritas Interparroquial de Santiago Berta Rivera Sanjurjo.
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A nova acción social

Abrir portas
Por Fr. Antonio PETEIRO

Xoán XXIII, unha porta aberta
Ó vi-lo Vaticano II, os relixiosos oíron a chamada de Deus para
achegarse ós pobres dun xeito novo. Pensaron que debían poñe-los seus
bens, as súas casas, as súas cualidades, todo canto tiñan para servir ós máis
necesitados.
Os franciscanos de Santiago, veciños do barrio de Vista Alegre, dispoñían de locais no seu convento, que estaban baldeiros, e tomaron o acordo
de poñe-los ó servicio dos veciños do barrio.
Primeiro acolleron o Catecismo de Vista Alegre nos locais do antigo
Noviciado. Descubriron, daquela, unha ristra de necesidades que había nos
nenos e nos mozos. E, desde xeito, principiou o Centro Cultural Xoán
XXIII, con iniciativas de promoción social que foron diversificándose
pouco a pouco: alfabetización, certificado de estudios primarios, corte e
confección, danza rexional... foron as primeiras.
Un ano máis tarde, no 1971, prepararon un local para vagamundos e
peregrinos pobres. Primeiramente ofertándose seis camas. O lema era o
consello de san Francisco ós seus frades: “Quenqueira que veña ós irmáns,
amigo ou inimigo, ladrón ou bandoleiro, sexa ben acollido” (1 Regra).
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Moitas persoas pobres non tiñan onde acocharse; o mesmo os peregrinos
que non dispoñían de medios económicos para ir a unha pousada ou hotel.
Para todos Xoán XXIIII era unha casa de acollida.
Alí temos vivido experiencias curiosas. Unhas moi positivas; outras
máis achegadas ó noxento, pois os acollidos viñan sen escoller e chegaban
de moitas nacionalidades: españois, portugueses, franceses, mouros, etc.
A nosa misión foi levada adiante e feita coa vontade de que “era unha
maneira sinxela de acoller a Xesucristo, que petaba na porta do albergue
coas caras máis orixinais e variadas”.
Fr. Antonio Peteiro Freire
Bispo de Tánxer

RELACIÓN DE CAMAS DADAS A TRANSEÚNTES
NO ALBERGUE NOCTURNO XOÁN XXIII
Durante os anos 1985 a 1994
ANO

Homes

Mulleres

Nenos

Peregri. Estranx.

Novos

Pax/Día Per/Pax

TOTAL

1985

10.26

3429

1986

10.11

3378

1987

13.54

4524

1988

2243

192

21

140

393

9.52

3182

1989

3401

333

140

478

663

12.60

4209

1990

3840

449

80

134

249

998

12.73

4.26

4253

1991

4205

362

40

61

676

9897

13.67

4.62

4567

1992

5980

433

24

42

1042

1165

19.20

5.50

6413

1993

4429

572

16

160

646

1448

14.91

3.43

4981

1994

5855

355

37

28

1030

1363

18.58

4.61

6210

1995

5691

384

2

20

1044

1280

18.19

4.59

6075

TOTAL 35680

3080

360

1063

5743

7241

13.59

4.50

51221
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Movementos pro Latinoamérica
Por Mercedes BOADO

No instante mesmo en que me dispoñía a dar forma a esta pequena
colaboración, leo no xornal as declaracións que fai Jon Sobrino, xesuíta e
teólogo da liberación, no XVI Congreso da Asociación de Teólogos Xoán
XXIII, sobre o neoliberalismo imperante, do que dixo: “É a fasquía que
toma a nova maldade histórica”. É evidente que nos atopamos diante dun
acontecemento inevitable: a mundialización e a globalización. “Xa non hai
terceiro nin primeiro mundo, senón un só mundo” dise no último número do
noso boletín A carón. Esta realidade non é nova –hai tempo que se vén
fraguando–, nin sequera evitable –é froito dos adiantos técnicos–, mais
tampouco tiña por que ser intrinsicamente mala –concibida como a
realización dun mundo diverso, pero xusto–.
Na revista Envío (xullo, 1996), o xesuíta Juan Hernández Pico afirma
que agora mesmo “coexisten unha mundialización humanizante (vivir preto
das catástrofes de Bosnia ou Ruanda) e unha globalización deshumanizante
(o triunfo dun neoliberalismo salvaxe)”. O neoliberalismo implica liberdade
absoluta para que a minoría dos poderosos do Norte manteñan o seu status
a conta da miseria de maioría do Sur. De resultas, agroma unha sociedade
deshumanizante e rica, que rexeita toda utopía, na procura só de ter, non de
ser. Nas altas instancias políticas e económicas non se albisca ningún
proxecto onde teñan abeiro os pobres do mundo. A súa ética é o lucro, e o
home non é máis que un medio para producir e consumir.

Os movementos de solidariedade estamos, pois, nunha perigosa
encrucillada: impulsar unha nova sociedade, unha nova cultura da compaixón
e a solidariedade, asentadas na “opción polas causas dos pobres na súa
totalidade, non só polos seus sufrimentos e marxinación”, segundo propón
Pedro Casaldáliga. “Berrar máis, aguilloar ós economistas e políticos para
que busquen outros camiños e outras formas de vida, no convencemento de
que o mundo só ha cambiar cando o estoupido social e o terror acurralen ós
ricos” (Jon Sobrino).
Mergullados neste rebumbio, estámonos decatando dunha grande crise
da solidariedade, quizais porque ós crentes pillounos descoidados este
trebón. Respecto a Latinoamérica, desapareceron a meirande parte dos
centros de comités de solidaridade con Nicaragua e O Salvador,
principalmente os políticos, aínda que se manteñen case tódolos de
inspiración cristiá. ¿Cal porde se-la mensaxe desta situación? Pois que a
solidaridade por forza terá que ser máis teologal que nunca, con máis
arraigamentos nese Deus de hoxe, que está a carón dos oprimidos, dos
marxinados, dos perseguidos, dos pobres en xeral. Non nos extraviemos
arelando grandes logros, cultivémo-la solidariedade do pequeno, do boca a
boca, con moitas pequenas cazolas nunha mesa común, na que caibamos
todos. Isto é o que tentamos facer hoxe os Comités de Solidaridade con
América Latina.

Comités de Solidariedade con América Latina
Comité Cristián de Solidariedade Óscar Romero
Os Comités Óscar Romero foron fundados por Sergio Méndez Arceo,
bispo de Cuernavaca (México), logo do vergoñento asasinato de monseñor
Óscar Romero, o día 24 de marzo de 1980, mentres dicía misa. Don Sergio
foi o seu primeiro presidente ata o seu falecemento. No Encontro do
Secretariado Internacional Cristián de Solidariedade con América Latina
(SICSAL), celebrado en febreiro de 1993, expresouse o grande oco que
deixaba coa súa morte e, á vez, decidiuse nomear presidente a Samuel Ruiz,
bispo de San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México) e co-presidente a
Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix de Araguaia (Brasil). Os comités
están espallados por Europa e América. En España hai trinta e un, que
manteñen puntual comunicación por medio dunha Coordinadora, que se
reúne cada tres meses en Madrid. No ámbito internacional SICSAL é o
órgano mundial na dirección dos Comités. A filosofía común a todos eles é
integrar cristiáns comprometidos cos problemas de Latinoamérica.

En Galicia existen a pleno rendimento en A Coruña e Vigo; e un,
incipiente, en Santiago.
a) Comité Óscar Romero de A Coruña
Comezou a súa andaina no ano 1985, con actividades de cara á difusión
da realidade socioeconómica dos pobos latinoamericanos, a través de
conferencias, cursos e, a partir do ano 1990, a publicación dun boletín, A
carón, que recolle noticias e opinións de persoas que coñecen directamente
a realidade da inxustiza na que viven estes pobos. Imos sinala-las máis
salientables:
– Difusión da Axenda Latinoamericana, 600 en galego e 400 en
castelán.
– Conferencias no salón do Centro Fonseca, pronunciadas por:
l Carmen Álvarez, profesora da UCA (Universidade Centroamericana),
O Salvador.
l Moisés Arana, ex-cónsul de Nicaragua en Barcelona.
l Jon Sobrino, teólogo e profesor da UCA.
l María López Vigil, periodista e membro redactor da revista Envío.
l Samuel Ruiz, bispo de Chiapas.
l Claudia, indíxena guatemalteca
l Chayto e Mario, dous chiapanecos.
– Campañas de solidaridade, recollida de medicinas, denuncia a
organismos internacionais pola violación dos dereitos humanos, etc.
– Contribuímos economicamente en proxectos de desenvolvemento,
acollida de refuxiados, explotación de pozos de auga, creación de
cooperativas...
– Financiámonos coas cotas dos socios, aportacións voluntarias, venda
de lotería do Nadal, etc.
– O Comité está constituido por 27 afiliados e 124 socios e simpatizantes.
– A nosa sede está en Rúa Fonseca, 8. 15004 A Coruña. Tel. 981/
22 21 62 - Fax 981/22 89 76.
b) Comité Óscar Romero de Vigo
Está vinculado á Parroquia Cristo da Victoria. Algunhas das súas activi-

dades son compartidas co Comité de A Coruña, como a difusión da Axenda
Latinoamericana ou as Terceiras Xornadas Nacionais de Formación, baixo
o título “Solidariedade e compromiso hoxe”, coa participación de teólogos
e teólogas progresistas e latinoamericanos, comunidades populares, etc. A
pesar de que o compromiso da súa organización foi asumido polos dous
comités de Galicia, un dinámico grupo de xente moza de Vigo levou o peso
da súa realización, que resultou un éxito. Acudiron representantes de
tódolos comités de España.
Como actividades propias teñen:
– Cinefórum.
– Convivencias.
– Celebración da Festa da Paz.
– Publicación do libro de María López Vigil: Piezas para un retrato.
– Conferencias e conferenciantes tamén compartidos co de A Coruña.
– Afiliados, 30. Socios e simpatizantes, 100.
– O seu local social é: Parroquia Cristo da Victoria, R/ Baiona, 9.
Polígono de Coia. Vigo. Tel. 986/ 29 32 25.
Mercedes BOADO

A nova acción pastoral

Movemento Rural
Cristián Galego (adultos)
Por Manuel REGAL

Pídesenos unha pequena memoria do que é, do que estivo sendo ata
o día de hoxe o Movemento Rural Cristián Galego de adultos. Collémo-la
pluma cun chisco de reparo, pero tamén con bastante satisfacción polo feito
de podermos ofrecer un pequeno froito do traballo máis ben calado dun
conxunto de labregos acompañados por un reducido equipo de animadores
da pastoral rural en Galicia.
A cousa ten historia
O do reparo que diciamos hai pouco vén sobre todo porque, anque aquí
historiamos brevemente o proceso do M.R.C.G desde os anos 82-83, o certo
é que con anterioridade a estas datas, e practicamente desde os anos xa
vellos do Concilio, fíxose moito traballo rural en Galicia, e del, en parte, nos
sentimos herdeiros e continuadores agradecidos.
Podemos dicir que o M.R.C.G. empeza en Melide por maio do ano
1983. Eran momentos de busca. Queríase traballar ben e organizadamente
na pastoral rural, procurando cohesiona-los esforzos que por unha parte e
por outra de Galicia se estaban a facer. Había naquel momento no grupo de
pastoral rural algúns cregos rurais das diferentes dióceses, comunidades
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relixiosas masculinas e algunha feminina establecida no rural, e algúns
leigos que tamén no rural estaban actuando creativamente. Detectábase
daquela unha certa mística do rural e un afán por ir atopando un corpo de
funcionamento onde introducir e facer eficaces o traballo disperso que se
viña facendo.
As ferramentas do traballo
Pouco a pouco o M. R. empezou a artellarse ordenadamente. Foi
significativo o primeiro curso de verán celebrado en Samos, que abriu o
camiño dos demais cursos de verán que desde aquela se viñeron celebrando
tódolos finais de agosto para programa-lo traballo de durante o ano.
Nese mesmo ano, por febreiro, apareceu o primeiro Boletín informativo,
un pequeno órgano interno de comunicación que, fielmente, cada tres
meses, coas súas 20-30 páxinas, se converteu nunha testemuña do acontecido
e traballado nos grupos do M.R. e nos diferentes encontros que o ían
estructurando e alentando. Posteriormente, despois de 27 números, no ano
1994, o citado Boletín deu paso á revista Fervenza, que tamén trimestralmente
visita as casas labregas que o reciben nun sinxelo intento de maduración e
afondamento rural.
Desde o primeiro momento, tódolos que traballabamos no M.R.
percibimos que cumpría un material de formación axeitado, que facilitase a
constitución e a formación en grupos de xente rural. Foi un paso significativo;
dábase o feito importante de que xa non era un grupo máis ou menos
efectivo de animadores selectos os que se movían, senón que os mesmos
labregos organizados en grupos levaban adiante un proceso de formación e
de acción; o Movemento empezaba a ser, xa que logo, movemento verdadeiramente rural.
Formáronse diferentes grupos en diferentes puntos de Galicia, 12 cando
máis, que iniciaron un período de formación seguindo un programa de
iniciación moi específico e que se foi creando daquela a partir dunha idea
orixinal do Movemento Rural estatal, pero cunha adaptación sumamente
propia en forma e en contidos. O material, dividido en cinco bloques,
iniciaba á análise da realidade, á valoración da mesma e á acción liberadora.
Aí están as carpetas do material para uso e servicio de quen as queira
utilizar; en total cincuenta e tantos temas, cada un deles acompañados da súa
correspondente guía para o animador do grupo. Esta formación permitiunos
aprender a ver e comprender mellor o que estaba a pasar entre nós, no
campo, e a actuar non á brava, senón cunha boa dose de clarividencia e de
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aguante na acción. Nin que dicir ten que todo isto estaba e está modulado
por un intento sincero de vivir canto viviamos en conformidade co Evanxeo
de Xesús.
A relación entre os membros de cada grupo é moi frecuente, densa e
satisfactoria. Na programación anual hai sempre xuntanzas para o encontro
dos membros do grupo, e xuntanza tamén para o equipo de animadores.
Todo isto deu pé tamén a visitas frecuentes de membros dos grupos entre si.
O cumio desta dinámica de interrelación festiva e animadora é a festa do san
Cidre, que desde o ano 1985 se vén celebrando con continuidade, cada ano
nun lugar diferente de Galicia, e cunha asistencia que anda ó redor das 300
persoas, de entre as que hai membros dos grupos e outros veciños e amigos
que se suman á celebración labrega: unha pequeniña romaxe labrega que ten
sempre algo de formación e coñecemento e moito de encontro e de festa.
Todo isto segue a estar vivo na actualidade, anque, por unhas razóns ou
por outras, diminuíu un pouquiño o número de animadores rurais ó servicio
deste proxecto, e diminuíu algo tamén, en consecuencia, o número de
grupos, nove no momento presente. A animación segue estando nas mans
dalgún segrar, dalgún crego rural e dalgunhas comunidades relixiosas:
Sagrada Familia, Doroteas, Compañía de María, Paúles. Existe un pequeno
equipo de responsables, un grupo de animadores e os membros dos grupos;
cada un coa súa dinámica propia de encontros específicos.
As nosas teimas
Todo o dito podería se-la cara de fóra do M.R.C.G. Por debaixo cremos
que andan a rebulir unhas determinadas constantes que poderiamos resumir
nos seguintes puntos:
- Cremos no mundo rural. É dicir, para nós o mundo rural –algo máis
do que o mundo labrego– non é algo do que inevitablemente hai que fuxir
porque non ofrece garantías nin económicas nin vivenciais dignas para unha
persoa, para unha familia, para un grupo social. Todo o contrario,
descubrimos, valoramos, agradecemos e procuramos vivir con vontade de
permanencia moitas posibilidades que o campo ofrece, cheas de humanidade
e de proximidade evanxélica.
- Cremos na identidade do mundo rural galego. Somos do campo
cunhas características que nos fan irmáns de moita outra xente do campo de
España e aínda do mundo enteiro; pero tamén é certo que temos unha
identidade firme e contundente que nos diferencia, con aspectos negativos
e con aspectos sobradamente positivos: temos historia propia, temos xeografía
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propia, temos hábitat propio, temos cultura propia, temos lingua propia.
Toda a nosa presencia no mundo rural quere obedecer a esta chamada
primaria e elemental ó ser orixinante do campo galego. Por iso mesmo e por
outras circunstancias máis sinxelas, incluso, organizativamente separamos
do M.R.C. do resto do Estado.
- Cremos na capacidade da persoa rural para facerse xestora do seu
presente e do seu futuro. Fronte a accións e políticas de máis ou menos
alcance que teñen á xente do campo, no mellor dos casos, como simples
receptoras das beneficencias de fóra, nosoutros apostamos pola capacidade
da xente do campo por saberse entender a si mesma e a súa propia realidade
e por saber iniciar accións de cambio determinantes. Ó noso pequeno nivel,
esto constituíu a base da teima por facer que os mesmos labregos fosen
sendo os animadores reais do movemento que levaba o seu nome. Custa
acadalo, pero niso andamos.
- Cremos nas posibilidades do pequeno. Todo entre nós é pequeno,
insignificante case. Pequenos grupos, pequenos encontros, pequenos avances,
nun medio pequeno, formando parte dun colectivo pequeno e que como
pequeno e non valorado é tratado por moitas instancias superiores. Apostamos
polo pequeno, en parte porque é a realidade tal como se nos ofrece, e en
parte porque temos aprendido e estamos aínda aprendendo que no pequeno,
fielmente levado e acompañado, hai posibilidades de transformacións máis
radicais cás que desde presencias de grande impacto se levan a cabo á hora
da verdade. Ás veces tamén pensamos que este apego ó pequeno pode ser
unha trampa que nos estableza no conformismo.
- Cremos en Xesús de Nazaré e no camiño por el percorrido. As nosas
olladas vólvense moitas veces cara a Xesús; desde logo está no fondo, e
moitas veces na tona, dos nosos pasos de cada día. A aprendizaxe teórica e
práctica sobre a vida e sobre a acción necesaria nela, xa o dixemos, facémola
á luz do Evanxeo que nos acompaña en cada momento. Esto tennos levado
a modifica-las nosas liñas de traballo, esto ponnos tamén nunha boa tensión
permanente que nos afecta a nós mesmos e que nos afecta na relación coas
comunidades eclesiais no medio das cales facemos vida e camiño con
sentido de permanencia. Cremos rotundamente na novidade permanente do
Evanxeo de Xesús; cremos que hai nel unha forza de transformación e de
cambio inimaxinable; sentímonos beneficiados por esa forza e ó servicio
desa forza, como instrumentos dela, entendemos toda a nosa presencia no
mundo rural.
Manuel REGAL
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Comunidades de Base
en Galicia
Por Agustín BUENO

Os inicios
A formación de Comunidades de Base iníciase en Galicia a finais dos
anos sesenta. Están alentadas polos novos aires do Concilio Vaticano II, que
promove a vivencia da Igrexa como Pobo de Deus.
Na maioría dos casos constituíronse a base de grupos parroquiais,
dinamizados por sacerdotes integrados nos Coloquios europeos e por
militantes procedentes de diversos movementos apostólicos especializados,
tales como HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), VO (Vanguardia
Obrera), JEC (Jóvenes Estudiantes Católicos)...
Este modo de inicio fai abrollar unha serie de Comunidades de moi
diferentes características, determinadas polo ámbito socio-laboral no que
xorden e pola procedencia dos militantes, pero ó mesmo tempo, cunha serie
de obxectivos comúns entre os que podemos destacar:
-O esforzo por analiza-la realidade á luz do Evanxeo e pola integración
dos membros dos grupos nesa mesma realidade, nun esforzo por transformala.
-Vivencia festiva da fe. Solidariedade entre os membros da comunidade
e co mundo dos pobres, ó que maioritariamente pertencen eles mesmos.
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-Afirmación do seu ser Igrexa e, ó mesmo tempo, sentido crítico
respecto da estructura eclesial. Traballan a base de reunións semanais de
reflexión nas que se celebra frecuentemente a Eucaristía. Estas reunións
téñense nas casas particulares ou nos locais parroquiais, segundo o aconselle
a situación política. Un aspecto que chama a atención é a participación nas
reunións de persoas non crentes, que atopan alí un ambiente propicio para
comparti-la súa vida e o seu compromiso social.
A actividade realizada céntrase principalmente en tres ámbitos:
-O parroquial, participando en catequeses, na dinamización da liturxia
intentando vivir en profundidade os sacramentos, tratando de concienciar na
solidariedade, tanto respecto ós máis próximos como respecto ó Terceiro
Mundo.
-O mundo do traballo, con presencia activa nas loitas obreiras e
contribuíndo decisivamente á organización sindical dos traballadores.
-O barrio, intervindo nas reivindicacións cidadás e na creación das
asociacións de veciños, asociacións de pais nos colexios, asociacións de
mulleres, etc.
As Comunidades tiveron unha presencia activa, colaboradora e crítica
ó mesmo tempo, na preparación e realización do Concilio galego.
Ó longo de todo este tempo hai contactos esporádicos entre distintas
comunidades, pero non unha cooperación sistemática. Para superar esta
situación constitúese unha coordinadora das comunidades que empeza a
funcionar a finais de 1982.
A Asemblea de Cristiáns Galegos
Nos inicios dos anos oitenta foi tomando corpo a resposta á necesidade
de coordinarse, sentida polos distintos grupos cristiáns que traballaban en
Galicia nunha liña conciliar. Froito desta angueira foi a realización, no
outono de 1984, da primeira Asemblea de Cristiáns Galegos.
Nesta primeira Asemblea participaron as Comunidades (que foron as
promotoras do encontro), Coloquios, Cruceiros, MEGa, XOC, HOAC,
Encrucillada, Irimia, Movemento Rural e Junior. Na convocatoria da
Asemblea dicíase: “Os tempos aínda non son chegados; seguimos na
invernía e aparecen polo horizonte novos nuboeiros. Precisamos todos
(Galicia e a Igrexa galega) a calor do encontro.
Sen afundir nada, queremos potenciar todo, poñendo en marcha algo
que nos axude a supera-la dispersión, que coordine a acción cara a uns
731/299

Agustín Bueno

obxectivos comúns e favoreza o crecemento de cada plataforma ou
Movemento, co seu estilo propio e identidade. Por eso hai que afondar na
nosa vivencia da Igrexa e colaborar na edificación dunha Comunidade que
sexa cada vez máis Igrexa, máis popular e máis galega.”
A coordinación
Un dos froitos desta primeira Asemblea foi a creación dunha
coordinadora na que estaban representados tódolos grupos. O seu labor
determinábase así: a súa función é coordinar conxuntamente as accións de
tódolos grupos e colectivos, respectando a especificidade de cada un deles
pero facendo posibles unhas respostas colectivas ós moitos problemas con
que nos enfronta o noso país. Facendo presente de cara á opinión pública
este noso estilo de Igrexa, non separada nin enfrontada, pero diferente da
imaxe que a cotío dá a Igrexa oficial, moitas veces a única que dan a coñecer
os medios de comunicación social.
Esta coordinación deu importantes resultados. A primeira acción
conxunta levada a cabo foi a Marcha pola Paz que se fixo en Santiago no
mes de marzal do ano 86, que saíu da Alameda e rematou cunha cadea
humana rodeando a catedral e a simbólica liberación de pombas na praza da
Acibechería.
Non podemos facer referencia a tódalas actividades da coordinadora
pero si citaremos algunhas das máis significativas:
-Elaboración, nos primeiros anos, dun calendario no que figuraban as
principais actividades dos distintos grupos.
-Peche na catedral de Santiago contra os despidos masivos provocados
polo desmantelamento industrial de Galicia. Este peche rematou co desaloxo
imposto pola policía gobernativa a requirimento do Cabido catedralicio
apoiado, alomenos implicitamente, polo arcebispo Rouco.
-Posta en marcha en Galicia do Movemento de Obxección Fiscal en
colaboración con outras organizacións.
-Elaboración e publicación, polo Nadal, do Documento da Paz, no que
se comentan temas de actualidade intentando dar unha visión evanxélica dos
mesmos.
-No presente ano promoveuse o achegamento a Galicia de Chayito e
Mario, ela misioneira segrar, el pai de familia e catequista, ámbolos dous
colaboradores directos de Samuel Ruiz no seu labor evanxelizador-liberador.
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Eles transmitíronno-la súa intensa e dramática experiencia apostólica.
Axudáronnos tamén a analizar, con visión fraterna e crítica, o que eles
puideron apreciar nas nosas comunidades e na Igrexa galega en xeral, nas
parcelas que eles chegaron a coñecer.
Camiñando
Neste período nin a marcha das Comunidades nin a da coordinadora foi
uniforme e lineal. Polas comunidades pasou moita xente, boa parte da cal
acabou deixando de participar. Esto provocou ás veces un sentimento de
frustración, se ben, cando se analiza o feito e se comenta con estas persoas,
vese que o seu paso polos grupos foi positivo para eles e para as propias
comunidades.
Desapareceron algunhas comunidades, houbo conflictos internos e
xurdiron comunidades novas, algunha das cales se integrou na coordinadora.
Leváronse adiante importantes accións por parte de tódolos grupos, dende
a organización de asembleas parroquiais á promoción de comités de axuda
ó Terceiro Mundo, pasando pola animación de asociacións de veciños e a
moi activa participación na conflictividade laboral.
Polo que respecta á coordinadora, foi abandonada, pouco a pouco, por
moitos dos seus participantes... ¿Como estamos nestes momentos?
Situación actual
No momento actual a coordinadora está integrada por representantes da
HOAC, VO, Irimia e as Comunidades de Base. Temos que dicir que está
verdadeiramente integrada, pois lévase adiante unha colaboración entre
estes grupos que está contribuíndo grandemente a unha presencia, cada vez
máis importante, dunha Igrexa popular galega.
Tamén estamos enlazados no ámbito estatal a través da participación na
Asemblea Nacional de Comunidades de Base. Así mesmo, estamos tratando
de enlazar coa xerarquía, se é que se nos abre algunha porta, pois ata o de
agora esas portas permaneceron pechadas.
Somos nestes momentos once comunidades, cunha media de participantes directos nas distintas reunións de quince persoas. As comunidades
teñen o seu arraigo fundamentalmente en Vigo, Santiago, Lugo, A Coruña
e Ferrol. Xuntámonos unha vez ó ano en Asemblea Xeral, arredor do mes
de marzo. Nela poñemos en común as nosas vivencias, revisámo-las nosas
actuacións e preparámo-los nosos proxectos.
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Seguimos traballando nos barrios, nos movementos pacifistas,
ecoloxistas e de axuda ó Terceiro Mundo, nas parroquias, nos sindicatos...
Dende o noso pequeno ser, facemos un grande esforzo de participación.
Pensamos que hai que traballar abaixo: non é que haxa que evanxeliza-los
pobres, é que nos parece que só eles poden evanxelizar de verdade. A nosa
vivencia da fe lévanos a un compromiso cos feitos de cada día, tratando de
darnos a nós mesmos e ós demais unha resposta de esperanza.
Agustín BUENO RODRÍGUEZ
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Comunidade xuvenil de Tui
Por Marta CENDÓN

O noso grupo formouse entre os anos 1982-83. Eramos xente nova que
pediramos a confirmación na parroquia. Despois decidimos seguir na busca
da mensaxe de Xesús nun maior compromiso coa nosa sociedade. O noso
animador foi Juan Rieu Rieu, crego entregado ós xoves e sempre en loita
polos máis pobres. Dende o comenzo non foi só afondar na nosa fe, senón
que tiñamos ben clara a idea de que debiamos aprender a ser útiles alí onde
nos atopasemos.
Pouco a pouco fomos concretando esta idea a medida que iamos
madurecendo e responsabilizándonos. Hoxe, 1996, formamos un grupo duns
cincuenta membros, de idades entre 20 e 36 anos. Case todos entraron a
partir da confirmación, buscando un maior compromiso e con carisma xove.
Algún incorporouse máis tarde, por vir a vivir a Tui xa con maior idade.
Agora o crego animador xa non está con nós. Foise por razóns de saúde,
pero seguimos a camiñar sós, mellor dito, xuntos, e buscamos solucións para
todo o que vai xurdindo no grupo. A maioría estamos casados e con familia.
Neste momento funciona unha gardería de 14 nenos mentres nós estamos
reunidos.
Colaboramos individualmente con ONGs ou organizacións relixiosas:
Cáritas, grupos misioneiros, vendedores de A Farola, apadriñando nenos do
Terceiro Mundo...
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Coa parroquia colaboramos na catequese, en campamentos para xoves
ou asistindo a familias en situación de extrema necesidade. Empezamos por
pagárlle-la casa e cubrírlle-las necesidades máis urxentes. Pero
convencémonos de que era pouco rendible. Entón, gracias a Xosé Solleiro
e Isabel Fernández, púxose en marcha unha empresa de limpeza, sen ánimo
de lucro, na que todos aportamos un capital inicial e mensual, segundo as
posibilidades de cada un. Chámase Noroeste de Fomento e Emprego,
sabendo que os beneficios nunca serán para os colaboradores, senón para os
traballadores e para amplia-la propia empresa. Hai unha bolsa de traballo
na que se valoran as necesidades prioritarias para adxudica-los postos de
traballo. Colabora con nós unha asistenta social do concello, asesorándonos
e dándonos información. Na actualidade hai contratadas seis persoas.
Pedimos axuda a toda persoa que vexa o paro coma unha praga que hai
que combater. Iso de ser unha empresa de mozos sen ánimo de lucro non é
moi crible, pero é verdade.
Marta CENDÓN
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Misión popular no
arciprestado de Celanova
Por Arciprestado de Celanova

A iniciativa da Misión no Arciprestado xurdiu hai máis de tres anos a
suxerencia de Manuel Iglesias, párroco e arcipreste de Celanova, que dende
o Ceo se sentiría ditoso de que fose adiante, e de seguro pediu e segue
pedindo a Deus para que dea os froitos que todos desexamos.
Finalidade da Misión
Levar a cabo un tempo forte de evanxelización mediante o Anuncio da
Salvación de Xesús Cristo coma don da gracia e da misericordia de Deus,
anuncio que pretende provocar na persoa unha resposta de conversión que
o leve á vida bautismal e a unha adhesión firme e persoal a Xesús Cristo e
ós valores do Evanxeo.
Obxectivos
– Achega-lo Evanxeo de Xesús a tódolos crentes, non practicantes e
afastados.
– Alenta-los cristiáns a pasar dunha fe sociolóxica a unha fe adulta,
vivida en comunidade.
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– Promover un laicado participante e misioneiro. Descubri-la
importancia da familia como "un espacio onde o Evanxeo é transmitido e
desde onde este se espalla".
– Educar para a solidariedade e a xustiza, provocando interrogantes a
partir das situacións de pobreza e desigualdade e creando canles de resposta.
– Inicia-la creación de pequenas comunidades cristiás, "verdadeiros
axentes evanxelizadores da nova cultura".
Premisión
Ó longo de dous anos os cregos fomos madurando xunto con algúns
leigos esta Boa Nova que, a pesar de non poucos atrancos, cristalizou nos
pasados meses de marzo e abril de 1996 no arciprestado de Celanova,
composto de corenta parroquias. Estivo dirixida polos padres paúles, coa
colaboración das Fillas da Caridade, das franciscanas e dalgúns leigos.
Logo, nos últimos cinco meses, démo-los seguintes pasos:
– Presentación da Misión nas misas dominicais.
– En orde ás asambleas familiares, petición dende a parroquia de
animadores que as dirixan e donos de casa que as acollan.
– Carta dos cregos ás súas comunidades parroquiais informándoos
sobre a Misión e convidándoos a colaborar.
– Estampa da Virxe coa oración da Misión, no noso arciprestado, a que
goza de máis fervor popular, e á Virxe do Cristal.
– Carta do bispo da diócese, que tiña unha gran esperanza na Misión,
e que nos ofreceu o seu apoio incondicional, animándo a tódolos membros
das nosas comunidades "a participar, a abri-lo corazón á Palabra de Deus,
e a acepta-lo reto da fe".
– Envío, coa carta do señor bispo, do programa da Misión.
– Reunións cos animadores e donos de casa.
Misión
– Misa de Envío na que se presentou ós animadores e donos de casa
indicando á comunidade parroquial cales son as súas funcións específicas.
– Reunión cos animadores e donos de casa para concretar aspectos
sobre as asembleas familiares e a acollida.
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– Durante cinco días, asembleas familiares cos temas seguintes: as
ocupacións e aspiracións das xentes, a dignidade da persoa humana, a
familia espacio de convivencia, Xesús Cristo: camiño, verdade e vida, e a
Igrexa, comunidade de crentes.
– Encontro de comunidades: participación na misa das distintas
asembleas con distintivos ecolóxicos, ofrendas, oración dos fieis,
compromisos para continuar reuníndose en asembleas... pechando cun
ágape compartindo os alimentos preparados polos distintos grupos ou
asembleas.
– Na segunda semana tiveron lugar actos comunitarios no templo,
abertos a todos, e tamén as reunións con nenos, xoves, matrimonios, terceira
idade... A Misión chegou ós enfermos e persoas que non podían acudir ó
templo coas visitas dos misioneiros e misioneiras ás súas casas.
– Preparación e administración da Penitencia, Eucaristía e Unción de
Enfermos.
– Os nenos e os xoves, por separado, remataron a pleno arciprestado
cun día de convivencia, e os maiores cun acto mariano no santuario da Virxe
do Cristal, patroa da Misión.
Co apoio moral e económico do pastor da diócese, Xosé Diéguez
Reboredo, e do vicario de pastoral, Xosé Pérez Domínguez, que a seguiron
con inusitado interese e que pretenden se converta nun medio fundamental
de evanxelización, vivímo-la experiencia dunha Nova Evanxelización
Misioneira. Unha movida fenomenal, aínda en sedimentación, que irá dando
os seus froitos a longo prazo.
Notas destacables
O protagonismo dos animadores e donos de casa que motivaron as
asembleas familiares facéndoas enriquecedoras e gratas.
A alta porcentaxe de asistencia, tanto ás asembleas, coma ós actos
xerais e espcíficos para nenos, xoves, matrimonios e maiores.
O compromiso asumido nas asembleas de continuar reuníndose e
compartindo.
A alegría expresada tanto nos encontros de comunidades, coma no
ágape das distintas parroquias: o gozo dos irmáns xuntos e compartindo.
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Obxectivos
O método utilizado é o camiño para conseguir resultados máis amplos
e profundos na vida persoal, familiar, social e cristiá.
Co entusiasmo de todos, mante-los grupos ou comunidades (as
asembleas familiares) para, en reflexión e diálogo, ir construíndo un mundo
novo e unha Igrexa renovada e de todos, cuns leigos corresponsables e
participativos na vida de cada parroquia.
Continuar, agora, co traballo lento de crecemento e maduración do que
albiscamos e saboreamos.
O papel dos leigos nas comunidades
Para que a programación pastoral do arciprestado responda ós problemas
e necesidades dos nenos, xoves e maiores é imprescindible a aportación e
colaboración dos leigos comprometidos. Precisamente foron eles os que
suxeriron a idea de peregrinar ó santuario da Virxe do Cristal durante a súa
novena, nos diversos días, as corenta parroquias do arciprestado para
reflexionar sobre a Nova Evanxelización, motiva-la continuación das
asembleas familiares e darlle gracias a Virxe polo seu apoio constante e
garimoso.
O futuro novo, que buscamos, está nos leigos. Deles depende o éxito da
acción iniciada na Misión. Ós animadores e donos de casa corresponde
tamén agora o protagonismo de convocar e programar co seu grupo a
continuidade: día, hora e lugar de reunión. Os párrocos témo-los temas para
seguir traballando. A nós correspóndenos: acompañar, asesorar e animar.
Arciprestado de Celanova
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Mulleres Cristiás Galegas
Por Teresa MIGUÉLEZ

No mosteiro de Armenteira, o día 10 de marzo do 96, xuntámonos un
grupo de trinta e unha mulleres cristiás de diferentes zonas de Galicia. Nun
clima de busca e amizade compartímo-la nosa fonda preocupación polo que
estamos a vivir coma Igrexa e a responsabilidade que, dentro dela, nos
corresponde ás mulleres.
Tentamos de poñer en común datos para un diagnóstico, chamadas á
responsabilidade e á esperanza, así como posibles camiños para avanzar
nesta busca. Chegamos tamén a unhas conclusións sobre a nosa andaina
coma grupo.
Datos para un diagnóstico
– A situación das mulleres na Igrexa, en canto ó seu funcionamento, a
súa estructura e mentalidade dominante, resulta ferinte. Na medida en que
na sociedade civil se vai avanzando e se van logrando maiores cotas de
igualdade, esta situación faise cada vez máis escandalosa.
– A estructura vertical e o sentido da autoridade tan fortemente
clericalizada e sacralizada produce unha ausencia case total de participación
e democracia. Esta situación fai desaparecer ás mulleres dos centros de
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decisión da Igrexa e, ó mesmo tempo, é un gran obstáculo para que os homes
desempeñen o seu papel dun xeito verdadeiramente humano e evanxélico.
– A comprensión teolóxica e a lectura da Biblia, aínda tan maioritariamente feitas desde unha perspectiva masculina, apoian e confirman a
situación e non invitan a unha conversión real.
– Ante esta situación, vai habendo unha toma de conciencia progresiva,
pero son moitos e moitas os que desde a base e desde outros estamentos da
Igrexa aceptan como evidente e inevitable esta situación.
– Desde fóra, por parte das persoas críticas e concienciadas, percíbese
como unha situación incomprensible o feito de que haxa mulleres lúcidas e
feministas que vivan con normalidade a súa pertenza á Igrexa.
Chamada á responsabilidade e á esperanza
– Nesta situación, as mulleres temos posibilidade de introducir novidade,
de forza-la situación para que algo cambie, para que a Igrexa de Xesús vaia
dando pasos cara ó seu ser máis auténtico. Cremos que a nosa aportación
neste momento histórico é imprescindible e cualitativamente valiosa porque:
– Estamos abaixo, na situación dos pobres, sen nada que perder.
– Temos unha sensibilidade nova, capaz de facer vehicula-lo novo.
– Somos participativas, implicámonos con carraxe naquelo que paga a
pena.
Posibles camiños para avanzar nesta busca
– Buscar novos xeitos de crear conciencia a distintos niveis, de ser e
estar na Igrexa desde nós.
– Crear canles de encontro e reforzo entre as mulleres de Igrexa en
Galicia.
– Construír desde o comunitario, traballar desde un novo estilo
participativo e igualitario.
– Aproveita-las situacións, e incluso forzalas, para influír nesta liña
desde dentro, cunha conciencia clara de non pactar con situacións autoritarias.
– Facer teoloxía desde nós. Atrevernos a pensa-la fe desde o noso ser
e desde a nosa sensibilidade. Fomentar grupos de reflexión nesta liña.
Entre as conclusións ás que chegamos ese 10 de marzo, acordouse
constituirnos en grupo, de xeito que a xuntanza de mulleres con estas
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inquietudes non quedase en algo extraordianario, froito dunha especie de
arroutada primaveral. Para facilita-la organización das posibles xuntanzas
posteriores, acordamos crear unha comisión coordinadora composta por
catro mulleres.
Superadas algunhas dificultades, a devandita comisión puido por fin
xuntarse a tarde do 5 de maio.
Para entón tiveramos contactos cos grupos de mulleres de Madrid e,
sobre todo, co colectivo Dones en l’Església de Cataluña, que ten xa dez
anos de existencia.
A partir dos nosos acordos da xuntanza de marzo e do camiño que van
facendo outros grupos, intentamos facer un pequeno bosquexo de como
poderiamos inicia-lo noso camiño.
Pareceunos que a iniciativa de unírno-las mulleres de Galicia nunha
tarefa como esta era importante dabondo (polo menos así lle pareceu á
comisión coordinadora) como para adicarlle moito tempo e agarimo. É por
iso polo que o curso 96-97 tería que estar fundamentalmente baseado na
consolidación.
Entendimos esta consolidación a tres niveis que pensamos están moi
relacionados entre si:
1. Unha consolidación xurídica do grupo. É un trámite sinxelo pero que
pensamos que é indispensable para poder movernos con identidade e tamén
para poder financiarnos.
2. Unha consolidación física do grupo: queremos coñecernos e darnos
a coñecer a outras mulleres (e homes) que sintonicen e queiran embarcarse
nesta iniciativa. ¿Quen é cada unha de nós?, ¿traballamos pola muller (de
xeito consciente ou inconsciente)?, ¿onde desenvolvémo-lo noso compromiso
cristián?, ¿traballamos en comunidade?, ¿por libre?, ¿en grupos?, ¿como
acadámo-la nosa formación teolóxica: asistindo a cursos, lendo, na
parroquia...?, ¿que esperamos deste gupo?...
Sería positivo que toda esta información estivese dalgún xeito arquivada
e que nos poida servir nun futuro, cando empecemos a realizar actividades.
O feito de que, por exemplo, alguén queira facer un grupo nunha comarca
e queira dar a coñece-la proposta a outras mulleres que se quixesen unir
sería posible se se dispuxese desta información.
3. Unha consolidación do noso proxecto como grupo: facer un traballo
de reflexión e afondamento para ir perfilando ben o que queremos e como
o imos levar adiante: ¿como conxuga-las distintas opinións?, ¿cara a onde
vai a pluralidade de formas? É moi importante ir creando un estilo propio.
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Cremos que neste curso sería bo ter dúas asembleas. Pensamos que
poderiamos tamén ter uns encontros (segundo as posibilidades e compromisos
de cadaquén) por zonas ou comarcas con tres temas de fondo que fosen
posibilitando a comunicación entre nós.
Así, o primeiro encontro comarcal serviría como escusa para coñecernos
mellor a nivel persoal. No segundo poderíase trata-la orientación do que
proximamente se vai converter en asociación.
Falar, ou mellor dito escribir, todo isto resulta quizais algo chocante
cando, polo momento, só tivo lugar unha asemblea. Son cousas que desde
a comisión coordinadora se nos foron ocorrendo. Parecéronnos obxectivos
que poden resultar pero que tamén poden variar por completo na seguinte
asemblea, o 17 de novembro en Santiago.
Tanto ten. O interesante é que o grupo vaia consolidándose. Que
vaiamos adquirindo unha personalidade e unha orientación propia.
Váisenos pedir traballo e moita creatividade pero, sen dúbida, teremos
tamén a compensación de estar construíndo algo interesante e positivo para
moita mulleres, para toda a Igrexa galega e para nós mesmas.
Teresa MIGUÉLEZ

NOTA
Escribimos esta nota xa pasado o II Encontro en Santiago. Unha asemblea moi
creativa, onde apareceron moitas caras novas e moitas novas ganas de traballar.
Foi unha xornada de traballo e, sobre todo, de moito diálogo, da que saímos xa cun
nome (Mulleres Cristiás Galegas) e con tres novos grupos de traballo comarcais, o de
Ferrol-Coruña, Pontevedra e Lugo; os de Vigo en Santiago viron ampliando o seu
número.
Saímos tamén convencidas case que todas de que é necesaria unha consolidación
xurídica, de que é necesario asociarnos, pero, máis importante, contentas de ternos
coñecido e de formar grupos de traballo onde poder reflexionar e comunicarnos.
Se algunha non puido asistir a ningunha asemblea ou a convocatoria non lle chegou,
ou, sinxelamente, está interesada ou interesado en recibir máis información, podedes
escribir, polo momento, a:
Mulleres Cristiás Galegas
r/ Irmáns Carro, 7, 2º dta.
27003 Lugo - Tfno.: (982) 25 41 25
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Libros e publicacións relixiosas
en galego
Por Nicanor RIELO CARBALLO

Nunha conferencia pronunciada en Lugo no ano 1963 afirmábase que
o libro relixioso en galego non existía. Co Vaticano II e coa dinámica social
da época, a realidade vai ser, por fortuna, moi outra. Antes de que se publique
a Constitución de Liturxia, o cardeal Quiroga Palacios concede o nihil
obstat a unha versión do Ordinario da Misa en galego. Así empeza entre nós
a historia do libro relixioso en lingua vernácula, no idioma propio do país.
Co presente elenco é doado seguir e contemplar, con optimismo
moderado sen dúbida, o proceso progresivo que caracteriza os anais desta
vertente de publicacións. O percorrido divídese en dous apartados: Libros
publicados e Publicacións periódicas, subdividíndose o segundo en revistas
e follas. En cada unha das tres seccións ábrense dous grupos: en galego e
en bilingüe.
Intentouse recoller todo o existente, máxime en libros e folletos.
Prescindiuse, de sacado contadas excepcións, do impreso polo sistema de
multicopias, anque en menor escala no terreo das follas parroquiais ou
similares.
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Algún libro hai, ben poucos, que pertencen a outras materias. Se se
incluíron foi pola incidencia coa que afondan no noso universo relixioso.
I. LIBROS PUBLICADOS
1964
(Mocidade Galega Católica) A Santa Misa. Ordinario en Lingua galega. 31
p. 2ª ed. (1965).
1965
Alvilares Moure, José. O Clero i-o uso do idioma galego. Ap.: Alonso
Montero, Jesús. Celta, Lugo 1965; 35 p.
Carro García, Xesús. A Pelengrinaxe ao Xacobe de Galicia. Galaxia, Vigo
1965; 212 p.
Morente Torres, X.; Espiña Gamallo, M. (tr.). A Palabra de Deus. Evanxelios.
SEPT, Vigo 1965; 340 p.
1966
González Rodríguez, Manuel. O Rosario na Lingua galega. 14 p.
1967
Alonso Estravís, Isaac. (tr.). Libro dos Salmos. SEPT, Vigo 1966; 434 p.
Álvarez Blázquez, Xosé Mª (esc.). Cantos de Nadal, Aninovo e Reis.
Castrelos, Vigo 1966; 126 p.
(Edición privada) Ordinario da Misa, 4 f.
Filgueira Valverde, Xosé. Poesía Galega. Lago González. De Bibliófilos
Gallegos 1967; 165 p.

Algunhas abreviaturas utilizadas: al = alemán; ap = apéndice; art = artigos; bras = brasileiro; cat
= catalán; dir = director; doc = documentos; e = ensaio; ed = edición; et = etnografía; f = folla; fot
= fotocopia; fr = francés; h = historia; it = italiano; 1 = letra (de música); lit = literatura; m =
memorias; n.m. = notación musical; pm = poemas; s.b. = semblanza; tr = traducción.
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1968
Alonso Estravís, Isaac (tr.). Pacem in terris, Xoán XXIII. SEPT, Vigo
104 p.
Alonso Estravís, I. (tr.). Populorum progressio, Paulo VI. SEPT, Vigo; 65 p.
Casado Nieto, Manuel (tr.). Libro de Xob. O Eclesiastés. A Cantiga das
Cantigas. Centro Gallego de 1968; 144 p.
Ramón María. Dor e saudade. Galaxia, Vigo 1968; 78 p. (lit.)
Santorum Alonso, Abelardo. Vía Crucis. 22 p. (pm.).
A Santa Misa en galego e castelán. SEPT, Vigo 1968; 40 p.
Vázquez Crespo, Armando (tr.). Camiño, de J. M. Escrivá. RIALP; 351 p.
Vidán Torreira, Manuel (et al.) (tr.). O Misal Galego co Ritual dos
Sacramentos... SEPT, Vigo 1968; 308 p.
1969
Curros Enríquez, Manuel. A Virxe do Cristal. Castrelos. 57 p. (reed.)
Estévez Gómez, Xosé Ramón. A Misa Cantada. Librigal. 38 p. (n.m.)
Filgueira Valverde, Xosé. Cancioneiriño Novo de Compostela. 131 p (est.)
González Rodríguez, Manuel. Novena da Medalla Milagrosa. 8 p.
Isorna, Xosé. A Guadalupe de Rianxo. 33 p. (hm.)
(Librigal, Ed.) O Novo Ordinario da Santa Misa en galego e castelán. 31
p. (A partir de 1970, data da 2ª ed. en galego, outras ed. en Vigo (Sept,
Galaxia), Ferrol, Buenos Aires, Montevideo...)
1970
Barreiro Fernández, Xosé Ramón; Maure Rivas, X.; Chao Rego, X.;
Alvilares Moure, X.; Gómez Barros, X.; Torres Queiruga, A. A parroquia
hoxe. Galaxia. 156 p.
(Romería Vikinga, Xª) Ordinario da Santa Misa. 11 p.
Santorum, Abelardo. Remol de estrelecer. Poemas ó Nadal. 27 p.
1971
López Abente, Gonzalo. Monza de frores bravas para Nosa Señora da
Barca. Real Academia Galega. 35 p.
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(Sept. Ed.) Cancións de irmandade pra xuntanzas cristiás. 20 p.
1972
Chao Rego, Xosé; Torres Queiruga, A.; Alvilares Moure, X.; Montero
Rodríguez, C.; Pérez Vilariño, X. As relacións Eiroxa-Mundo en Galicia.
SEPT. 168 p. 5
Iglesias de Souza, Luís. Nadaliñas. Librigal. 24 f. (pm.)
Méndez, Xavier. Os Salmos prá Nosa Terra. Pax. 38 p. (n.m.)
Morente / Vidán. O Catecismo na Escola. Librigal. 84 p.
Torres Queiruga, Andrés; Vidal Estévez, E.; Montero Rodríguez, C.;
Alvilares Moure, X.; Mons. Delicado Baeza. A crisis da concencia relixiosa
no mundo moderno. SEPT, Vigo 1972; 125 p.
1973
Chao Rego, Xosé. Introducción ao Xénesis. SEPT. 93 p. (e.)
(Galaxia, Ed.) Lembranza de Lago González. 45 p.
Pérez Vilariño, Xosé. Relixión e libertade. SEPT. 91 p. (e.)
Ramón María. A corazón aberto. Galaxia. 71 p. (pm.)
Risco, Sebastián. 14 nadaliñas: 1958-73. O Castro. 44 p. (pm.)
1974
Alonso Estravís, Isaac (tr.). Gaudium et spes (Vat. II). SEPT. 253 p.
Cabanillas, Ramón. As Romaxes da Franqueira. Castrelos. 47 p.
Casado Nieto, Manuel (tr.). Novo Testamento: Feitos... Saturno. 306 p.
(Concilio P. de Galicia.) Ministerio da Palabra. Propos. 1. Barcelona. 78 p.
Gómez Ledo, Avelino. A Estrela de Belén. 117 p. (pm.)
Gómez Ledo, Avelino. O Novo Testamento. Bibliófilos Gallegos. 682 p.
(Versión do grego.)
Isorna, Xosé. Homilía das Bodas de Ouro do casamento de Otero Pedrayo
e M. X. Bustamante. 8 p.
Pérez Vilariño, Xosé. O factor relixioso na España actual. SEPT. 79 p.
Torres Queiruga, Andrés. Teoloxía e Sociedade. SEPT. 155 p. (e.)
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1975
(A. P., Equipo.) O Clero na literatura Popular galega. 71 p.
Araúxo, Miguel Anxo. A fe cristiá ante a cuestión da lingua galega. SEPT.
32 p. 2ª ed.
Cabanillas / Castelao. O bendito San Amaro. AKAL. 21 f.
Casado Nieto, Manuel (tr.). Sagra Biblia en galego. 4 v.: I, O Pentateuco
(1975). II, Libros Históricos (1982). III, Os Profetas ( 1982). IV, Libros
Poéticos e Sapienciais (1984). Bibliófilos gallegos.
(Comisión Interd.) Leccionario dominical, Ciclo A. (fot.) 196 p.
Isorna, Xosé. A muller que deixa herdanza: X. Bustamante de Otero
Pedrayo. 10 p. (hm.)
Isorna, Xosé. Un home ó servizo de Galicia: X. Ferro Couselo. 7 f.
Rodríguez Pampín, Xosé Manuel (et al.). A Biblia dos Nenos, de A. M.
Cocagnac e R. Haughton. SEPT. 248 p.
(Sept. Ed.) A Santa Misa (co pr. de Defuntos). 20 p.
1976
(Comisión Interd.) Leccionario dominical, Ciclo B. (fot.) 153 p.
(Comisión Interd.) Leccionario dominical, C. C. e S. (fot.) 214 p.
García Paz, María (tr.). Egeria, monxa galega do século IV, de Casimiro
Torres Rodriguez. Galicia. Buenos Aires. 42 p.
Isorna, Xosé. Ramón Otero Pedrayo, gloria dunha cultura. 16 p.
Méndez Pérez, Xavier. Xurdirá: cancións prá Liturxia galega. 8 f. (n.m.),
(fot.)
Rodríguez Pampín, X. M. Nova Concencia na Igrexa Galeqa. SEPT. 186 p.
1977
Isorna, Xosé. Sebastián Martínez Risco e Macías. 16 p. (hm.)
Isorna, Xosé. Un mestre da bohomia galega: Laureano Prieto R. 8 p (hm.)
Seixas, Xaime. 400 nomes galegos pra homes e mulleres. SEPT. 64 p.
(varias ed.)
Torres Queiruga, Andrés. Recupera-la Salvación. Por unha interpretación
liberadora da experiencia cristiá. SEPT. 223 p. 1ª ed. bras. (1966)
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1978
(Comisión Interd.) Ritual do Bautismo de Nenos. 127 p. 2. ed. aument.
(1994)
Isorna, Xosé. Eleuterio González Salgado (Leuter). 9 p. (hm.)
Isorna, Xosé. Emilio Ruiz Castro (Lucho). 9 p. (hm.)
Rielo, Nicanor. A Romaxe do Faro. Castrelos. 45 p. (et.)
1979
(Fuxan os Ventos.) Galicia canta ó Neno, I. Alvarellos. 101 p. (n. m.)
Rodríguez Pampín, Xosé Manuel (tr.). O Evanxelio dos Nenos. SEPT.
192 p.
1980
Caamaño Suárez / Rodríguez Pampín. Pro e contra da Liturxia en galego.
Historia dunha polémica. SEPT. 248 p.
Chao Rego, Xosé. Historia do Pobo de Xesús. 9 v.: I, De Exipto chamei ó
meu fillo (1980). II, O meu pai era un arameo vagabundo (1981). III, Iahvé
é o noso Rei (1984). IV, Consolade ó mou pobo (1985). V, Os tempos son
chegados. (1985). VI, A cousa principiou en Galilea (1989). VII, En procura
da Boa Nova (1993). O Castro.
(Equipo Bíblico.) O Novo Testamento. 355 p.
López, Melchor. Vilancicos galegos da Catedral de Santiago. O Castro.
126 p.
(Prov. Ecl. de St.) Ritual do Matrimonio. 76 p. 2ª ed. (1996)
1981
Alfonso X El Sabio. Cantigas de Santa María, ed. de W. Mettmann. 2 v.
Costa, Xoán Bautista. O Probiño de Asís. 95 p. 2ª ed. (1982)
Estévez Villaverde, E. O Nadal e os Reises Magos. 30 p. (pm.)
Moreiras Santiso, Xosé. Liturxia Galega. O Castro. 52 p.
Díaz, Martín Mª (tr.). A Regra de San Bieito. SEPT. 71 p.
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1983
Chao Rego, Xosé. Eu renazo galego: ensaio sobre a identidade galega. O
Castro. 305 p. 2ª ed. (1984)
Lorenzo Fernández, Xoaquín. A Nosa Señora do Viso. Patronato Otero
Pedrayo. 65 p. (h.)
1984
Araúxo, Miguel Anxo. A Igrexa de Mondoñedo nas súas Sinodais. 31
(Irimia) A Terra que canta. 121 p. (1)
Rielo Carballo, Nicanor. Dende o mou lar. Semblanza... 59 p.
Torres Queiruga, Andrés. A Revelación como maiéutica hist. Compostelanum. 45 p.
Torres Queiruga, Andrés. Rolda de ideas. SEPT. 210 p. (art.)
1985
Chao Rego, Xosé. O misterio do lume. SEPT. 106 p. (e.)
Gómez Xurxo, Silvestre. Conversas do Pai Seixas... SEPT. 150 p.
González Núñez, Anxo. Salmos e Cánticos da Biblia. Fundación Sta. María.
428 p.
Torres Queiruga, Andrés. A revelación de Deus na realización do home.
Galaxia. 441 p. ed. al. (1991), ed. bras. (1995), ed. it. (1996). (e.)
1986
Torres Queiruga, Andrés. Creo en Deus Pai: o Deus de Xesús e a autonomía
humana. 229 p. ed. cast. (1986), ed. bras. (1993), ed. it. (1994). (e.)
Villar, Mª do Carmo. Graciñas. Cantos litúrxicos galegos. 31 p. (n.m.)
1987
Araúxo, Miguel Anxo. Escritos cristiáns sobre problemas, personaxes e
conflictos de Galicia. O Castro. 409 p.
(Bispos de Galicia.) Misal Romano. ed. típica. 1.305 p.
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Castro Iglesias, David. Villancicos do Nadal. 62 p. (n.m.)
Ferro Ruibal, Xesús. A Igrexa e a Lingua galega. Consello da Cultura
Galega. 96 p. (e.)
1988
Pérez Prieto, V. A Xeración “Nós”. Galeguismo e Relixión. Galaxia. 268 p.
Regal Ledo, Manuel. Un caxato para o camiño. 295 p. (pm.)
1989
Araúxo, Miguel Anxo. Palabras para os amigos. Fundación Otero Pedrayo.
83 p. (doc.)
Filgueira Valverde, Xosé. Os ensaios en galego (Logos, 1931-1934) do Dr.
Ramón Aller Ulloa. Deputación de Pontevedra. 57 p.
Fraguas, Antonio. Romarías e Santuarios. 2ª ed. (1989), 3ª (1992). Galaxia.
Gondar Portasany, Marcial. Romeiros do alén. Antropoloxía da morte en
Galicia. Xerais. 292 p.
López Muñoz, Daniel. O idioma da Igrexa en Galicia. Consello da Cultura
Galega. 295 p. (e.)
Martínez López, Alberte. O Cooperativismo católico no proceso de modernización da agricultura galega, 1900-1943. Deputación Provincial de
Pontevedra. 369 p.
(Sept. Ed.) A Biblia. 1.761 p. 2ª ed. (1990)
1990
Araúxo, Miguel Anxo. Escritos Pastorais. 468 p. (doc.)
(Confer-Ga, Ed.) Oración da Comunidade Cristiá. 313 p.
Martínez Reboiras / Vicente Casas. Cancioneiro relixioso. Confer. G.
390 p.
Placer López, Gumersindo. Trahamunda, a santa de Poio. Public. Poio.
93 p.
Rielo Carballo, Isaac. XIX reunión do curso 1943-44, Lugo. 10 p.
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Torres Queiruga, Andrés. Noción, religación, trascendencia. O coñecemento
de Deus en Amor Ruibal e Xavier Zubiri. Fundación Barrié de la Maza. 429
p. (e.)
1991
Alvarellos, Enrique. A nosa Misa. Alvarellos. 11 p. (n.m.)
Araúxo Iglesias / González Couxil. Oracional Galego. SEPT. 418 p.
Armas, Luciano (tr.). Camiño, de J. Escrivá. Rialp. 358 p. (nova ed.)
(Interd. GPX.) Orientacións diocesanas de Pastoral X. 29 p.
López Pereira, X. E. (tr.). Viaxe a Terra Santa de Exeria. Xerais. 128 p.
Regal Ledo, Manuel. Chorimas: pregarias de amor e soidade. SEPT.
141 p.
Villanueva, Carlos. Vilancicos galegos do Nadal. El Correo Gallego. 91 p.
1992
Alvilares Moure, Xosé. Memorial de agravios. Galaxia. 390 p. (m.)
Andrade Rodicio, Camilo. Louvemos o noso Deus. Deputación de Ourense.
377 p. (n.m.)
Chao Rego, Xosé. Camiñando a Compostela. Irimia. 51 p.
Chao R. / R. Madriñán (tr.). 1492. O encubrimento do Outro. A orixe do mito
da Modernidade, de Enrique Dusel. Encrucillada. 212 p. (e.)
(Des. C. B.) Relixión e Moral Cató1ica: ESO. 63 p.
Dosil López, Benxamín (tr.). Un ourensán en México: Beato Sebastián de
Aparicio, por G. Calvo Moralejo. Consellería de Relacións Institucionais.
206 p.
Fernández,Otero, Xosé Carlos. Iconografía do Nadal na diócese de Ourense...
Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e Documental. 166 p.
Ferro Ruibal, Xesús (dir.); Boullón Agrelo, A. I.; García Álvarez X. M.;
Lema Suárez, X. M.; Tato Plaza, F. R. Diccionario dos nomes galegos. Ir
Indo. 663 p.
Hernández Matías / Comeselle Bastos. Iconografía do Nadal na diócese de
Tui-Vigo. Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e Documental. 96 p.
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Martínez Reboiras, Xosé Francisco (resp. de tr.) Ó comeza-lo día. Oracións:
BUP-FP. 3 v. (1992, 1994, 1995)
Martínez Reboiras, X. F. (resp.). Ó comeza-lo día. Reflexión, Oracións:
EXB. 3 v. (1992, 1994, 1995)
Regal Ledo, Manuel. Co Evanxeo pola man. Ciclo A. SEPT. 363 p.
Valiña Sampedro, Elías. O Camiño de Santiago. Guía. Galaxia. 275 p. (tr.)
Villar, H.; Heinze; Álvarez; Ana María. Catro contos de Reis. El Correo
Gallego. 92 p.
1993
Araúxo, Miguel Anxo. Memoria de vida. Ir Indo. 371 p. (m.)
(Bispos Galicia). Misal Romano. Propios das Diócesis. 263 p.
(La Salle, Colexio.) Ensínanos a orar. Oracións. 58 p.
Lema Suárez, A Arte relixiosa na Terra de Soneira. 3 v. Fundación
Universal da Cultura.
López Fernández, Xesús (tr.). O Camiño de Santiago: un camiño para a
peregrinación cristiá. Pastoral dos Bispos do Camiño. 47 p.
Regal Ledo, Manuel. Benqueridos amigos. Ciclo B. SEPT. 387 p.
Rivera Vázquez, Evaristo. Colegio A. Santiago: Historia dunha longa
peregrinación. Colexio Apóstolo Santiago de Vigo. 498 p.
Valle Pérez / F. Otero. Os Museos da Igrexa en Galicia. Dirección Xeral do
Patrimonio Artístico e Documental. 40 p.
Vázquez Varela, J. M. (et al.). O Feito Relixioso na Historia de Galicia.
Asociación Galega de Historiadores. 224 p. (art.)
Villar, M. do Carmo. Misa de Difuntos. Resurrección. Alvarellos. 11 p.
(n.m.)
1994
Comisión Liturxia, Galicia.) Ritual da Confirmación. 91 p.
(Comisión Liturxia, Galicia.) Ritual do Bautismo de Nenos. 107 p.
Chao Rego, Xosé. ¿A onde vai a Igrexa? Irimia. 68 p.
García Oro, Xosé; Regal Ledo, M.; López Rivas, A. Historia da Igrexa
Galega. SEPT. 278 p.
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Iglesias Veiga, Antón. Palabras de amor sentidas por un Deus vivo. 78 p.
(pm.)
Martínez Reboiras, X. F. (tr. e adapt.). Oracións. Reflexións: EIEP. 4 v.: I,
Unha man amiga (1994). II, Auga viva (1994); III, Xuntos en camiño
(1995); IV, O amencer (1996).
Miguélez Diaz, X. A. Temos carta de Deus. Irimia. 56 p. 2ª ed. (1995), ed.
cast. (1996), ed. cat. (1996)
Pérez Prieto, Victorino. Cristiáns e Galeguistas. Irimia. 79 p.
Pin Millares, Xosé Mª. Igrexa-Colexiata de Vigo. Cardeñoso. 110 p. (h.)
Regal Ledo, Manuel. Convocados para a irmandade. Ciclo C. SEPT.
412 p.
(Rodeira-Grupo Edebé.) García Sanmartín, Alfonso (dir.). Relixión Católica.
EP-ESO. EP: 6 v. (1994-1996); ESO: 3 v. (1995-1996).
(Rodeira-Grupo Edebé.) Relixión Católica. Libros Guía. EP. 6 v. (19941995).
Valcarce, Moncho. Revolucionario e místico. Diario íntimo da doenza final.
Encrucillada. 143 p. 2ª ed. (1995).
1995
Canal, Aurentino. Dende San Pedro de Moreiras. Deputación de Ourense.
74 p. (pm.)
Carballo, Francisco. A Iarexa Galega. Nosa Terra. 197 p. (h.)
Carballo Ferreiro, Xosé Manuel. Teatro para o Nadal: Bo Nadal. Auto de
Nadal. Recobrou o sorriso o Eleuterio. 94 p.
(Comisión Liturxia.) Cantoral para a celebración de Exequias. 142 p.
(n.m.)
(Comisión Liturxia.) Directorio e Ritual para os ministros extraordinarios
da Eucaristía. 52 p.
(Comisión Liturxia.) Ritual de Exequias. 361 p. 1ª ed.
Cortiña Toural, Teolindo. Sopeixos. Deputación de Lugo. 166 p. (pm.)
Chao Rego, Xosé. Na fronteira do Misterio. Credo para xente non crédula.
SEPT. 499 p.
Chao Rego, Xosé. O libro da auga. O Castro. 499 p. (e.)
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Chao Rego, Xosé. ¿Por que nos sentimos culpables? Irimia. 72 p.
Juan Franco, Begoña. O Santuario de Mundil. Deputación de Ourense. 80
p. (h.)
(Manuel María.) Novena a Santa Isabel. Xermolos. 57 P.
Martínez García, Xosé Antón. A Igrexa antifranquista en Galicia. Análise
histórica da crise posconciliar. O Castro. 260 p.
Martínez Reboiras. (trad. e adapt.). Cantigas da comunidade. 152
Pérez Prieto, Victorino. Galegos e Cristiáns. SEPT. 374 p. (e.)
Rodríguez Fraiz, A. Costumes litúrxico-mariais de Galicia. 63 p.
Torres Queiruga, A. O inferno a revisión. 76 p., ed. bras. (1996)
1996
Bernal, Diego. Quiroga Palacios. Xunta de Galicia. 55 p. (s.b.)
Celeiro Álvarez, Luís. Elías Valiña. Xunta de Galicia. 53 p. (s.b.)
Chao Rego, Xosé. Camiño verde: Ecoloxía e Creación. Irimia. 84 p.
González Avión, E.; Ledo Regal, T.; Rivas Vidal, R. ¡Boas notici cias, Leni!
Irimia. 68 p.
López Carreira, Anselmo. Martiño de Dumio. A creación dun reino. 121
p. (h.)
Torres Queiruga, Andrés. Recupera-la Creación. SEPT. 300 p. (e.)
Vaamonde Souto, J. (coord.); García Ramos, I. (dir. mus.). Cantoral
Litúrxico Galego. Vic. Territorial Pontevedra. 474 p. (n.m.)
Vaamonde Souto, J. (coord.). Cantoral Litúrxico Galego. Vic. Territorial
Pontevedra. 160 p.

II. PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS
A) REVISTAS
a) en galego:
1. ENCRUCILLADA, revista de pensamento cristián. Bimestral 1977, dir.
Andrés Torres Queiruga, 100 p., 21 cm. Pontevedra, núm. actual, o 100.
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2. IRIMIA, revista quincenal de crentes galegos. Quincenal, 1981, dir.
Carme Puente Fernández, 16 p., 28’5 cm., Santiago, núm. actual, o 492.
3. AMENCER, publicación do Seminario de Santa Catalina. Mensual (de
sacado os meses do verán), escolar, 32 p., 1982, Mondoñedo, núm. actual,
o 133.
b) en castelán e galego:
1. COMPOSTELLANUM, revista da arquidiócese de Santiago. Semestral,
1956, dir. Uxío Romero Pose, 500 p. 24 cm., Santiago, publ. o v. XXXV.
Inclúe algún artigo en galego, variando por épocas.
2. LUMIEIRA, revista galega de Pastoral. Cuadrimestral, 1986 , dir. Carlos
García Cortés, 140 p. 21 cm., A Coruña, saíu o núm. 31. Con forte presencia
do galego.
3. ESTUDIOS MINDONIENSES, anuario de estudios histórico teolóxicos.
1985, dir. Segundo Pérez López, 500 p., 24 cm. Mondoñedo-Ferrol, núm.
actual o v. X. Con algún estudio en galego.
4. LVCENSIA, miscelánea de cultura e investigación. Biblioteca do
Seminario Diocesano. Semestral, 1990, dir. Gonzalo Fraga Vázquez, 200 p.,
23 cm. Lugo, núm. actual o 13. Case acada a metade do texto en galego.
B) BOLETÍNS E FOLLAS

1

a) en galego:
1. FALANDO NO ADRO. De difusión relixiosa, circunstancial, 1969-1972,
dir. X. M. Torres, 2 f., na Coruña, 6 núm. publicados.
2. ANDURIÑA. Comunid. C. G. de Salamanca, 1969-1971, dos núm. 0 ó 5.,
multicop.
3. O SACHO. Sucede a ANDURIÑA, Salamanca, 1971, 0 ó 12.
4. BOA NOVA. Material homilético e catequético. Ferrol, 1974, a derradeira
etapa en galego, ata 1980.
Considérese esta sección como moi incompleta e, polo tanto, só indicativa. Bótase en falta un
estudio pormenorizado e exhaustivo deste tipo de publicacións, que foron diminuíndo paseniñamente.
A súa efémera duración e os medios tan cativos cos que contaron non eximen da análise da súa
incidencia dentro do espacio para o que naceron.
1
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5. NORDESTE. Voceiro interparroquial de Cariño, 1976, 2ª etapa, 1981,
bimestral.
6. PREESCOLAR NA CASA, BOLETÍN. Ensino. Cáritas, Lugo.
7. PUMARIÑO. Boletín socio-cultural de San Sadurniño.
8. O SENTIR DO LABREGO. Movemento Apóstol. Rural. Mondoñedo.
9. TAMBO. Folla interp. de Poio e zona, 1982, mensual, 4 p., núm. actual
o 115.
10. A NOSA PARROQUIA. As Pontes, 1984, 4 p., vai polo núm. 40 (4 núm.
por curso.)
11. BADAL. Material litúrxico, 1987, semanal, Sept.
12. CROA. A Coruña, Colexio Calasancio, 1987, Asoc. id.
13. COMUNIDADE CRISTIÁ. Bravos (Ourol-Lugo), 1988.
14. OS ESTRALOXOS. Folla parr., Vilar de Ortelle (Pantón-Lugo), 1990,
semestral, núm. actual o 23.
15. BELVÍS. Seminario Menor, Santiago, 2ª et., alumn.
16. MISIÓNS. Memoria, Lugo, anual, 28 p., dende 1991.
b) en castelán e galego:
1. EL MENSAJE DE FÁTIMA. Ourense, O Couto, 1952, polo 1969 publica
unha páxina en galego.
2. LONXE DA TERRIÑA. Ponteareas, anual, 1960-1980.
3. ANTENA. Folla parroquial diocesana, Lugo, 1961, con algo en galego en
certas épocas.
4. BOLETÍN FÁTIMA. Interparroquial, Santiago, 1961, incide fortemente
no galego cª 1970.
5. MIÑA FALA. Ourense, Radio Popular-Seminario, 1969, un só núm.
6. MENSAJE. Máis tarde MENSAJE DE BERGANTIÑOS, 1974, Carballo,
boletín interparroquial.
7. IGLESIA EN BEZOUCOS. Folla interparr. do devandito arciprestado,
Barallobre, 1976, 4 f., vai polo núm. 810.
8. GÉNESIS. Boletín de comun. bíblica, Lugo, 1983.
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9. POBO DE DEUS. Folla interp., A Coruña, 1986, dir. X. Morente Torres,
8 p. (2 en galego), continúa.
10. A NOSA VOZ. Voceiro da Vicaría de Pastoral, Lugo, 19, 2 f., multicopia.
11. COMUNIDADE. Interparroquial-diocesana, 1995, folio, con páxina
reservada ás parroquias que o soliciten.
Nicanor RIELO CARBALLO
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A música relixiosa en Galicia
Por Xesús PORTAS FERRO

Os comezos
A constitución do Vaticano II sobre a liturxia foi un dos seus froitos
temperáns. Poida que fose tamén a que máis axiña e con menos resistencia
se puxo en práctica; de tal xeito que, por exemplo, ben antes de que o
Concilio rematase, xa os servicios litúrxicos celebrados para o pobo se
facían case totalmente nas linguas vivas. Este feito trouxo consigo unha
rápida e abondosa creación de melodías para os textos traducidos do misal
latino ás diversas linguas e, pouco tempo despois, a aparición de cancións
con letra e música novas, é dicir, orixinais entrambas. O fenómeno responde,
tanto como á necesidade de supera-la incoherencia de cantar en latín
mentres se oraba noutra lingua, ó movemento, en boa parte preconciliar,
tendente a potencia-la participación do pobo nas celebracións e, máis
concretamente, no canto litúrxico. A présa con que houbo que facelo todo
e mailos tempos que se vivían intra e extraeclesialmente, favorecedores eles
do cambio polo cambio, colaboraron á creación e aceptación de moito canto
relixioso de escasa calidade. No medio, algúns aceptables e uns poucos
excelentes. Os dez primeiros anos (1962-1972 aproximadamente) poden
ficar así brevemente caracterizados.
O dito a penas é aplicable a Galicia, agás no referente á aceptación e
uso do que se producía en castelán e fóra de aquí. Compúxose si entre nós
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algunha cousa en castelán. Penso na Misa jubilar de Mariano Pérez Gutiérrez, que non era galego, estreada no Ano Santo 1965. O galego Ángel Viro
Caamaño compuxo tamén por aqueles anos unha misa castelá que coido non
editou. Mais, aínda así, a Igrexa Galega preferiu o que viña de alén, por
certo seguindo unha tradición de séculos caracterizada pola esterilidade
creadora e a recepción do alleo, bo ou malo que for. Esta apreciación ten
plena validez hoxe en día e non se limita ós dez anos referidos enriba. Canto
embaixo diremos non é abondo para a mudarmos. Malia o meritorio labor
duns poucos, a canción relixiosa galega aínda hoxe non acadou o estadío en
que estaba a castelá á altura do ano 72.
Coido que foi no 1966 cando comezou a se ofrecer, a quen quixer
usalos, uns poucos cantos relixiosos en galego. Tratábase maiormente de
traduccións e adaptacións, dalgún espiritual negro, por exemplo. ¿Quen,
xove entón, non se lembra de Onda ti, noso Pai, á tardiña? Un grupo de
seminaristas, moitos deles estudiantes daquela en Roma, fixeron este
servicio. Tentaron de enche-lo baleiro que previran se había sentir en canto,
nun prazo que inxenuamente ventaban curto, se aprobase o misal galego e
se estendese amplamente o seu uso. Hoxe podemos lembrar con señardade
aquelas fichas musicais que editaron os Irmandiños, xeitosiñas, semellables
ás que en castelán se editaban en Tejares (Salamanca).
De por parte, os poucos cregos e comunidades que tiñan unha misa
semanal en lingua galega moveron algúns músicos a compoñeren para
acorrer ás súas necesidades. Foi así como X. Ramón Estévez deu a luz en
1968 a súa Misa da saudade, que editaría Librigal un ano despois. Foi así
tamén como o padre Manuel Feixoo iniciou a súa producción, a Misa para
as romarías, por exemplo; aínda que acadou pouca difusión entón. De 1971
deben de ser Os salmos prá nosa terra, de Xavier Méndez. Foi o primeiro
acontecemento importante da música relixiosa en galego, non só pola beleza
melódica dalgunhas pezas, senón polo feito de se nos ofreceren nun folleto
e nun disco de longa duración, editados por Marsiega, na colección Musical
Pax. Iso fixo que se oísen e cantasen bastante, mesmo fóra dos poucos
ámbitos claramente predispostos á súa recepción positiva. No aspecto
cuantitativo, a súa aparición supuxo incrementar de súpeto en máis do
cincuenta por cen o repertorio preexistente de canción relixiosa galega. No
mesmo ano 71 editaba Sept, en Cancións de irmandade, as letras de
dezaoito cantos, correspondentes os máis deles ás adaptacións dos Irmandiños
e á edición referida de X. R. Estévez.
Contra principios de 1972 semellounos a algúns que a cousa comezara
a se mover e podía dar un pulo decisivo. E os máis ben afeccionados, sen
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perde-las esperanzas de que os profesionais se aplicasen á obra con
decisión, fomos facendo os nosos ensaios dunha nova canción relixiosa
galega. Nova por axeitada ós nosos modos, ós novos tempos e á teoloxía e
vivencias de fe posconciliares.
Trece anos pouco fértiles
Os que van de 1972 a 1985 supuxeron certo desengano para os que
esperabamos avances importantes. Todo ten, sen embargo, a súa explicación.
Das poucas comunidades con liturxia en galego, que a penas aumentaban,
moitas conformábanse co exiguo repertorio do 72, aproximadamente
cincuenta cancións. Esperouse algún tempo que Xoán Trillo, antigo
irmandiño en Roma e músico ben preparado, compuxese no noso xénero;
mais non debeu de querer rebaixarse a tanto. Xavier Méndez, coa
colaboración literaria de Bernardo García Cendán e Manuel Regal, tiña
preparada, alá polo ano 74, unha entrega que se dispuña a gravar en disco
co título Xurdirá; pero seica as trapalladas dun editor pouco honesto
estragaron o proxecto. Estes cantos, sen embargo, tiveron certa difusión a
través de follas multicopiadas e dunhas casetes que circularon pouco.
Entrementres, algunhas persoas e comunidades ían requirindo cancións
novas para situacións e tempos diversos. A estas necesidades respondeuse
de dous xeitos, fundamentalmente. Un, o de traducir cantos editados en
castelán. Outro, o da creación por parte de afeccionados insertos naquelas
comunidades. O que subscribe ten feito abondas traduccións, que lle
solicitaban de aquí e de alá; da parroquia de San Lourenzo de András, por
exemplo, mediante o seu párroco daquela, Afonso Lafuente Rego. Tamén,
como compositor afeccionado, foi servidor facendo a súa obriña desde o ano
70 ata o 81, ano en que a interrompeu ata a retomar no 90. No 71 cantouse
por primeira vez en Santa Comba de Cordeiro unha misa da que os cantos
do ordinario e as partes variables eran melodías, e no seu caso textos, da súa
ideación. Nos seguintes continuaría nestas angueiras, tamén nas da
traducción, respondendo ás necesidades que se lle foron presentando en
Visantoña e Filgueira de Traba, en Santo Antonio da Coruña e en San
Martiño de Salcedo. Destas cancións, con texto e melodía orixinais do que
subscribe, soubo desde moi cedo o seu condiscípulo e amigo Xaime
Vaamonde Souto, crego entón destinado en Vilagarcía de Arousa, onde
formara un grupo musical xuvenil chamado Airiños. O grupo Airiños fíxose
intérprete principal delas e difundiunas non soamente na comunidade cristiá
da que máis, tarde sería a parroquia da Nosa Señora da Xunqueira, senón
tamén naquelas outras ás que era chamado para lles solemniza-las festas.
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Así foi como no ano 75, con estas peciñas máis dúas da autoría de X. L.
Sanz, gravou Airiños a misa titulada A nosa nova oración, que reeditaría en
1977 baixo título novo, Unha cidade nova, aumentada con máis cinco pezas.
Salvo erro ou omisión, como adoita dicirse, estas foron, se non as
únicas, as máis importantes edicións de canción relixiosa galega nos trece
tristes anos de referencia. Aínda así, a súa difusión e repercusión foi lenta
e limitada. Tirounas Ediciones Paulinas; pero non se fixo cargo da súa
distribución. Esta dependeu do propio grupo intérprete e do seu director,
que, aínda que se moveu o que puido, non as introduciu nos circuítos
normais de comercialización e espallamento desta clase de productos. De
por parte, a calidade dos arranxos, da interpretación e da mesma gravación
é a propia dos productos caseiros feitos por afeccionados en todos e cada un
dos pasos do proceso de producción. Nada comparable coa de Salmos prá
nosa terra.
Varias son as causas deste rallentando de trece anos. Non é agora a
ocasión de as detallar todas; aínda que, quen relacionar este aspecto con
aqueles máis institucionais analizados noutras colaboracións deste número
de Encrucillada, descubrirá algunha ben importante. Unha que non quero
calar: moitos cristiáns empeñados na galeguización e renovación da Igrexa,
suponse que tamén da súa liturxia, non lle deron importancia abonda, ou
déronlla tarde de máis, a esta dimensión que analizamos. Metidos en
angueiras que coidaban transcendentais, esqueceron dúas evidencias antergas,
estas: 1ª) lex orandi, lex credendi; 2ª) qui bene canit, bis orat, e maila
conclusión de entrambas: ergo, lex canendi, lex credendi, é dicir, “segundo
cantemos, así cremos”. Unha anécdota sobre esta incomprensión: en
novembro de 1977, este que subscribe envía a Boa Nova dúas preciosas
cancións de Nadal, popular unha e de autor a outra, coa pretensión de que
as publique e recomende o seu uso. Pois, nin caso. Cómpre, así e todo,
recoñecer que de alí a pouco a Asociación Irimia recompilará un conxunto
de cantos para a liturxia en galego, moitos deles extraídos do labor dos
afeccionados que, respondendo ás necesidades das súas comunidades, os
foran creando como puideran ante a pouca sensibilidade de tantos outros.
Contra a fin deste período é cando se produce o Credo galego e mais outras
cancións relacionables con Ferrol, San Sadurniño, grupo Saraibas, Romaxes
de Cristiáns Galegos, etc.
Os últimos once anos
Este período corresponde ó dos Encontros de Música Relixiosa en
Pontevedra, que se veñen celebrando un ano após outro desde 1985, despois
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de que Xaime Vaamonde fose nomeado vicario episcopal nestas terras.
Entendeu este que desde o seu novo cargo debía impulsa-la formación dos
axentes da pastoral musical da vicaría e, por extensión, dos de calquera parte
de Galicia. Para iso fíxose coa colaboración técnica de Isauro García
Ramos, salesiano e músico leonés que estivera destinado uns anos no antigo
colexio de Bamio (Vilagarcía), e dos derradeiros compoñentes do grupo
Airiños. Axiña se decataron os participantes de que era preciso arrequece-lo repertorio da cantos relixiosos en galego, e esta tarefa converteuse ós
poucos anos nun dos obxectivos principais dos Encontros. Logo se deu
tamén o caso de que os cantos presentados fosen sobexos para o que era
posible ensaiar e gravar na convención anual. Dende entón púidose facer
xa unha selección e arranxo, decote a cargo de Isauro García. A partir do
sexto Encontro estase tentando unha mínima perfección nas letras; pero o
que subscribe, encargado de atender este aspecto, pode dar fe de que non
sempre é doado achegarse ó ideal. Froito dos Encontros foron, á parte do
labor formativo sobre os asistentes, a edición dunha casete e folleto por ano
coas cancións finalmente seleccionadas e traballadas. Van alá xa doce
Encontros.
Outra característica deste período é o incremento considerable das
publicacións. Xa se dixo que ano a ano os Encontros deron como froito
cadanseu folleto e gravación; cunha tacha, sen embargo: a de non entraren
nos circuítos normais de distribución. Tocante a gravacións, non se editou
outra cousa fóra das casetes dos Encontros e unha de Mª do Carme Villar
en Sept. Trátase, por riba, só de simples casetes que, debido á escaseza de
medios, non sempre saíron medianamente boas. No referente a publicación
das partituras e textos en forma de libros, editouse relativamente moito;
seguramente máis do requirido pola demanda e aínda repetíndose nunhas
edicións o que xa se tirara e non estaba esgotado noutras. Tal é o caso do
Cancioneiro relixioso, editado por Conferga en 1990 e do que foron editores
ou compiladores –non autores, como no “Limiar” se din– X. F. M. Reboiras
e V. Casas. Neste libro, que chegou a ser saudado polos profanos como o
primeiro cantoral relixioso galego, ofrécense 317 cantos, case todo o que
entón había de canción relixiosa en galego. Nisto reside para algúns o máis
valioso da súa aportación, mentres constitúe para outros o seu maior
defecto, ó ofrecelo todo sen un mínimo peneirado e selección. Efectivamente,
a esta altura do tempo xa había no repertorio relixioso galego moita máis
palla do que gran, tanto no referente á música coma sobre todo nos textos,
ripiosos ou nin iso a maioría e teoloxicamente inopes. Foi a ocasión perdida
de facer unha pequena boa antoloxía. Coido que ese defecto foi bastante ben
evitado por Reboiras na antoloxía de cantos que editou moi recentemente,
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case ó mesmo tempo –máis unha dobraxe– que se publicaba o Cantoral
litúrxico galego, que vén sendo a recompilación nun só volume das
partituras das 161 cancións gravadas nos once primeiros Encontros de
Música Relixiosa e mais algunhas que non foran gravadas no seu día por
falta de tempo. A máis do libro de partituras, reeditouse as gravacións,
reordenadas agora por temas e presentadas so o mesmo título nun paquete
de dez casetes. Para completar esta información acerca das publicacións
musicais, remitímo-lo lector ó informe sobre libros relixiosos en galego,
preparado por N. Rielo Carballo para este número de Encrucillada. Mais
non quixesemos deixar de salientar aquelas en se que ofrece as prolíficas e
por veces interesantes produccións de Mª do Carme Villar e de C. Andrade.
Finalmente, cómpre lembrarmos que en 1995 se editou un Cantoral para a
celebración de exequias que, polo que un ve, non se utiliza. Quizais porque
tamén non hai quen espalle de viva voz os seus cantos ou alomenos uns
poucos deles que irían ben.
Neste breve informe cumpriría da-la nómina dos autores que ata aquí
non cadrou ir consignando, por apareceren en obras colectivas as súas
composicións. Unha ollada do lector ós índices daquelas aforraráno-lo
traballo de face-la relación exhaustiva dos nomes. Entre eles sobrancean, ó
noso parecer, pola cantidade ou pola calidade da súa producción, Antón
Fernández León, Odilo González, Xosé Cruz Romero, X. L. Reza, David
Castro, Helena Marzó e A. Suárez Carneiro.
Valoración final e ollada cara ó porvir
Podemos resumi-la nosa avaliación dicindo que, en comparación con
outras literaturas e fonografías músico-relixiosas, a galega está coma quen
di nos seus comenzos. Esa impresión imponse maiormente a quen tiver en
conta a cantidade e calidade das gravacións. Tamén a quen considerar sobre
a calidade, a adecuación litúrxica mesmo a variedade das músicas e textos
de que se dispón. Fica, pois logo, case todo por facer. Cando estes baleiros
se foren enchendo, pode esperarse que a canción relixiosa galega se estenda
en canto ó uso, con moito proveito para a fe a cultura do pobo.
Un froito importante da maior producción e difusión –a través dos
Encontros, sobre todo– nos últimos anos é o feito de que, mesmo en
parroquias e comunidades sen liturxia en galego, cántase habitualmente
algúns cantos galegos. Eis unha boa maneira de ir galeguizando ós pouqiños
a liturxia e a fe da xente. E isto urxe actualmente, sobre todo porque a
xuventude está cada vez máis castelanizada na súa expresión artístico767/335
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-relixiosa. Sabémolo ben os que ano tras ano vimos solevarse nos Encontros,
por parte dos máis novos, a cuestión da lingua como criterio de selección de
cantos.
Podemos anunciar desde aquí que o labor dos Encontros continuará,
mesmo despois de que o seu promotor e coordinador cesase no cargo de
vicario episcopal. Desde un dos seus novos cargos, o de director da Casa
Diocesana Raíña da Paz, en Salcedo-Pontevedra, aberta a todo tipo de
grupos e convivencias cristiás, atenderá esta dimensión da promoción da
canción relixiosa para a liturxia en galego. Mais semella evidente, dado o
estado de cousas, que non é abondo co labor dos Encontros de Música
Relixiosa en Pontevedra. Son necesarias as aportacións de moitas máis
persoas e institucións. Teñen de pórse ó traballo os profesionais e
afeccionados para crearen; os que teñen autoridade, para impulsaren e
acolleren; os editores, para produciren e difundiren; os intérpretes e os
usuarios, para demandaren e usaren.
Xesús PORTAS FERRO
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