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Eladio Rodríguez González, unha vida
e unha obra solidarias
Por Teresa MONTEAGUDO

A nosa achega ó compoñente relixioso na vida e na obra deste galego
singular presenta unha dobre perspectiva, dunha banda a súa pegada no
perfil humano de Eladio Rodríguez González e da outra a plasmación na
súa obra poética e lexicográfica.
1. Achega biográfica.
1.1. Formación e familia.
Eladio Rodríguez González, fillo natural de Camilo Rodríguez e
Agustina González, moza tamén solteira da parroquia de Santa María de
San Clodio foi bautizado na igrexa do convento de San Clodio o 27 de xullo
de 1864, tres días despois do seu nacemento.
A súa infancia transcorreu nas terras da comarca do Ribeiro tan
presentes nos seus versos no seo desta familia de condición modesta, o seu
pai era un humilde labrego, e a súa nai traballaba como costureira.
No mesmo convento de San Clodio acudiu á escola de primeiras letras
situada nunha das dependencias do vetusto e daquela case deshabitado
edificio, como el mesmo lembra anos despois no prólogo que escribiu para
o libro do seu paisano e amigo Samuel Eiján Lorenzo titulado
Franciscanismo en Galicia:
Nacidos ambos en la parroquia de San Clodio, en el corazón del
admirable e incomparable Ribero de Avia; bautizados con la
anticipación de unos doce años por mi parte en la misma pila de
aquella iglesia conventual, que tiene para cuantos en ella hemos
rezado de niños no sé qué irresistible encanto, y no acierto a decir qué
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divina y misteriosa atracción; alumnos de la propia modesta escuela de
primeras letras que se hallaba establecida en una de las dependencias
del vetusto y entonces casi deshabitado convento de nuestro pueblo, y
en la cual tuve la osadía ¡oh atrevida e inconsciente inexperiencia de
los dieciocho años! de ejercer de maestro sin título y sin mérito alguno
para ello.

Sendo aínda cativo a súa nai mándao á cidade da Coruña onde vivirá
cun irmán dela, Matías González, quen posuía unha industria na rúa de
Santa Lucía. Durante aqueles anos asiste á escola no coruñés Campo da
Estrada. Pero o neno volvería á aldea natal onde posteriormente impartirá
docencia nas mesmas dependencias do convento onde el as recibira, aínda
que deberá abandonar esta actividade trala denuncia que formula o mestre
do lugar.
A súa vila natal non pode satisface-los seus anhelos culturais e decide
marchar definitivamente á cidade da Coruña cando conta tan só vintecatro
anos. Alí a súa actividade cultural diversifícase e intensifícase notablemente.
Casou con Josefa Benigna Evarista Yordi Visier o 28 de marzo de 1891
e froito dese matrimonio naceron sete fillos. O primeiro, Luís Galo, nacido
no 1896 faleceu moi novo. No 1899 naceu Arturo ó que lle seguiron Eladio,
Julio, Adela, María e Mercedes. A familia residiu primeiramente na rúa de
Orzán número 90 e posteriormente, trasladouse ó barrio de San Andrés, no
antigo número 170.
As colaboracións na prensa son numerosas e constantes pero non
constituían unha fonte de ingresos suficiente e nese mesmo ano ingresou no
concello da Coruña como escribán temporeiro, onde posteriormente
ascendeu ata o posto de Oficial Maior.
Exerceu o labor de bibliotecario da Reunión Recreativa e Instructiva
de Artesanos dende o ano 1895. Como tal foi o encargado de elaborar un
catálogo das máis de 3.300 obras científicas, literarias e musicais que
figuraban na biblioteca da institución publicado no 1901. Posteriormente
tamén realizaría o suplemento do mesmo editado en 1907.
A súa solidariedade levouno a participar como socio e vicesecretario
primeiro de La Cruz Roja. El foi o encargado de redacta-la memoria que
reseña os servicios prestados pola Comisión Provincial desta institución na
Coruña dende o ano 1897 ata o 1902. Esta memoria foi editada pola
tipografía de El Noroeste no 1902.
Concedeulle unha grande importancia á música, feito que o levou a
participar de diferentes iniciativas. Destaca a súa participación na fundación
do coro Cántigas da Terra no ano 1917 como presidente do mesmo.
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A Asociación de Hostaleiros e Fondistas de Galicia encomendoulle a
redacción dunha Guía de Galicia para el turista que foi luxosamente
impresa nos talleres litográficos Roel, da Coruña no ano 1917.
Este ribeirán foi membro de numerosas agrupacións culturais de
diversa índole: o Instituto Histórico do Minho, o Seminario de Estudios
Galegos (ingresou o 24 de abril de 1927), en marzo de 1936 adheriuse
tamén á Asociación de Escritores Galegos, etc. A súa inquietude pola
defensa da cultura galega e o amor que sentía por Galicia levouno a
colaborar tamén en diferentes actividades políticas: xa no 1897 formou
parte da Liga Gallega, foi un dos membros da Irmandade da Fala creada no
1916, e colaborou con espírito entusiasta a prol de todo o que supuxera a
defensa da cultura galega.
O 31 de agosto de 1937 xubílase do seu posto de funcionario do
concello da Coruña. Aínda que xubilado, a súa actividade cultural non se
interrompe pois continúa elaborando e revisando o material que constituirá
o seu diccionario, peza capital da súa investigación filolóxica.
Tras unha longa enfermidade que mesmo lle impediu a súa actividade
intelectual, o 14 de abril de 1949 finou na cidade da Coruña este funcionario
municipal, poeta, xornalista e notable lexicógrafo. Os seus restos repousan
xunto cos de moitos dos seus compañeiros galeguistas no cemiterio coruñés
de San Amaro.
Ó longo da súa vida foron numerosas as homenaxes que lle renderon,
destacando a que lle ofreceran no seu concello natal de Leiro o 17 de
novembro de 1929, nomeándoo Fillo Predilecto recoñecendo os seus
méritos como poeta. E xa postumamente, o 18 de decembro de 1964, a Real
Academia Galega con motivo da celebración do centenario do seu nacemento
celebrou unha xuntanza no salón de actos da Reunión de Artesanos, na que
interviron os señores Martínez-Risco e Otero Pedrayo, que en senllos
discursos glosaron a vida e a obra de don Eladio1. Ó final do acto o coro
Cántigas da Terra interpretou diversas pezas da nosa música popular e
rematou coa interpretación do himno galego. A Academia tamén cursou a
solicitude ó concello da Coruña para que o nome de Eladio Rodríguez
González se perpetuase nunha rúa. A proposta foi aprobada e ese foi o
nome asignado á rúa que une a avenida de Finisterre e o Parque de Santa
Margarida. Neste ano 2001 a Real Academia Galega homenaxea novamente
o seu labor dedicándolle o día das Letras Galegas.
1
“El centenario de don Eladio Rodríguez González”, en BRAG, Nº 345-350, tomo XXX, 1968, páx.
151.
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1.2. Actividade xornalística.
No ano 1886 aparecen as súas primeiras colaboracións na prensa, será
na revista ourensá O Tío Marcos d’a Portela e na prensa da emigración
galega en Cuba, concretamente nas revistas A Gaita Gallega e Galicia
Moderna.
O 8 de febreiro de 1888 nace na Coruña o xornal La Mañana «Diario
Liberal-Conservador» do que Eladio Rodríguez González será director.
Tamén foi membro da redacción da Revista Gallega, publicada entre
os anos 1895 e 1907, editada na imprenta de Eugenio Carré Aldao. Nesta
publicación recolléronse moitos dos traballos realizados polos asistentes ós
faladoiros da chamada Cova Céltiga na que tamén participaba don Eladio.
Pero o seu labor xornalístico foi inmenso ó longo de toda a súa vida,
de xeito que os seus artigos aparecen debullados en máis de medio centenar
de revistas publicadas en Galicia (A Fuliada, Alfar, Álbum literario,
Bendado, El Agrario Barcalés, El Compostelano, Domecq en Galicia,
Galicia, Galicia Recreativa, Galicia Gráfica, A Monteira, O Galiciano,
Nós, A Nosa Terra, El País Gallego, Raigame, Tierra Gallega, O Tío
Marcos d’a Portela, etc.), pero tamén nas editadas na emigración en Bos
Aires (Acción Gallega, Arenteiro, Betanzos, Boletín oficial del Centro
Gallego, Boletín Oficial del Centro Gallego de Avellaneda, Céltiga, Correo
de Galicia, Galicia, Suevia), en Uruguai (Galicia ou Revista del Centro
Gallego) e como xa apuntabamos anteriormente, mesmo nalgunhas das
máis prestixiosas publicacións da nosa emigración na Habana (El Eco de
Galicia, Follas Novas, Galicia, La Tierra Gallega, Vida Gallega, e as xa
mencionadas A Gaita Gallega e Galicia Moderna).
Esta incansable actividade xornalística lévao a tomar parte na creación
da Asociación de Prensa no ano 1904 na cidade da Coruña, da que don
Eladio foi inicialmente socio fundador e anos máis tarde presidente.
Nese mesmo ano o diario madrileño ABC nomeouno o seu
correspondente e temos noticia de que tamén desenvolvía esa actividade
para o xornal La Unión Española2 de Madrid por esas datas.
O xornal coruñés El Noroeste no que durante moitos anos desenvolveu
o posto de redactor, xefe de redacción e posteriormente director botou a
andar baixo a súa dirección o suplemento cultural chamado Nós3. “Páxinas
2

Galicia, Revista Semanal Ilustrada, A Habana, nº 1, (1-I-1905).

O suplemento inaugura a súa andaina o 10-IX-1918 e finaliza o 18-XI-1919, tras publicar 28
entregas.
3
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gallegas do diario da Cruña El Noroeste” que constitúe o antecesor
inmediato da revista homónima ourensá e no que se recollen textos dos
máis prestixiosos autores da literatura galega. Posteriormente, tamén dirixirá
nese mesmo diario un novo suplemento cultural ¡Terra a nosa!. “Bibrioteca
popular galega”4. A súa publicación debe entenderse como apunta Dolores
Vilavedra5, “no marco do proxecto das Irmandades da Fala de promover
unha literatura asequible económica e intelectualmente que estimulase
ideoloxicamente ó público galego, dun xeito semellante ó que aconteceu
coa colección Lar”.
1.3. O labor poético.
Desde moi novo manifestou un vivo interese polo cultivo da poesía,
actividade que realizou ó longo de toda a súa vida como se pon de
manifesto nas numerosísimas colaboracións en xornais e revistas, pero
tamén coa súa presencia nos múltiples certames literarios ós que concorreu
e gañou. Cando só contaba vintedous anos acadou o accésit do certame
literario celebrado en Pontevedra coa composición “A noite de San Xoán”
no ano 1886. Dese mesmo ano datan as súas primeiras colaboracións nas
publicacións periódicas da época, será na revista ourensá O Tío Marcos d’a
Portela e na prensa da emigración galega en Cuba, concretamente nas
revistas A Gaita Gallega e Galicia Moderna.
Un ano máis tarde concédenlle o premio de honor no certame literario
celebrado en Betanzos á súa peza “Os orfos da emigración”. A súa
composición satírica “¡Arrenégote moda!” acadou o primeiro accésit e a
lenda en verso titulada “O puzo d’o barco” foi premiada con caravel de
prata nese mesmo certame.
Posteriormente, no 1891 colleita o premio de honor nos xogos florais
de Tui coa súa peza “Desperta”.
A colección Biblioteca Gallega publica co número 35 o seu primeiro
libro de poesías chamado Folerpas, no ano 1894 cando só conta trinta anos.
Na época de maior apoxeo dos apropósitos carnavalescos (breves
pezas teatrais de circunstancias) celebradas no daquela popularísimo Circo
Publicación que consta de 16 entregas independentes editadas entre o 10 de febreiro de 1919 e
agosto de 1919.
4

Vilavedra, Dolores (Coord.), Diccionario da Literatura Galega. Publicacións periódicas, Vigo:
Galaxia, 1997, pp. 330-331.

5
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de Artesanos, don Eladio en colaboración con don Alfredo de La Fuente
escribiron algúns moi celebrados. De entre eles salientan La última broma
definitivamente e El gachó del cisne. As dúas pezas foron impresas
conxuntamente no 1897.
En 1915 premiáronlle en Lugo a súa peza “Sombras” e ó ano seguinte
en Santiago de Compostela é galardoado o seu texto “Paisaxes”.
Na Festa da Poesía e da Música Gallega celebrada na cidade de Lugo
o día 6 de outubro do ano 1918, foron galardoados os seus poemas “Alma
da raza” que obtivo o primeiro premio e “¡Malpocado!...” que alcanzou o
“premio especial y-estraordinario” nese mesmo certame.
No 1922 ve a luz o seu breve libro de poemas Raza e terra, que
constitúe o número nove da colección Céltiga.
Dous anos despois concédenlle o premio de honor na Festa da Língoa
Galega celebrada en Santiago de Compostela en 1924, á súa composición
“Oraciós campesiñas”, que será a mesma que anos despois lle habería de
dar título ó seu derradeiro libro de poemas.
Ó longo do ano 1927 cando o autor conta xa sesenta e dous anos, sae
á luz o seu libro de poemas Oraciós campesiñas, na Litografía e Imprenta
Roel da Coruña.
1.4. Académico comprometido.
No ano 1905 coa creación da Academia Galega cobra forma o gran
proxecto cultural galego no que don Eladio tamén tivo unha parte activa
como membro fundador e así figura recollido no primeiro número do
Boletín6.
No ano 1920 o seu papel como membro da Academia Galega cobra
maior relevancia pois é nomeado secretario da institución. O 31 de agosto
dese mesmo ano ingresa na Institución o poeta Ramón Cabanillas e Eladio
Rodríguez foi o encargado de responderlle; os dous discursos foron
recollidos nun libro que publicou a Imprenta El Noroeste da Coruña nese
mesmo ano co título A saudade nos poetas gallegos.
O 20 de novembro de 1926 foi elixido por unanimidade de votos
presidente da Academia Galega, cargo no que sucedeu ó señor Francisco
Ponte y Blanco tralo seu pasamento. Estivo á fronte desta institución só ata
6

BRAG, tomo I, nº 1, (maio de 1906-abril de 1907), p. 4.
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1934 pois viuse na obriga de solicita-la renuncia por motivos de saúde.
Sucedeuno no cargo Manuel Lugrís Freire.
2. A presencia relixiosa na obra poética de don Eladio.
Toda a súa obra aparece presidida polo compromiso doutrinal e
didáctico procedente da militancia rexionalista do escritor que figura
plasmada dun xeito reiterado en moitos dos seus poemas presentes no
primeiro libro Folerpas7 e ten a súa continuidade aínda que de modo menos
intenso nos dous poemarios posteriores Raza e Terra8 e Oraciós campesiñas9.
2.1. Temática da súa obra poética.
-O franciscanismo. O universo poético recollido nas súas composicións,
reflicte unha visión emocional ou ideolóxica de Galicia na que figuran
numerosos tópicos, retórica reivindicativa, doutrina rexeneracionista pero
fundamentalmente un “misticismo da terra” como lle chama o seu fillo Julio
Rodríguez Yordi10 no seu estudio da mesma. É dicir, don Eladio, plasma na
súa literatura o sentimento galego que tende a diviniza-la natureza, a
identificar a Deus co mundo que nos rodea, manifestándose de xeito
explícito en moitos dos seus poemas que amosan unha realidade rural
idealizada e mesmo divinizada. Esta visión franciscana do mundo campesiño
expresa a crenza cristiá máis próxima ó panteísmo:
Quixera que os meus versos
entrasen nas casupas
homildes das aldeas,
á esa hora sagra das reunións nouturnas
en que a cociña é un tempro de cerimonias rústicas
i-en que a lus morriñenta
se envolve no mantelo da parruma;
i-alí, ô pè da lareira, ô amor do lume,
entramentras gurgulla
o esguerio caldo no bazuncho pote,

visen cómo a familia, toda xunta,
reza o santo rosario
e roga pol-as almas xa difuntas
e pol-os nenos orfos
e pol-os desherdados da fertuna,
e pide á Deus o pan de cada día
en patriarcales súpricas...
(Fragmento de “Oraciós campesiñas”)11.

7

A Coruña: Imprenta de Andrés Martínez Salazar, 1894 (Biblioteca Gallega, 35).

8

Ferrol: Editorial Céltiga, 1922 (Colección Céltiga, 9).

9

A Coruña: Lit. e Imprenta Roel, 1927.

Rodríguez Yordi, Julio, “Eladio Rodríguez González, místico de la tirra”, en BRAG, tomo XXVII,
1956, páxs. 432-439.

10

11

Oraciós campesiñas, A Coruña: Lit. e Imprenta Roel, 1927.
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... Sinto a grandeza do campo
porque n’él todo é armonía
perenne, de criación inmorredoira,
onde nada hai de mentira,
nin de finximento,
nin de treidoría,
e porque soilo n’él é onde se atopan
os verdadeiros Mesías,
da relixión do Traballo,
que nos trán unha forte e nova vida

de xenerosas arelas
e redentoras cobizas,
pr’alumiarnos coa lus da fe i-a espranza;
a lus da santa doutrina
que ha de acabar pra sempre
coas vellas preguizas...
Nos esprendores do campo
atránme as cousas cativas,...
(Frag. de “O santo tempro”)

O autor espella unha actitude contemplativa da realidade física ou mesmo
reivindicativa, cando abrangue o seu galeguismo, mentres que a súa intimidade,
as súas inquedanzas morais, éticas ou afectivas case non aparecen ou figuran
veladamente na súa poesía, de xeito que pouco sabemos do seu interior. Trala
lectura da súa obra recoñecemos unha persoa firmemente asentada na crenza
cristiá (véxanse os seus poemas “Oraciós campesiñas”, “A vindima”, “SantIago”, “O pan noso”, etc.), que posúe un fondo sentimento de misericordia
cara ós desvalidos, os pobres e os diminuídos físicos (como se pode ver nas
composicións “Refugallo”, “¡Meu ceguiño!” ou “¡Malpocado!” que veremos
no apartado 1.3), e que rexeita enerxicamente a superstición como se pon de
manifesto no poema “Meigallos”.
-A poesía que ten como eixo poético Galicia. Neste apartado caberían
aínda outras subdivisións pois ó lado dos poemas de contemplación e
identificación coa paisaxe (“¡Meu Ribeiro!” ou “Lembranzas”) conviven
composicións nas que se manifesta como un poeta cívico de exaltación
patriótica en ton vibrante no que se amosa o seu compromiso doutrinal e
didáctico (aqueles poemas nos que evoca o pulo épico de Pondal “A terra
trunfante”, “Os vellos bardos”, “O camiño” ou “Alma da raza”):
Si nos momentos
d‘angustia e penas
é sempre un crimen
a indiferencia,
¡non máis te durmas,
rexión gallega!
¡Fai un esforzo
y-ergue a tua testa!
Xa que inda gardas
nas tuas aldeas
o tipo enxebre
da raza celta,
saca enerxías
da tua fraqueza.
Troca en inxurias
tuas tristes queixas,
12

á ver si espantas
de medo ôs déspotas.
¿Pra qué debruzas
tua nobre testa!!...
¿Pra que te aldraxen?
¿Pra que te ofendan?
¿Pra que se bulren
das tuas tristezas?
Cámbea os salayos
en anathemas,
hastra que logres
verte sin penas.
Non chores nunca
si te desprecian,
que as vágoas hoxe

son unha afrenta
pr‘os pobos libres...
¡Terriña meiga!...
Pides xusticias
e danche ofensas,
queres venturas
e tés probezas,
buscas consolos
y-atopas penas...
e co estes males
que te atormentan
n-hai quen che diga...
¡Galicia,esperta!
(Fragmento da composición
“¡Galicia, esperta!”)12

Folerpas, A Coruña: Imprenta de Andrés Martínez Salazar, 1894 (Biblioteca Gallega, 35).
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Pero na súa obra tamén está presente a súa visión da problemática
social, a poesía de reivindicación ou testemuño (por exemplo o tema da
emigración tratado en “Mundo adiante” ou “Os dous ronseles”):
Os dous ronseles13
Pol-os anchos camiños
do inquedante e atraente mar Atlántico,
dous ronseles anuncian
o noso eterno paso:
o escurento ronsel dos que caíron,
i-o lumioso ronsel dos que trunfaron.
Un é o ronsel da morte,
que baixo as augas garda os desenganos
de tódol-os vencidos
por tódol-os fracasos,
i-outro é o ronsel da vida
que foi vitoria e sorte pr’os mimados
por tódal-as sorrisas
de tódol-os falagos.
N’ese longo camiño, que é tan noso,

¡cántas bágoas dooridas se choraron,
e cántas bágoas ledas se verteron
ô decorrer dos anos!...
Así son de amargosas
as augas do inquedante mar Atlántico,
o novo Mare Nostrum, tomba e berce
dos galegos degaros
que teñen n’él pr’a vida e máis pr’a morte,
vítores i-epitafios...
¡Qué epopeia inmortal se escribiría
cos heroísmos calados
das grandes aventuras
que formaron no mar, ô noso paso,
o escurento ronsel dos que caíron,
i-o lumioso ronsel dos que trunfaron!

E mesmo podería sinalarse un subapartado correspondente á captación
crítica da vida da cidade como se pon de manifesto nos poemas “¡Arrenégote,
moda!” e “Cib-dá” fronte a unha idealización bucólica da aldea.
-As composicións que teñen como eixo as súas xentes. Aquí teñen unha
especial presencia os labregos coa súa pobreza e desamparo (“Probe do que
non ten!”, “A cántiga da fame”, etc.) e os personaxes propios lugar: a moza
aldeá en “Ribeirana” ou “Ensoño”; o mozo algareiro, “Xan-porentrelas”; o
rapaz trasno “Fervellasberzas”; a costureira “¡Miña carrapucheiriña!”, os
devotos ou romeiros, “Almiñas de Dios!”. Mención especial merecen os
diminuídos físicos e esmoleiros a quen trata con especial tenrura o autor en
diversas composicións como xa apuntamos anteriormente.
¡Meu ceguiño!
¡Meu ceguiño coitadiño,
que síguel-o teu camiño,
paseniño... paseniño...
sempre á pór d’un rapaciño
que te axuda á camiñar!...
¡Irmauciño!...
¡Irmauciño queridiño!...
Vaite á modiño... á modiño...

pouquichiño á pouquichiño...
que pra ser soio un probiño
o tempo hache d’abondar...

...
(Fragmento da composición “¡Meu ceguiño!”)14

13

Oraciós campesiñas, A Coruña: Lit. e Imprenta Roel, 1927.

14

Oraciós campesiñas, A Coruña: Lit. e Imprenta Roel, 1927.
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-Os poemas de homenaxe a numerosas figuras salientables da vida
galega. Ademais da sección “Pintores d’almas”, publicada en A Nosa Terra
e que logo reproduciu no suplemento Nós, tamén se recollen outras
composicións debulladas nas múltiples publicacións nas que colaborou. Así
o poema en honor de Curros “¡Excelsior!”, a escrita a “Xan Barcia
Caballero”, a “Francisco Suárez Salgado”, a “Juan Montes”, a Rosalía de
Castro “A nosa santa” ou “Eles...” composto en honor dos mártires de
Carral, entre tantos outros. Destacariamos o poema “Nobre apóstol de
nobres ideas”15, realizado con motivo do pasamento de Lois Porteiro Garea.
É unha breve composición na que a xeito de pregaria apela á figura deste
galeguista que fora o fundador da Irmandade da Fala de Santiago, evoca as
súas ideas galeguistas establecendo un paralelismo coa doutrina cristiá
como fixera, por exemplo, na composición “Via Crucis”16, e á que recorre
o autor noutras ocasións :
Nobre apóstol das nobres ideas,
alma alcesa en amores gallegos,
irmau dos homildes,
consolo dos servos...
diante o altar dos seus santos recordos,
rilicario dos teus pensamentos,
de cote axionllados
todos estaremos
repasando a doutrina luminosa
do teu forte e barudo Evanxelio.
o Evanxelio santo

d’estes novos tempos
que nos falan das novas auroras
e nos falan dos pobos libertos...
Símbolo grorioso
do arelar gallego...
Prende o lume dos teus entusiasmos
na larada dos nosos deseyos...
Póusate nas almas,
crávate nos peitos,
¡e dá ôs nosos espirtos escravos
o balbor dos espirtos redentos!...

Na súa obra rexístrase tamén o desasosego que lle produce a morte,
experimentado nunha visita ó cemiterio de San Clodio plasmada na
composición “Acougo”. Na composición “Sinceiridade” manifesta
humildemente o seu desexo de posuír unha maior formación e unha visión
máis lúcida da realidade. Sen embargo, esta temática intimista é minoritaria
na súa producción; na súa obra son puntuais as composicións nas que o
autor expresa outros sentimentos íntimos que non sexan a súa identificación
coa terra.
2.2. Valoración estética.
No ámbito dos recursos expresivos resulta como xa apuntamos
anteriormente un poeta escasamente novidoso. A súa producción poética é
15

Nós, A Coruña, (19-XI-1918), páx. 44.

16

A Nosa Terra, nº 16, (20-VI-1917), páx. 3.
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o resultado do alongamento da estética iniciada polas grandes figuras do
Rexurdimento da que el se constitúe en epígono sen manifestar interese
ningún polas innovacións que se experimentaron na literatura dos anos
vinte: as vangardas. Destaca logo na súa obra a notable reiteración dos
tópicos, a pobreza das imaxes, adxectivación abondosa e repetitiva (ex. os
cruceiros, vellos, tristes e solitarios, o culto, fanático, grave, fervente e
sinceiro) na que son constantes os epítetos (ex. outas montañas, verdes
pradeiras, tristes cimiterios), o emprego da anáfora presente en “¡Meu
ribeiro!...”, “Cántigas da terra” e, sobre todo, en “As festas da miña terra”;
e tamén do paralelismo propio da lírica medieval, por exemplo en “Alma
da raza”; pero salienta especialmente o emprego abundante do diminutivo
e das notas sentimentais como se pode ver claramente no poema “¡Meu
ceguiño!”. É frecuente no autor unha actitude dialóxica manifestada por
medio de abondosos apóstrofes líricos que o eu do poema establece cos
diferentes elementos do tema poético (as campás, o cruceiro, os piñeirais,
o cego, a corredoira, etc.), que busca intensificar por medio de múltiples
exclamacións e outros signos ortográficos entre os que destacan os puntos
suspensivos.
Foi un excelente coñecedor da lingua como se pon de manifesto coa
elaboración do magnífico diccionario, pero tamén os seus versos testemuñan
este feito, de xeito que a riqueza do léxico neles recollido é notable.
No aspecto métrico salienta a variedade de formas que ensaiou e o
aproveitamento das innovacións métricas que introducira Rosalía. A súa
producción amosa un notable sentido do ritmo e da musicalidade. A música
estivo sempre moi presente na vida de Eladio Rodríguez, lembremos a
manifestación explícita da súa importancia nos versos “Cántigas da terra”,
compostos para conmemora-la fundación do coro17 de música tradicional
homónimo do que el foi presidente e que aínda pervive actualmente:
Son tonadas enxebres
que dan a propia sensación da aldea.
Así como as compuxo
nas horas malencónicas ou ledas
a musa popular, alma dos pobos,
así, sin máis adorno, hastra nòs chegan
nas aas da tradición, dadas en dote
dos pais ôs fillos como sagra herencia...

Por eso fan afervoar o sangue
si na i-alma nos entran;
e por eso, ô sintilas, se nos meten
alá nas entretelas.
Son as cántigas nosas
que a donde van gabanzas recolleitan.
¡Son o tesouro musical da raza
i-o patrimonio artístico da terra!

Fragmento da composición “Cántigas da terra”18
17
18

A agrupación deuse a coñecer o 12 do mes de Santiago de 1917 no Teatro Principal da Coruña.
Oraciós campesiñas, A Coruña: Lit. e Imprenta Roel, 1927.
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Concluiremos pois, que se trata dun membro máis dos chamados
epígonos, para quen a poesía presenta unha dobre vertente de exaltación da
terra e de expresión do propio sentimento. O autor cultivou en moitas máis
ocasións a primeira de xeito que o sentimento persoal só agroma
puntualmente ou aparece encuberto por esa identificación coa terra
omnipresente na súa producción.
3. A visión do mundo que espella a obra lexicográfica do autor.
3.1.Unha edición problemática.
Eladio Rodríguez González manifestou ó longo da súa extensa vida un
interese filolóxico constante, de tal xeito que o patrimonio lingüísticocultural por el recollido constituiría unha obra dunha calidade e extensión
sen precedentes no galego. Pero o autor finou sen ver publicado o seu
diccionario pois este sufriu un complicado proceso de publicación. Houbo
de saír en diversas ocasións, como se anunciou en diferentes publicacións
periódicas19 con múltiples referencias ó proxecto lexicográfico da autoría
de don Eladio.
Na mesma presentación que Otero Pedrayo fixo para a edición realizada
por Galaxia alúdese tamén a un compromiso existente co concello da
Coruña para apoia-la publicación da obra:
Ficarán cecáis pra sempre no silencio a xentileza e desinterés de
don Eladio, cando xa acordos firmes co Concello da Cruña por os
derradeiros do 1933 aseguraban a pubricación...20

A pesar das diferentes tentativas de publicación moi probablemente
pola súa grande extensión esta non foi posible ata moitos anos máis tarde
cando o seu fillo, Julio Rodríguez Yordi, depositou nas mans de Galaxia os
milleiros de cuartillas manuscritas que constitúen o orixinal completo da
obra. Pero o texto do diccionario tal e como o coñecemos hoxe non é
exactamente o recollido por don Eladio pois este sufriu unha reducción
tanto no número de entradas coma no seu contido dado o inxente volume
da obra. Así observamos que o texto que figura nas cuartillas orixinais
aparece riscado en moitas ocasións. Estas reduccións afectan principalmente
ás voces que designan termos científicos, maioritariamente aqueles
coincidentes co castelán, a información fraseolóxica (modismos, refráns,
19

A Nosa Terra, números 222, 252 e 254 e tamén en Nós, números 16 e 37.

20

Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano I, Vigo, Galaxia, 1958, páx. XXI.
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etc.), e en xeral toda aquela información que se considerou de menor
relevancia polos seus editores.
O primeiro volume viu a luz en 1958, co patrocinio da Casa de Galicia
de Caracas, e presenta un xeneroso prólogo de don Ramón Otero Pedrayo.
Os seguintes volumes foron publicados no 1960 e 1961 respectivamente.
3.2. Caracterización do diccionario.
O primeiro aspecto rechamante da obra é o seu volume (45.673
entradas publicadas), tendo en conta que foi feita por un único autor, pero
tamén a clara conciencia lingüística sobre a que está artellada. Así
observamos que ademais de tentar acadar unha recompilación o máis ampla
posible do léxico galego, hai unha vontade de selección léxica que ten
como obxectivo contribuír á formación dun léxico estándar. De xeito que
aínda que figuran recollidos vulgarismos, vacilacións e deformacións
propias da fala e mesmo variantes dialectais a entrada onde aparece
desenvolvida a información é aquela que o autor fixa como a máis correcta,
de aí que as outras entradas remitan a esa que se considera o ‘modelo’; así
por exemplo:
AFRIXIR v.r. AFLIXIRSE.
ÁGOAS s.f.pl.; AUGAS.
AIREXA s.f. Iglesia. IGREXA.;
VEACÓ Contracción de las palabras ven acó, ven acá o ven aquí.; etc.
Sen embargo, tamén se observa que como en tódalas obras
decimonónicas esta incorpora ás súas páxinas as contribucións das obras
anteriores, neste caso advírtese de xeito explícito cáles foron as fontes e a
incorporación faise dun xeito selectivo. Naqueles termos que foron
incorporados doutros diccionarios aparece indicada a súa procedencia e
mesmo algunha aclaración (ver p. ex. as voces retrincos, tarrelo e xacio).
Outro aspecto rechamante desta publicación é a distinta valoración que
lle foi dada ó longo dos anos, así mentres na actualidade se valora a súa
condición de diccionario de lingua, os galeguistas de antano valoraron a súa
condición de enciclopedia como se pon de manifesto nas palabras de
Vicente Risco21 ou como advirte Otero Pedrayo no seu prólogo ó primeiro
volume:
...Ademáis da súa gran riqueza de voces, refráns e modismos

populares, conta con unha riqueza extraordinaria de datos
21

A Nosa Terra, nº 254, (1-XI-1928), páx. 6.
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etnográficos, históricos, xeográficos, arqueolóxicos, etc. que
poñen ó leitor en contaito íntimo coa persoalidade verdadeira
de Galicia nas súas diversas manifestacións22.
Esta tendencia a recoller non só a información sobre o significado das
palabras senón que inclúe tamén unha explicación das cousas que designan
e o lugar que ocupan na sociedade galega era unha tendencia xa existente
nos diccionarios precedentes dende a época de Sarmiento, e Eladio
Rodríguez hérdaa de Cuveiro e Valladares.
Neste senso debemos advertir que se analizamos as entradas
enciclopédicas desta obra podemos inferi-los presupostos ideolóxicos sobre
os que se artella a mesma, e observamos que a obra aparece marcada por
unha clara conciencia de crise e unha visión escéptica ou mesmo negativa
das transformacións que estaba a experimentar daquela a sociedade galega.
O autor séntese na obriga de recoller todas aquelas tradicións que están en
perigo de extinguirse, en ocasións introduce unha explicación acerca das
causas que provocaron o desuso dunha tradición, outras veces simplemente
constata a perda inducindo ó lector a elucubra-las causas que a provocaron
e deste xeito incidir nunha visión negativa dos efectos da modernización.
A análise destes feitos fainos discrepar, como advertiu González Millán23,
da afirmación que Otero Pedrayo manifesta na súa presentación da obra:
A calada, impersoal, forma e maneira do Diccionario de Don
Eladio, non envolve chisco de teoría nin antiga nin nova; non ofrece o
máis cativo eixe a unha discusión, nin xiquer a unha afirmación teórica
ou de principios.24

Na obra recóllense diversos discursos perfectamente xerarquizados
que están en relación directa cos presupostos ideolóxicos sobre os que se
sostén o proxecto de diccionario enciclopédico realizado polo autor. Así
poderiamos distinguir:
un discurso histórico no que se recollen aspectos da historia
sociourbana (ver p. ex. a voz arrabiada), a historia socioeconómica (ver p.
ex. vacuno) e a historia cultural (ver p. ex. búbalos).
un discurso etnoantropolóxico no que caben salienta-las voces que
recollen aspectos da cultura popular, do mundo rural e do mariñeiro. Neste
22

Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano I, Vigo, Galaxia, 1958, páx. VII.

“O século XIX no Diccionario Enciclopédico de Eladio Rodríguez”, en Cadernos de lingua, nº
21, 2000, páxs. 5-24.
23

24

Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano I, Vigo, Galaxia, 1958, páx. XI.
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senso os xogos, as crenzas, hábitos e tradicións son obxecto dunha atención
especial na obra (ver p. ex. as voces xoga, vedoiro, changüi). Aínda que en
xeral o mundo rural e o mariñeiro serán os ámbitos tal vez máis traballados
do seu proxecto como se pon de manifesto no número de entradas e o
detalle dos seus contidos, a botánica e a zooloxía son dous eidos destas
áreas especialmente atendidos polo autor do diccionario. Debemos sinalar,
aínda así, que o número sería maior pois moitas das voces que designan por
exemplo xéneros de plantas, non figuran na publicación pola poda editorial
aludida.
un discurso científico como se pon de manifesto nas numerosas voces
dos diferentes ámbitos. Así, por exemplo, espella a importancia crecente
que experimenta a arqueoloxía galega dende o século XIX, recollida en
diversas entradas onde aparecen citados numerosos descubrimentos
arqueolóxicos da época. E do mesmo xeito tamén a xeoloxía merece unha
atención especial polo autor quen trata de xeito erudito de recoller
información correspondente a esta ciencia na propia entrada que a designa
pero tamén noutras voces como poden ser por exemplo, aquelas que
designan minerais (ve-la entrada quiastolita).
un discurso literario, a utilización de exemplos escollidos das obras
literarias son numerosos, de tal xeito que para ilustra-las definicións das
entradas ademais dos exemplos ocasionalmente elaborados polo autor,
figuran en moitas ocasións aqueles recollidos en diferentes obras literarias
ou lingüísticas. Eladio Rodríguez busca con eles darlle autoridade á
información exposta, de aí que os autores máis utilizados sexan
fundamentalmente aqueles que na época na que se elabora o diccionario
gozaban de maior grao de lexitimación socio-ideolóxica e dun recoñecido
prestixio como autores ou textos canónicos, entre eles cóntanse Lamas
Carvajal, Curros Enríquez, Pondal, Cabanillas, etc.
BÍGARO s.m. Bígarro, caracol grande de mar.
Cotarelo, Beiramar)

(Abonado por

BRONDA s.f. Blonda, cierto encaje de seda: Morrer en brando leito,
entre molentes brondas... (Pondal, Queixumes dos pinos).

un discurso ideolóxico ou as coordenadas ideolóxico-culturais que
reflicte a obra. Foi este o aspecto da obra que máis chamou a nosa atención
pois a través del podemos inferi-los presupostos ideolóxicos sobre os que
se artella a mesma. Trala súa análise deducimos que a obra aparece
marcada por unha clara conciencia de crise e unha visión escéptica ou
mesmo negativa das transformacións que estaba a experimentar daquela a
sociedade galega. Esta información figura en numerosas ocasións de xeito
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explícito en moitas das entradas que tralas acepcións do termo definido
inclúen reflexións ou comentarios valorativos do autor da obra. Así se
recolle de xeito explícito, por exemplo, na entrada:
COSTUMES s. f. pl. Costumbres, conjunto de calidades o
inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una persona,
de un pueblo o de una raza: CUSTUMES. Muchas de las costumbres
peculiares de Galicia van desapareciendo en nuestras aldeas desde
comienzos del actual siglo XX, porque su antecesor pretendió someterlo
todo a moldes únicos, como si cada región o país o comarca no tuviese
sus especiales características. No se han olvidado, sin embargo, y antes
bien permanecen vivas a través de las centurias, las DANZAS típicas
de los antiguos gremios y cofradías; los ANINOVOS, con sus cantores
tradicionales; los REISES, con su ingenuidad infantil; los MAIOS, con
sus flores y su poético cancionero; los FOLIONES, con sus
LUMERADAS y sus cohetes iluminando las sombras de la noche; las
PANXOLIÑAS, con sus coplas y cantos navideños; las ESPADELAS y
TASCAS, con su monorrítmico batir de espadillas; los FIANDEIROS
y FIANDÓS, con sus típicas hilanderas y sus nocturnos regocijos
aldeanos; las DESFOLLAS, con su animación juvenil; las FOLIADAS,
con sus bailes a la luz de la luna y de unos farolillos de papel de colores;
las REGUEIFAS, con sus versos improvisados en desafío poético para
ganar el roscón que se disputa; y otras muchas que se crearon con
labores campestres, como la MALLA, y con festividades señaladas,
como la noite de San Xoan. Refrs: Costumes de malos mestres sacan
fillos entrebertes e rebertes. Costumes e diñeiros fan os fillos cabaleiros.

Observamos tamén outros aspectos recollidos na obra como a defensa
dunha sociedade patriarcal (véxase a entrada casar), apoiada por ese
respecto á tradición; a súa desaprobación da superstición (en bruxa, feitizo,
figa), que o autor explica como algo propio do “vulgo” ou a “xente
humilde”, é dicir propio da falta de formación, etc. que mesmo merecerían
un tratamento polo miúdo que xa sería obxecto de estudio dun traballo
posterior.
Concluiremos logo, cómo a obra está concibida dende un fondo
respecto á nosa identidade e ós nosos costumes aínda que tamén aberta ás
innovacións, sobre todo as científicas, das que non só difunde animoso os
progresos por elas acadados senón que concibe a posibilidade do seu
desenvolvemento na nosa lingua como o manifesta o alto grao de termos
científicos presentes no diccionario. A obra constitúe o froito do talento
lexicográfico pero tamén do alento solidario que define a vida deste
ribeirán.
Teresa MONTEAGUDO
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Premio 25 anos de Encrucillada
BASES
A revista Encrucillada, de pensamento cristián, próxima a cumprir
vintecinco anos de servicio ininterrompido á Igrexa e á cultura galega, con
130 números e máis de13.000 páxinas publicadas desde comezos de 1977,
convoca o Premio 25 anos de Encrucillada, nas modalidades de ensaio,
narrativa e poesía, para aqueles textos en lingua galega concordes co
evanxeo cristián e que sintonicen coa arela da revista de contribuír a un
encontro fecundo entre a fe cristiá e a realidade e a cultura galegas e/ou coa
realidade e cultura das persoas, colectivos ou pobos marxinados.
1. Os premios serán de 200.000 pesetas para o mellor traballo na
modalidade de ensaio e 100.000 para as modalidades de artigo e
poesía. Haberá segundos premios na contía de100.000 para ensaio
e 50.000 para artigo e poesía. Os diversos premios poderanse
declarar desertos se a xuízo do xurado non reúnen a calidade
esperada. Os primeiros premios serán publicados na revista
Encrucillada. Cada autor pode optar como máximo a dous dos
premios.
2. Poderán concorrer autores nados despois do 31 de decembro de
1976 para a modalidade de artigo e poesía. Á modalidade de ensaio
poderán concorrer autores nados despois de 31 de decembro de
1971.
3. Os textos, inéditos e orixinais, estarán escritos en galego segundo a
normativa vixente, mecanografados a razón de 2.500 caracteres por
páxina (espacios incluídos). Terán unha extensión de 50 a 100
páxinas para a modalidade de ensaio, de 15 a 20 para a de artigo e
de 100 versos como mínimo para a de poesía.
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4. Os traballos remitiranse a: Encrucillada, Rúa Nova de Arriba 1, 6º,
dta, 36002 Pontevedra, por quintuplicado e correo certificado, antes
do 30 de decembro de 2001.
5. Cada traballo presentarase anónimamente, cun lema, e irán
acompañados dun sobre pechado no que, por fóra, figurará o lema,
e dentro do sobre de novo o lema, nome completo do autor ou
autora, enderezo, idade, un teléfono de contacto, e fotocopia do
DNI.
6. A composición do Xurado, composto por cinco membros designados
por Encrucillada, darase a coñecer xunto co fallo o próximo 15 de
febreiro de 2002.
7. Non se devolverán orixinais por correo, só os que os interesados
retiren por si, ou por persoa autorizada no enderezo de Encrucillada
no prazo de dous meses a partir do fallo. Os non recollidos serán
destruídos a partir desa data.
8. A interpretación destas bases corresponde exclusivamente ó xurado.
O feito de participar no concurso supón a súa aceptación.
Galicia, marzo de 2001
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Os péndulos sincronizados:
sobre os desencontros entre a cultura
galeguista e a Igrexa Romana
(en Galicia)
Por Daniel LÓPEZ MUÑOZ

Propuxéronme desde a redacción desta revista escribir sobre Igrexa e
cultura galega. Despois de darlle un par de voltas, sen renunciar á proposta,
decidín acoutar e matizar. Se ben o primeiro dos elementos dese par, sendo
amplo e calidoscópico coma poucas realidades da nosa historia, resultaría
relativamente asumible –nos límites da súas concrecións actuais–, o outro
elemento do par, a cultura galega, con tódolos posibles significados desa
expresión –¿hai unha cultura galega? ¿múltiples culturas en múltiples
galicias? ¿Cando algo é cultura e cando ese algo é galego?– resultariame
excesivamente amplo dadas as limitacións do espacio dispoñible e, sobre
todo, as miñas propias. Permítaseme, logo, poñerme límites e xustificar
brevemente aquela transposición, así como as decisións básicas sobre o
enfoque adoptado.
A cultura humana, en tanto que calidade diferencial con respecto ó
animal, identifícase non tanto como a capacidade de racionalización ou
abstracción, canto a capacidade de simbolización propia da nosa especie,
isto é, esa habilidade mental consistente en asignar a obxectos e eventos,
determinados significados que non son inmediatamente descubertos –ou
mellor, descubribles– polos sentidos. Seica provimos dun estadio básico, o
do reflexo simple, que de aí pasamos ó do reflexo condicionado –coma o
can de Paulov–, deste ó estadio instrumental –ata aí chegan os simios– e de
aí, ó estadio da simbolización. A onde vou con isto é moi simple. Quero
fundamentar minimamente que, falando de cultura, a súa máis lograda
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expresión é a creación pactada de códigos simbólicos en xeral e de código
lingüísticos en particular. A lingua fai cultura e a cultura fainos humanos,
ergo a lingua fainos humanos.
Se nos trasladamos do cultural ó sociocultural, da definición xenérica
de cultura á de cultura dun pobo concreto –o galego válenos de exemplo
mentres dure–, non sería nada disparatado hoxe caracterizala por un
inventario de códigos de símbolos. Unha vez homoxeneizadas tecnoloxías
e modos de organización social, o máis xenuíno sinal de vida cultural
propia é a existencia de códigos de símbolos –e de signos– autóctonos. Eses
códigos son o resultado dunha negociación colectiva de séculos sobre a
asignación de significados. E, ademais, interactúa cos seus creadores, de
maneira que o pobo que crea un código de símbolos é, á súa vez, recreado
por el. Exprésao moi ben entre nós Pepe Chao: “Quen fala non só constrúe
un determinado mundo de percepcións, senón que tamén é construído por
el... Existe unha estreita relación entre lingua e psiquismo.”1. A lingua
concreta fainos humanos dunha concreta maneira.
Sirva todo o anterior para fundamentar que a cultura galega da que
aquí quero falar non é “a cultura realmente existente en Galicia”, senón a
que mantén, sobrevive, resiste e emerxe, rehabilitando e normalizando os
sinais de identidade propia, especialmente o sinal máis emblemático, ese
que Castelao comparaba co Pórtico da Gloria. Non me quero estender sobre
a anormalidade cultural que vive a nosa terra, nin entrar en lerias sobre a
boa ou mala relación que a Igrexa realmente existente aquí e agora ten coa
cultura realmente existente aquí e agora, pois, probablemente, as relacións
entre unha determinada forma de ser Igrexa en Galicia e unha determinada
forma de facer cultura en Galicia, son óptimas e mesmo complementarias.
Vaia iso pola banda de estribor.
E pola de babor, outro apuntamento. Os procesos históricos vividos
pola nosa cultura escriben unha sorte de curva do tempo nun imaxinario
eixe de coordenadas. Se nas abscisas representamos o decorrer do tempo e
nas ordenadas o vigor cultural da nosa lingua-cultura, teriamos algo así
coma unha liña ondulada que ascende no século cuarto, que se mantén á
baixa, que volve a ascender no noveno, que se afunde no décimo cuarto,
que se recupera brevemente nos períodos republicanos do século agora
rematado, que se deprime ó longo de corenta anos, e que volve rexurdir no
último cuarto do século vinte. Hai moitas dúbidas e sombras pero, no ciclo

1

Xosé Chao Rego, Ser galego hoxe. O feito diferencial galego. Museo do Pobo galego.

25/129

Daniel López Muñoz

26/130

Os péndulos sincronizados

histórico actual, o galego emerxe e conquista espacios de uso descoñecidos
–perde moitos dos coñecidos, ben o sei, pero como tendencia cultural, é o
momento da dignificación, restauración e normalización. Velaí o enorme
sinal dos tempos que corren na orde cultural.
E remato o comezo con tres consideracións que matizan o achegamento
que á cultura galega pretendo facer: a primeira é que, polo antes expresado,
a lingua é o “gran indicador” –non necesariamente o único, pero si, ó meu
entender, a condición necesaria–, para saber cando estamos a falar de
cultura e identidade galegas.
A segunda é que, pola seria dificultade de supervivenvia que está a
pasar esa cultura galega, unha inserción activa e continuada nese ámbito
cultural propio, unha práctica cultural galega, é, case inevitablemente, unha
práctica galeguista. Ou dito doutra maneira, en tempos de minoración e
substitución cultural e lingüística non dou imaxinado unha forma de
construír e avivece-la cultura galega distinta da que se entende por
galeguista2.
E por fin, en relación co anterior, o feito de que facer cultura galega
aquí e agora sexa facer galeguismo, ten certas consecuencias no noso
sistema sociocultural. Do franquismo sae a nosa cultura agónica ata tal
punto que non resultou viable un galeguismo político moderado de ampla
base social situado no disputado –e posiblemente inexistente– centro
sociolóxico. Houbo meritorios intentos, pero a situación levou máis ben á
nova militancia galeguista polos camiños da esquerda rupturista. E, de
feito, hoxe, a única alternativa viable, con tódalas ampliacións de capital
social realizadas ó longo da súa recente historia, asenta as súas raíces
naquel nacionalismo. É por iso que, na análise que a partir de aquí se
aborda, sen pretender en absoluto desconsiderar outras posicións dentro do
galeguismo, vou facer intencionada e recorrente referencia a esa versión do
nacionalismo galego hoxe hexemónica, “pedra de escándalo” e “materia
Podemos estar máis ou menos a gusto con esta realidade, pero non é unha arroutada froito de
militancias resesas, senón que é algo que funciona así. Así o entende a xente e así o entendeu Mons.
Rouco, nunha anécdota que xa teño contado noutros lugares e que me chamou poderosamente a
atención. Cando o visitamos Víctor F. Freixanes e mais eu para recabar un pronunciamento sobre
a cuestión do galego na liturxia, no ano 89, recomedáranos que para mellora-lo número de misas
en galego os galeguistas debiamos ir máis a misa. ¿De que maneira máis clara se pode manifestar
aquela idea? Non abonda ser galego para gozar dos ben culturais galegos de maneira normalizada,
cómpre ser galeguista e esixilos primeiro, estar en continua vixilia reivindicativa.
2

3
Daniel López Muñoz e Xesús Ferro Ruibal, A palabra fai camiño. Irimia. Colección Angueira.
Santiago. 2000.
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pendente” dunha “oficialidade católica” galega maioritariamente
conservadora. Esa referencia ten, ademais, unha segunda xustificación, tal
como xa teño desenvolvido noutro lugar3: na base de moitos desencontros
entre a Igrexa e a lingua galega, están actuando pantasmas moi ben
relacionadas con certos bloqueos mentais de complicada cura.
Dúas parábolas de andar por casa.
Paso a expoñer dúas historias, que queren servir de pano de fondo. A
primeira historia poderíase chamar “Cando a cousa non consiste en dicir
‘Señor Señor´”, e quere suxerir algo sobre as actitudes de fondo, e mesmo
de transfondo, que na Igrexa son hoxe atranco para o encontro e o diálogo
coa cultura e a sociedade secularizadas.
Vivímolo en varios sitios de Galicia. Hai a penas un ano, un
esperanzador movemento cidadán, valéndose de internet, aproveitando
experiencias a acervos organizativos de grupos, movementos, plataformas,
puxeron en marcha un referendo popular sobre a abolición da débeda
externa dos países do Sur.
Era unha rede de redes, algo que se pon a andar nun punto da
xeografía, que se traslada ó ciberespacio, que se agranda por contaxio
horizontal, que se amplía e enriquece por multicolores adhesións, algo
aberto, con normas mínimas esixibles para a coordinación, recreable en
cada lugar.
Era unha proposta da sociedade civil, pero coincidente no seu obxectivo
último e clarísimo coa propia campaña que o catolicismo máis oficial
puxera formalmente en marcha co xubileo 2000: condonación da débeda.
E desde Cataluña –onde nacera a idea e o impulso inicial–, conforme a rede
se estendía e densificaba –se facía máis ficheira, en expresión mariñeira–
moitos dos grupos de base desas institucións “da casa” –singularmente de
Manos Unidas e Cáritas– se foron adherindo activamente, poñéndose a
andar en pé de igualdade con sindicatos, ONGs, grupos de barrio e
concellos.
Tamén en Galicia, os que estivemos no asunto, comezamos a convocar
ás persoas e entidades concretas. Formáronse grupos locais nos que se
expuxo a razón de ser da proposta. Tocoume nun deses grupos, nos que con
toda naturalidade estaba a parroquia católica: unha persoa de confianza do
párroco representaba a Manos Unidas e o local onde nos comezamos a
reunir era parroquial. Entre os participantes –curiosamente todos a título
individual– había biografías pouco adeptas ó catolicismo –tanto, cómpre
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dicilo, como entregadas con xenerosidade a causas nada estrañas ó bíblico
Reinado de Deus–, pero en ninguén se percibía receo antieclesial ningún,
nin comentarios nin rexoubas, senón respecto e normalidade, alí reunidos,
baixo a mirada atenta do sagrado corazón de Xesús.
Á volta da segunda reunión, para sorpresa de todos, comunícase á
coordinadora, que a parroquia se desmarca, porque é todo “unha
manipulación”. Seica consultaran “coa central” e se lles explicou que
aquelo non tiña carácter eclesial, que non había instruccións de arriba nin
apoio expreso das altas instancias, que non inspiraba confianza e que había
organizacións pouco recomendables polo medio. En esencia a mensaxe era
de enfado e dese sentimento, tan intanxible e paranoico, de sentírense
utilizados e manipulados por seica non se sabe que escuros intereses de non
se sabe que tebrosas organizacións de non se sabe que infame mundo laico,
ou mesmo ateo, vete tu a saber, que poco más tiene.
Perdidas eventuais indulxencias, desterrados do fanun, a acción seguiu
en marcha, no ámbito puramente pro-fano, serenamente laica. Chegou o
día, fíxose a votación, unha acción simbólica de gran repercusión nos
medios e, entre os organizadores e voluntarios, viviuse unha xornada de
fraternal complicidade, de comuñón cunha causa xusta, de eucaristía civil,
da que a Igrexa –a de verdade, desde o punto de vista da significación
social– quixo quedar, á mantenta, completa e prudentemente á marxe.
A segunda historia podería chamarse “Polos feitos nos encontramos”.
E quere suxerir algo sobre a vida como lugar de encontro e as oportunidades
perdidas.
Teño un amigo da UPG. Ten unha biografía intensa, na que hai
capítulos memorables. Xantamos xuntos de cando en vez, cambiamos
impresións dos traballos e das vidas, colaboramos en cousas diversas,
falamos dos deste lado e dos daquel, de nós, dos nosos soños e das nosas
pantasmas.
Falamos coa sinceridade e o humor dos que, sen coincidir en todo, se
atopan nese inmenso mar das opcións humanas, das angueiras, das derrotas,
das esperanzas, das dúbidas. Hai anos cando era un militante entregado en
corpo e alma e, xa que logo sen cargas familiares, visitábame con algún
colega e nunca faltaba a retranca: “Ves, o Daniel tenche moitos fillos
porque como é tan cristián ten que lle obedecer ó Papa”.
Desde a súa dedicación profesional ó traballo social temos coincido na
mesma trincheira na formulación de estilos e propostas de intervención.
Ten posto en marcha e consolidado experiencias moi válidas. Como xa se
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albisca polo exposto é persoa de tradición “incrente”, con ese depósito
interior, herdanza do tardofranquismo, de militancias ateas e resaibos ó
uso. Sen embargo sempre me sorprendeu algo nel. A súa sincera defensa do
quefacer, da dedicación, da honestidade do traballo dos que el mesmo gusta
de etiquetar coma os cristiáns, no seu terreo profesional. Aínda máis, podo
afirmar que con estes ten unha gran sintonía. Nos feitos, desde a común
honestidade, dialogamos. A praxe é o ámbito do encontro, deses movementos
do corazón que acaban subindo á cabeza para seren ideas renovadas, neste
caso ideas de respecto ó outro e de morte de prexuízos adquiridos por
herdanza e contaxio.
O curioso, sen embargo, é que aquelas consideracións tenas de seu a
pesar da experiencia inmediata no barrio no que actúa, cunha igrexa
parroquial controlada polo Opus Dei, empeñada en marcar muros
infranqueables entre as iniciativas e plataformas cidadás nas que el –e os
seus compañeiros cristiáns– están presentes e o mundo de dentro, o
controlado e sagrado, o institucional e propio, única institución que se
expresa en absoluto castelán do barrio.
E aquí rematan estes contiños. Xa volveremos sobre eles.
Os péndulos sincronizados: de aproximacións e distancias, de
rearmes e desbloqueos
O estado actual da cuestión que aquí se aborda, o encontro e o
desencontro entre a Igrexa e a cultura galeguista, está moi condicionado por
avatares históricos vividos en Galicia no século que deixamos atrás. Para
o que aquí interesa, quero subliñar na historia do galeguismo un
acontecemento determinante. E na historia da Igrexa outro. Ilustran o que
poderíamos considerar unha fatal conxura dos astros contra ese posible
diálogo e fecundación recíproca. O resultado desa conxura é que os
péndulos históricos da Igrexa e da cultura galeguista están sincronizados,
de maneira que nunca se encontran: cando un vai cara á esquerda, o outro
vai máis aló, á esquerdisma, cando este vén de devalo, o outro escápalle
por diante.
Cómpre relembrar, en primeiro lugar, a violenta ruptura de ciclo que
supuxo o franquismo, e a creba xeracional entre o galeguismo republicano
e o tardofranquista. Ata a guerra civil, unha parte importante do galeguismo
recoñecíase a si mesmo dentro dunha matriz crente. Non se trata de bautizar
a ninguén, nin de leva-la auga a ningún muíño. No galeguismo republicano
constituído en corrente política había por fortuna un rico pluralismo
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interno, no que os líderes de sensibilidade cristiá eran unha parte substancial4,
e os que poderiamos chamar “bos fregueses” –aqueles que, ademais, tiñan
unha manifesta participación intraeclesial– eran relativamente importantes5.
Por outra parte, no galeguismo cultural daquela mesma época, esa
compoñente aínda era, se cadra, máis densa. Isto era así, non por imperativo
social do momento, máis ben ó contrario, estamos a falar dunha época
turbulenta onde o anticlericalismo reprimido durante anos estoupaba na
teoría e na práctica do republicanismo, onde había precedentes claros de
intelectuais galegos manifestamente anti-Igrexa (caso de Leiras Pulpeiro)
e onde a dicotomía esquerda (anticlerical)-dereita (clerical), non favorecía
en nada aquel microcosmos de pluralismo e apertura mental. O galeguismo,
ó situarse no bando republicano e no espacio de esquerda –paso que non foi
dado sen intenso debate interno– rompía, en gran maneira, a presión
externa das dúas Españas.
O feito determinante a subliñar no tocante á Igrexa é o Concilio
Vaticano II e as súas consecuencias locais, no ben entendido de que
falamos do período anterior á relectura integrista promovida polo actual
papado.
A cuestión é que no último cuarto do século XX, a cultura galeguista,
na súa concreción nacionalista, estivo máis determinada en relación ó
relixioso polo trauma da dictadura que por aquela cultura propia do
galeguismo de preguerra.
Cando o galeguismo se articula politicamente nos anos sesenta, faise,
en termos xerais, desde a esquerda resistente, sen conexión umbilical cunha
desaparecida estructura herdada da época republicana e co que fora a
cultura organizativa do histórico PG. Certamente que, en paralelo, tiña
unha existencia propia o galeguismo cultural, no que si existía ese continuum,
materializado en biografías concretas, pero o galeguismo político non é
tanto unha reavivación, canto unha reconstrucción social. As razóns de tal
dualidade son abondo coñecidas e aínda avivan hoxe interesantes debates,
por fortuna cada vez menos maniqueos.
“O galeguismo, desde os programas de 1918 das Irmandades da Fala era visto como proclive á
esquerda e máis cando o partido galeguista se aliou coa esquerda. Se ben os dirixentes deste partido
político eran en xeral católicos fervorosos –vg. Bóveda e R. Otero Pedrayo– os cregos e parte dos
laicos achegados preferían o traballo en entidades máis neutrais coma o seminario de estudios
galegos” en Francisco Carballo, A Igrexa Galega, Ed. A Nosa Terra, Vigo, 1995. V. tamén
Victorino Pérez Prieto, Galegos e cristiáns, Sept, Vigo, 1994.
4

5
Velaí a impresionante nómina de LOGOS: Otero, Pedret, Cabanillas, Losada, Risco, I. Vilarelle...
e un ilustrador de luxo como Castelao.
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Esa reconstrucción ten os seus propios vectores, unha identidade
marcada por un contexto ben definido: no interior, o franquismo, presente
como afogante nacional-catolicismo; no exterior a loita anticolonial e unha
cultura de esquerda aínda ancorada en ríxidos estereotipos antirrelixiosos,
cunha traducción concreta no perfil humano dos protagonistas: isto é, a
incorporación á práctica e ó discurso do novo nacionalismo tiña, como
presuposto tácito, o arrombamento ou o abandono da fe persoal e da
vinculación “orgánica” coa Igrexa (por suposto, sempre deixando á marxe
casos singulares que non invalidan a tendencia maioritaria nin a veracidade
social dese aserto). O desbloqueo que producen fenómenos como a teoloxía
da liberación latinoamericana e outras realidades galegas chegarían unha
década despois.
O nacionalismo nacente elabora o seu relato do que foi o partido e o
acervo galeguista anterior, un relato condicionado polo contexto que forma
parte da súa propia cultura organizativa. Nas versións dominantes dese
relato tende a obviarse ou distraerse a compoñente “crente” do galeguismo,
ou mellor, dos galeguistas republicanos da preguerra. E dicimos
republicanos, porque esa dimensión relixiosa non se omite, nin se distrae,
senón que se predica como fenómeno asociado e lóxico, cando o relato
aborda a figura dos galeguistas que se pasaron de bando, traizoaron a
herdanza constitucionalista e republicana do galeguismo e se acomodaron
ó réxime da Nova España. Ei-la problematicidade dos relatos, especialmente
nos tempos de cólera. En calquera caso, convén non esquecelo, esa
desviación é comprensible: foi moi grave e escandalosa a complicidade
criminal da Igrexa nos acontecementos do 36 e de toda a dictadura, por
máis que fose precedida doutras violencias.
En maio de 1965 a UPG edita o seu coñecido manifesto contra o clero
galego, co sonoro título de Acusamos6. No seu contexto o escrito é
rupturista e marcará distancias. É sintomática a reacción ofendida e
apoloxética de certos grupos como a Mocidade Galega Católica7. Máis polo
Está recollido (de aí tomo a data exacta) integramente en M. Caamaño Suárez e X.M. Rodríguez
Pampín, Pro e contra da liturxia en galego, Sept, Vigo, 1980.
6

Curiosamente lido hoxe o documento non parece nada excesivo, aínda que si inxusto por
xeneralista e tópico –ningún matiz sobre as diferencias sociais internas no clero, nin sobre a acción
galeguista de cregos ilustres, ...–. Pero tampouco excesivo, porque se ben se ocupa de acusar ó clero
e á Igrexa en Galicia de obvias traicións á cultura galega e dunha longa historia de privilexios
sociais, trata de maneira moi expresa de salva-la validez da fe ( “acusamos a este clero, non á
relixión que indignamente representa”), así como a figura do Papa Xoán (“seguindo as luminosas
normas do gran Papa Xoán XXIII”).
7
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que significa e por como é recibido, que polo que realmente di, estamos
diante dunha ruptura de relacións entre o novo nacionalismo de esquerda,
o que vai marcar toda a época da transición, e a “Igrexa Oficial”.
En termos xerais, ese novo nacionalismo inaugura daquela toda unha
fase de dogmática sospeita antieclesial, nada allea ás claves do progresismo
da época. As pontes foron dinamitadas e as “sínteses”, de producírense,
nada máis que tiñan lugar a nivel individual, en persoas concretas que
militaban nas organizacións políticas, culturais ou sindicais, e que eran
habitualmente coñecidos como “o crego”, “o cristián”, “a monxa”, etiquetas
ben ilustrativas da escepcionalidade dos casos.
Abortouse así unha primeira posibilidade de diálogo e de encontro.
Afirmo tal, porque, ó pouco tempo, chega a Galicia con forza o impulso
renovador do Vaticano II. Os Coloquios, as Comunidades, a Asemblea
Conxunta, Encrucillada, Irimia... e o deostado, polos anteriores, Concilio
Pastoral de Galicia, foron unha gran oportunidade, posibles piares nos que
asentar unha ponte de diálogo e desarme. No máis relevante desde un punto
de vista institucional, o Concilio Pastoral (impulsado por todo un arcebispo,
Quiroga, e sen dúbida influído non só polos participantes senón polos que
quedaron fóra), chegouse a formulacións tan afortunadas que é incrible que
non serviran para nada e que se consentira, pola base eclesial e polo
galeguismo, a súa inertización e silenciamento por unha xerarquía católica
desbordada polas circunstancias e polos ecos da esquerda social e teolóxica.
Temos logo que, nos setenta e primeiros oitenta, a Igrexa dá pasos enormes,
mesmo a nivel de xerarquía (velaí os documentos que asume, asina e
publica Mons. Araúxo) susceptibles de seren “recepcionados” pola cultura
do galeguismo político, provocar un cambio de paso, de discurso e, sobre
todo, de prexuízos. Pero os principios eran os principios, e a desconfianza
con respecto á Igrexa, parte do dogma.
Dando un brinco resituámonos no tempo e pasamos ós noventa.
Entramos en fase de cambio pendular eclesiástico, cunha fortificación das
posicións institucionais máis conservadoras e, sobre todo, máis egocéntricas.
O centro da acción pastoral da Igrexa –que en termos sociolóxicos sería
algo así como a súa función social–, pasa a se-la propia Igrexa, desprazando
a outros centros de atención, coma o Reinado de Deus e as súas
mediacións: a xustiza intramundana, a paz, a emancipación dos pobos...
máis propios de décadas pasadas. Estamos na Igrexa, que, nunha sociedade
secularizada, nos deixa perplexos con actitudes como a da primeira das
historias relatadas ó principio, cando chea de razón se retira das causas
xustas, mesmo cando coinciden coas formalmente consideradas súas, en
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canto “detecta” que se trata de procesos nos que debe situarse a pé de obra
con entidades non confesionais. Ei-la concreción, anecdótica e local, da
involución Ratzinguiana, expresada no recuperado e terrible aforismo:
Fóra de nós, non hai salvación. Un aforismo, por certo, oposto nas súas
consecuencias ó evanxélico: todo o que non está contra nós, está connosco,
(logo somos moitísimos e moi diversos).
Sintomatoloxía idiomática
Nese rearme institucional defensivo e conservador hai, como vén
sendo recorrente na nosa historia, unha gran prevención fronte ó proceso de
extensión, normalización e restauración de usos do galego, de ruptura, en
definitiva, da cómoda inercia diglósica. Isto debería darnos que pensar: o
idioma galego sofre cos rearmes conservadores, mesmo no caso de que
sexan realizados por un Papa de discurso nacionalista e inculturador. Os
ultimísimos aconteceres políticos, o revival do discurso españolista, e o
ambiente artificialmente creado en contra das culturas, linguas, e
nacionalismos periféricos (non así os centrais, ben reforzados)8, axudan
nesa mesma dirección.
A postura no tocante á lingua é medida en Galicia de moitas cousas.
No que aquí nos afecta, serve para ilustrar esa oscilación pendular: a
ousadía dos setenta, o repregue dos noventa.
En 19899 demostramos, con datos, o fracaso da Igrexa galega á hora de
aplicar unhas sinxelas instruccións de todo un Concilio Pastoral sobre a
liturxia en galego10 da década anterior, instruccións fundamentadas nunha
–nunca despois repetida– valoración institucional da cultura e lingua

Vén ó caso facer presesente as palabras do bispo de Solsona, nunha entrevista recente co motivo
da súa dimisión: á pregunta de se era nacionalista respostou que se consideraba nacionalista catalán,
cousa que non tiña que extrañar a ninguén pois todos eramos máis ou menos nacionalistas, só que
outros eran nacionalistas españois. Brindo esta remisión como argumento de autoridade xerárquica,
por se alguén de por acó o precisa e agradece, por aquilo da total orfandade institucional na que nos
atopamos a miúdo os cristiáns galegos.
8

9

Daniel López Muñoz, O Idioma da Igrexa en Galicia, Consello da Cultura Galega, Santiago, 1989.

O 24 de agosto de 1976 os bispos de Galicia referendaron as conclusións do Concilio Pastoral nun
documento público no que encabezaban: “Correspóndenos agora ós bispos de Galicia referendar
as conclusións... e ó mesmo tempo arranxa-los medios precisos para que sexan levados á práctica.”
No punto primeiro xa referendaban as conclusións sobre liturxia en galego e no punto cuarto
propoñianse como obxectivo do seguinte curso –¡estamos logo no 78!– a confección dos materiais
para a introducción do galego na liturxia.
10
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galegas e dunha aposta activa pola súa promoción: “O C.P.G. pídelle a
tódolos cristiáns, bispos, curas e leigos, cadaquén segundo a súa específica
misión, que participen na promoción da lingua galega, por ser un valor
humano que está asociado coa liberación do home e, por ende, coa
evanxelización”. (Por defender isto mesmo vintecinco anos despois, o
Bienio Irmandiño estivo exiliado da Institución). Os datos eran claros: a
pesar de que os cregos se aliñaban cun modelo lingüístico teórico semellante
ó do CPG, a pesar dos seus propios hábitos lingüísticos, a porcentaxe de
celebracións en galego era exigua. Un 7% do total.
Como o argumento máis recorrido para xustifica tal situación, cunha
exquisitez democrática fóra do común na práctica eclesiástica, era que a
xente non o quería ou non o demandaba, procedemos11, recentemente, a
indagar que pensaba ese pobo de Deus ó que se recorría como xustificación
dos incumprimentos eclesiásticos. Tiñamos ó respecto certas hipóteses,
baseadas na observación e na testemuña dos cregos que xa tiñan o galego
perfectamente introducido na liturxia: a experiencia, positiva; a reacción da
xente, maioritariamente de simpatía, pero unha minoría, oposición máis ou
menos activa.
O resultado foi confirmatorio: a máis da metade da poboación galega
agrádalle, a un tercio tanto lle ten, a unha oitava parte (13%, que chega a
un 18% entre os máis practicantes) non lle agrada. Aínda máis, esa actitude
institucional é “contra natura” e “pouco rendible”: por unha parte entre a
poboación galego falante os niveis de crenza e práctica son maiores; e,
ademais, un 60% da poboación valora negativamente esa inhibición,
rexeitamento que é participado polas tres cuartas partes nos grupo máis
novo de poboación.
A pregunta obrigada era ¿Qué ten aquela minoría para marca-la pauta
e condiciona-lo comportamento dos cregos en contra das conclusións dun
Concilio Pastoral referendado polos bispos? Resultou ser un perfil moi
significativo: o opositor ten máis de 65 anos, está instalado no castelán, é
moi practicante, e predomina máis entre as mulleres. Un perfil que coincide
co retrato robot do conservadorismo socio-político. Velaí quen, en boa
medida, marca a pauta do comportamento e da imaxe social da Igrexa.
Digamos, en termos funcionalistas, que pesa unha sorte de “expectativa de
rol” sobre o comportamento social da igrexa parroquial e “que se supón”
que debe contentar e axustarse a certa mentalidade.
11
Daniel López Muñoz e Bernardo García Cendán, Receptividade do galego na liturxia. Consello
da Cultura Galega. Santiago de Compostela 2000.
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¿Por que a esa mentalidade lle “afecta”, ou “fere” a ruptura da diglosia
e o uso ordinario do galego para as funcións consideradas sagradas? Velaí
que entramos no mundo da psicoloxía social e da sociolingüística. Fagamos
só un apunte do evidente: o uso normalizado e non diglósico do galego
connotou e aínda connota en Galicia certos posicionamentos socio-políticos
en estreita relación con todo o explicado no apartado anterior. En Galicia
o código é mensaxe.
O curioso é que a vaga de pensamento conservador na Igrexa é tan
sólida que desde instancias eclesiásticas, lonxe de aceptar ese desfase12
–aínda que só sexa en relación coas conclusións do CPG–, e artellar un
discurso sobre as dificultades do proceso, xustifícase a lexitimidade da
situación presente, con argumentos que, sendo suaves, cualificariamos de
defensivos e inzados de lugares comúns, pero, ó mesmo tempo, reveladores
dun trauma respecto dunha cultura galega na que ten un peso determinante
a cultura galeguista e contra unha cultura galeguista na que resulta
determinante un nacionalismo nada “afín”. Así de bloqueados estamos.
Teño un exemplo ben recente. Hai un par de meses, tras entrar na
páxina Web do arcebispado de Santiago e comproba-la práctica total
ausencia do galego, remitín, como fregués, un correo electrónico á dirección
que alí figuraba facendo unhas preguntas. Dicía, o seguinte:
Distinguidos irmáns:
¿Por que o idioma desta terra, o que nos identifica pacífica e fraternalmente no
medio deste universo mundo, marabilla de diversidade e policromía, está ausente da
súa páxina oficial? ¿Por que está tan pouco presente na pastoral desta arquidiocese?
¿Por que me resulta imposible que os meus fillos e fillas aprendan a celebrar e
formula-la fe en comunidade parroquial na nosa lingua familiar, na que aprenderon
os seus primeiros rezos, implacable e invariablemente retraducidos na catequese
comunitaria? ¿A que tipo de modelo, de interese, consciente ou inconsciente, pode
responder esa teimosía antigalega? ¿Por que ese empeño en facerlle tanto mal á
Igrexa, á súa imaxe, ó seu papel histórico, neste delicado e emocionante momento no
que Galicia volve a pensarse a si mesma, non sen dúbidas e medo á liberdade, como
cultura digna e redimida, con dereitos e futuro, no medio e medio de tódalas demais?
¿Por que non se asumen as consecuencias e conclusións do Vaticano II, do Concilio
Pastoral de Galicia, das recomendacións do mesmo Xoán Paulo II, no tocante á
aculturación como condición necesaria da catolicidade? ¿Por que na escola hai
galego, na administración hai galego, na televisión hai galego, pero na parroquia só
e exclusivamente castelán?
Asegúrolles que isto a moitos crentes nos crea un gran pesar e un forte conflicto
interior. A lingua propia e o seu uso normal, en países cunha historia coma a nosa,
Sería unha siginificativa excepción o bispado de Tui-Vigo, que nun plano pastoral recente
desempoou as conclusión do CPG, e se propuxo obxectivos ó respecto da galeguización da liturxia.

12

36/140

Os péndulos sincronizados
non é un mero instrumento de comunicación de mensaxes. O código é mensaxe,
compromiso, valentía, identificación, fidelidade, curación de feridas, dignificación de
empobrecidos, diálogo coa cultura, restauración de autoestima.
E por último, unha consulta concreta, ¿como podo na miña parroquia de ............
celebrar comunitariamente a miña fe no idioma de nosa terra? ¿Deberei seguir
desprazándome cada domingo quince quilómetros?
Gracias. Espero a súa resposta.

E a resposta foi a que segue, na que, por elemental respecto, omito o
nome do asinante:
Moi estimado irmán:
Aínda que a sua carta debeu esperar o turno para ser respostada, tal é o fato
enorme de cartas que se reciben de todo o mundo e soio hai unha persoa para
resposta-las, chegoulle a hora. Mais, malia as moitas cartas que se receben, poido
decirlle que a súa e a segunda que trata de este tema. A outra, bastante máis desafiante
que a súa, tamen foi oportunamente respostada.
O primeiro que vou facer é recordarlle que a sua carta non é exacta en moitas
das suas afirmacións:
1º. A lingua gallega non esta AUSENTE da páxina oficial da nosa Archidiócese.
2º. Tampouco e certo que haxa ninguna teomosía antigalega. Nin a hai, nin a
houbo nunca, malia a hestoria falseada que se conta dabondo por ahí adiante.
3º. A sua afirmación atribuida, coido que erróneamente a Xoan Paulo II, ó
Vaticano II e ao Concilio Galego, de que a aculturación é condición necesaria da
catolicidad, precisa matización. Aplicada tal como sona significaría establecer un
principio totalitario polo que a cultura dun povo sería o ben absoluto ó que someter
todo o demáis. Soio é válido, e así o entende o ensino da Igrexa, visto como un dereito
da persoa que atopa na cultura un medio necesacrio para o seu desenrolo como ser
humán e fillo de Deus. A aculturación non será válida nas características de unha
cultura concreta que ledan de calquer forma ó ser humán. O ser cristián, e polo tanto
católico, leva arreo ser un transformador de culturas, como he ovbio que ocurreu
dabondo na hestoria.
Se a lingua galega está pouco presente na pastoral da Igrexa, primeiro de
botarlle a culpa a una imaxinaria teimosía antigalega, será boo preguntarse porqué.
Que non existe tal teimosía o amosan a maioría dos libros litúrxicos en galego, feitos
con innegable sacrificio e desinterés por moitos sacerdotes, relixiosos e católicos
beneméritos, que se usan en moitos sitios, arreo malia a protesta dos fegreses que os
prefiren en castelán.
O que pasa é que no se pode obligar a usar o galego a quen non quere usarlo
ou atópase incómodo con él (Cfr supra). Confeso que para min foi, e ainda é, un
traballo –que fago gostoso cando mo exixe a promoción do Reino de Deus– falar e
celebrar en galego. Son fillo de galegos e son galego, pero o mesmo que un número
levadísimo de galegos, a miña lingua nai no é o galego, polo que non estou disposto
a admitir que non é ligua de galegos e de Galicia, aquela a que primeiro escoitei, na
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que sentín o calor dos meus pais, na que aprendín a falar, rezar, estudar e amar. Non
me pida que renegue dela, porque non estou disposto. Considero un dereito fundamental
da miña persoa. Non obstante, uso o galego, falo en galego, predico en galego cando
os ouvintes queren que lles fale así, e me falan así, nunca o farei para contentar
teimosías, que a mayoría das veces, ainda en moitos que se confesa creentes, non se
fundan en obxetivos evanxélicos, senon de outro orde.
Todo esto ten debaixo algún principio que é preciso deixar craro. En primeiro
lugar, a misión da Igrexa non é crear, promover ou destruir linguas. O seu fin e
obxetivo único, central e supremo é anunciar e construir o Reino de Deus. Para esto
a lingua e algo accidental ou vehicular, necesario para a trasmisión da Boa Noticia
e a comunicación entre a comunidade, pero considera-la como o obxetivo mesmo da
mensaxe sería como mínimo instrumentaliza-la, cousa que na Galicia de hoxe estase
a facer arreo. A lingua e para o evanxeo e non o Evanxeo para a lingua.
En segundo lugar, convén deixar ben claro que non é licito falsea-la hestoria
como se está a a facer botándolle a culpa a Igrexa da presencia en Galicia da lingua
castelán e o conseguinte arrumbamento do Galego. As culturas endexamáis se
impoñen ou morren pola forza, ainda que veñan a cabalo dunha potencia vencedora.
Fanno pola sua funcionalidade intrínseca para servir de vehículo as correntes
culturáis. É o caso galego non é unha excepción. Por eso extendeuse o castelán nos
nosos eidos. Ainda máis, a verdade é que na pervivencia no gelego prerante os tres
séculos de casi absoluto silencio literario, debeuse a institución que mantuvo a vida
e cultura rural impermeable ò exterior. Esa institución no foi outra que a parroquia
rural. E quen lle dou vida, alimentouna, mantivoa perante eses séculos foi precisamente
a Igrexa. Ninguén, ningún poder humán gobernou nela culturalmente, máis que a
Igrexa. Polo tanto a factura que moitos crentes galegos, millor quizais, galeguistas ou
nacionalistas, queren pasarlle a Igrexa para que se convirta en una “obligadora” de
falar galego, sinxelamente non existe.
E agora chegoulle o turno a páxina. ¿Por qué contén tan pouco galego? Porque,
como xa dixen antes algo ten, non está “ausente”.
A páxina d’Intenet da nosa arquidiócese non está máis que para trasmitir o
Evanxeo dendes dunha Igrexa privilexiada. E a Igrexa Apostólica española e, xunto
a Roma, a única occidental. Esto debería ser sentido polos crentes como un privilexio
e unha responsabilidade. A Igrexa compostelana trata de respostar a esta exixencia.
Polo tanto fíxose e manténse a páxina tratando de que a sua mensaxe vaia o máis aló
posible, servíndonos do singular medio que é Internet. Pero para este fin, recoñecerame
que o idioma galego non é o ideal nin o máis axeitado. Esto coido que é evidente. A
lingua universal de Galicia –pois tamen é de Galicia- é o Español. Por este motivo a
páxina está básicamente en Español. Non queremos que pola lingua os que dendes de
todo o mundo estean a chegar a ela, teñan que pechar por no comprender o que alí
se dí.
Estará vostede de acordo conmigo que non haberíamos achegado a notable
audiencia que estamos a ter, se estíbese escrita en Galego. Pois ese e non outro e o
motivo. Non estamos para difundir unha lingua, torno a insistir, senon a mensaxe
evanxélica. A lingua, polo tanto, debe ser aquela que millor comprenda a eventual
audiencia. E para o fin da páxina oficial a lingua máis axeitada non me negará vostede
e o Español.
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¿Por qué non se puso unha copia en galego? Pois a razón é moi sinxela: non da
o presuposto para elo. A Igrexa compostelán e pobre, moi pobre. Non ten outra
riqueza que a hestoria e moita xente que traballa gratis polo Evanxeo o fai, ca mesma
competencia ou superior, o que noutros eidos faise a cambeo de boos soldos. Manter
esa páxina en galego suporía doblar o persoal e esto e imposible, tendo en conta que
farían falta máis persoas para facer o que estamos a facer.
Podería ainda aducirlle outras razóns que sen dúbida as hai, pero xa chega esta
carta para pensar un pouco. Non a quero pechar sin decirlle que facéndonos as
víctimas e non dándonos conta das causas verdadeiras do atraso de Galicia,
endexamáis nos dignificaremos. A lingua promóvese facéndoa útil para a trasmisión
e expresión dunha cultura, non de corredoira, senon de porte universal. Hoxe unha
lingua para ter futuro debe producir para a aldea global no que se convertíu o mundo.
Esa é a forma de promover o idioma e a Igrexa xa o fixo e o está a facer, pero sin
esquecer que o seu principal empeño e a trasmisión do Evanxeo.
Pasareille nota ó señor Cura Párroco de... da súa pregunta final. Como
comprenderá non estou en condicións de respostarlle.
Gracias.

A resposta daba para outro artigo. Reflicte, de maneira exemplar,
aspectos claves da estructura mental do pensamento dominante na Igrexa
en Galicia con respecto ó emprego do galego e a aculturación en galego.
Pasando por alto cuestións graves no eido da teoloxía pastoral –que non é
o meu terreo– como rexeitar que a aculturación sexa condición de
catolicidade13, quixera facer fincapé en varios aspectos que marcan a
secuencia argumental:
- A negación da maior, aínda que, como neste caso, sexa evidente: non
hai ausencia do galego, xa que hai presencias mínimas xustificativas; a
Igrexa apoia xa que houbo cristiáns que traduciron con gran sacrificio e
desinterese os libros litúrxicos (deberíaselle preguntar a eles); negación que
acada mesmo apaixonantes reinterpretacións da historia.
Confeso que non sería tan ousado de citar a Xoán Paulo II no meu correo, se non tivese ben
fresquiña a lectura da Exhortación apostólica Ecclesia in America, do 22/01/1999, na que hai
parágrafos que recollen case literalmente a idea, torpe e laicamente, expresada por min. Dí o bispo
de Roma: O Fillo de Deus, ó asumi-la natureza humana, encarnouse nun determinado pobo, aínda
que a súa morte redentora trouxo a salvación a tódolos homes, de calquera cultura, raza e
condición. O don do seu Espírito e o seu Amor van dirixidos a todos e cada un dos pobos e culturas
para unilos entre si a semellanza da perfecta unidade que hai entre Deus uno e trino. Para que isto
sexa posible é necesario incultura-la predicación, de xeito que o Evanxeo sexa anunciado na
linguaxe e na cultura daqueles que o escoitan.
13

Iso si, estas palabras están pronunciadas nun contexto latinoamericano, polo que pode resultar que,
unha vez máis, funcione na nosa cristiandade galega ese mecanismo tan curioso que entende á
perfección a necesidade de aculturarse cando un está en exóticos países de misión, pero non aquí,
onde preferimos non facernos preguntas.
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- A recorrencia do argumento da protesta dos fregueses.
- A percepción traumática e belixerante (¿separatista?) do proceso de
normalización do galego, que se entende como perda, exclusión e morte do
castelán.
- A sospeita obsesiva de carácter político que adquire ton ofensivo
(“aínda en moitos que se confesan crentes, non se fundan en obxectivos
evanxélicos, senón doutra orde”)
- O argumento do universalismo –para xustifica-la páxina en castelán
e menosprezar o galego como instrumento de comunicación na aldea global
(suponse que na de sempre, na das verzas e chourizos, non); e o da extrema
pobreza da diocese de Santiago para facer, a maiores, unha versión en
galego, xa que iso suporía “dobra-lo persoal”.
E aí queda, sen máis comentarios, como perfecta radiografía das
distancias desta Igrexa con respecto á que se albiscaba no horizonte de
futuro hai a penas vintecinco anos. Será a factura da modernidade. Será.
E nós con estes pelos
E xusto no momento no que se manexa este discurso, trufado de fobias
ó político (cando é de determinada color), en harmonía co neoespañolismo
dominante, están dadas as condicións para que aquel nacionalismo acade
espacios de poder en Galicia, ó igual que xa pasou en cidades que albergan
sés episcopais.
O nacionalismo galego –e con el a cultura galega, a cultura en galego–
fixo un longo camiño, exterior e interior, para chegar ó seu momento actual
e sabe que unha boa parte dos seus votantes se identifica a si mesmo, como
cristiáns. Nese proceso de maduración –máis importante que a tan predicada
moderación–, habería moitos elementos e matices a salientar, pero aquí
interesa un: os síntomas dun cambio de actitude fronte ó feito cristián, un
interese pola Igrexa –como realidade plural, sostida por unha base de
crentes–, e unha simpatía polos compañeiros e compañeiras cristiáns na
causa de que Galicia, sen deixar de ser aldea local –a moita honra–, pase
a ser parte da global.
¿Sinais? Cos ollos abertos e no sitio axeitado –remítome á segunda das
historias do principio– poden percibirse en cantidade e calidade. Citarei
algúns de pasada pola falta de espacio:
- Na intelectualidade galega, galego-practicante, hai sinais de apertura,
simpatía e interese por formas de vivi-la fe compatibles cunha aposta
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honesta e radical pola emancipación humana. Podemos ilustrar esa
aseveración, por exemplo, con posturas de gran significado por parte de
persoas de referencia ineludible nestes momentos, como Manuel Rivas,
presente en Irimianzas (a da Coruña de hai poucos anos) e Foros de
Encrucillada14. Algo semellante se percibe, por exemplo, nunha corrente de
comunicación aberta entre dous Foros de pensamento ata hai pouco
incomunicados, como a Semana de Filosofía de Pontevedra e o Foro de
Encrucillada. E así, outros casos, como o interese que sempre espertaron as
Romaxes de Crentes Galegos, etc...
- Naquel nacionalismo político nacido e criado na sospeita contra a
Igrexa, hai tamén pasos na dirección de revisión de estereotipos. Citarei
como sinal significativo a recente edición dun número monográfico da
revista Terra e Tempo –maio a agosto de 1999– sobre O papel da Igrexa
na Galiza, na que a organización editora –UPG– deixaba os contidos en
mans de cregos, pensadores e pensadoras de medios cristiáns, teólogos, ...e
manifestaba na súa apresentación a intención de pór ó descuberto moitos
descoñecementos e preconceitos establecidos.
- E, en terceiro lugar, cómpre citar pola súa importancia o excepcional
ámbito de encontro persoal e diálogo de concepcións e sensibilidades
plurais que supuxo o Bienio Irmandiño. Teño recollidas contribucións
escritas de trinta e sete personalidades da cultura galega. Feita unha análise
de urxencia do contido desas achegas establecín tres categorías, partindo
dunha clasificación elemental de posicionamento respecto ó “factor crente”.
O resultado viría sendo algo así: arredor de dezaoito serían intervencións
de persoas que se sitúan a si mesmas dentro do universo crente, pero
críticas co proceder idiomático da Igrexa: serían crentes críticos; arredor de
cinco serían achegas de persoas non crentes que só semellan ter unha
Non podo resistirme a reproducir un poema publicado por Rivas en Irimia –número 422–, que é
ben indicativo desa actitude de busca e diálogo, e mesmo nostalxia dunha fe relixiosa humanizadora.
O poema, titulado O Río, dí tal que así:

14

Da outra banda, Señor, vexo este verde
e terras de ben dar
e un regato con vimbios de ouro vello
e un pombal de mensaxeiras
e un anxo que esfolla as espigas de millo
cabo dun hórreo de cen pés.
Sei que nunca cruzarei ese río
que para min murmura a balada do adeus.
Ficarei nas ruínas do muíño
coa foula branqueando a xanela dos ollos.

Eis a soberbia que chamarei destino.
Pero eu fun dos teus, Señor.
Quizais aínda gardes recordo daquel outro
que brincaba as roseiras tralo son da campá
e creu ter escrito para ti o poema do pan.
Pai Noso, pois, que estás nos ceos,
en memoria daquel que eu fun,
dille ao río Grande que toque
unha canción de amor.
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coincidencia meramente táctica cos promotores do bienio (comungarían
coa causa, pero sen aproximarse ó universo crente); pero o máis novidoso
é que hai arredor de dez contribucións que, situándose fóra dese universo,
manifestan un interese e empatía, non xa coa causa da lingua, senón coa
propia fe cristiá dos promotores, mesmo expresando unha sincera nostalxia
por unha fe “aparcada” nun tempo anterior15.
Non hai diálogo sen dúas partes. Aquela conxura dos péndulos
sincronizados refírese, como se deduce do exposto, ós ámbitos institucionais
oficiais. Pero a vida segue nas bases. A revolución conciliar e a modernidade,
actuaron sobre a conciencia crente, mudándoa. Abríronse horizontes e
naceu unha nova estirpe de crentes que non pode desterrar ningunha
involución institucional. Eses novos crentes aceptaron a maioría de idade
da sociedade, entraron en diálogo con ela porque son parte dela, e crearon
unha nova espiritualidade e unha nova maneira de ser e sentirse Igrexa. En
Galicia, como non podía ser doutra maneira, abrazaron a lingua e a cultura
propia, a dos máis pobres. E o diálogo con aqueles que abrazan as mesmas
causas vén de seu. Por iso, a pesar dos pesares, o país está sementado de
iniciativas que desmenten calquera fatalismo. ¡Péndulos fóra!
Daniel LÓPEZ MUÑOZ

Tampouco aquí me resisto a reproducir parte da aportación de Francisco Rodríguez, que
representa moi ben esa actitude:

15

“O neno erguíase ás sete da mañá. Tiña sete anos. Corría a sentar nun banco de pedra a carón da
igrexa do val para contemplar a ermida no monte. Quería falarlle a Deus, ao misterio, á esperanza
nunha vida futura que desexaba chea de gozos humanos, desde un sensorial quietismo infantil...
...Non se sabe se o neno fuxía dun mundo só albiscado, un procuraba un oasis onde facer reais os
seus devezos, que venteaba difíceis de conseguir na súa vida futura. Pero o que si está claro é que
procuraba, a través de Deus aos homes. Pode parecer un pouco complicado, pero así era. Chegar
directamente á xente, ás persoas, sen censuras, con entrega e liberdade, sen mentira, con amor e
afecto, de palabra e de obra, resultaba inxente e imposíbel. O neno decidiu falar con Deus, bicar
a Deus, amalo. Podía facelo sen medo a ser ollado, escoitado, reprimido ou anoxado... O neno
medrou, foi monaguillo, estivo a punto de ir para crego... O neno non se fixo crego. Saíu un mozo
filosoficamente materialista. Aquel Deus intanxíbel, pero non aterrador nen inhumano, foise
esvaendo e concretándose en xente de carne e palabra, que tiñan xentilicio proprio, galegos e
galegas. Aquela paisaxe real, pero inanimada, foise convertendo en terra con sentido, Galiza....
...Din que Deus se fixo home en Cristo. Os cristiás así o acreditan. Sei que existen cristiáns na
Galiza que predican co exemplo e están a facer que o Deus intanxíbel, pero humano, baixe da
ermida do monte na que estaba encerrado, para alegría do neno, xa home, que ve nestes cristiáns
uns amigos, compañeiros e compatriotas.
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Estudios

As humanidades no ensino:
persoa e nación
Por Luís G. SOTO

“Humanidades. Verba lonxana e fermosa
com’un grupo escultóreco da Piazza de Florenza”1
Neste estudio, ofrecemos unha reflexión sobre a cuestión e querela
das humanidades, examinando as súas vertentes ética e política, a
partir do suxeito do sistema educativo (o educando) e, en xeral, do
espacio público (o cidadán). Confrontando dous modelos de educación,
e dúas formas de concibir a persoa, abordamos a bagaxe humanística,
educativa e civilizacional. Ó fío dela, e volvendo ó suxeito, salientamos
unha fermosa e prometedora ensinaza das humanidades: a conxunción,
virtual e venturosa, entre persoa e comunidade.

Dous debates e un suxeito
Nos últimos tempos, temos asistido a un debate en torno das
humanidades que, en puridade, foron dous. Un, o primeiro, no seo do
sistema educativo, motivado pola aprobación e implantación da LOXSE
(Lei 1/1990, de 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo).
O outro debate, a partir dese primeiro, foi na comunicación social. A pesar
do un seguirse do outro, os seus contidos esenciais diferiron
significativamente.
No primeiro caso, o profesorado de humanidades manifestaba a súa
discrepancia cunha reforma educativa que os marxinaba. Pensaban, ó meu
ver con razón, que as humanidades tiñan non só algo que dicir no ensino,
1

R. Otero Pedrayo, Arredor de si, Nós, A Coruña, 1930, páx. 23.
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senón, máis ben, bastante que ensinar, tanto no aspecto informativo canto
na dimensión formativa. En consecuencia, estes profesionais reclamaban
unha maior presencia para as súas materias no currículo educativo. No
segundo caso, en medios políticos e xornalísticos, o debate tomou outra
dirección. Sen dúbida, as novas voces comezaron facéndose eco da queixa
do profesorado polo tratamento marxinador que as humanidades recibiran
na reforma educativa. Mais, de seguida, houbo unha mudanza nas
formulacións e o que pasou a ser examinado, e cuestionado, foi outra cousa:
a natureza e a orientación dos contidos formativos e informativos
humanísticos. Non se trataba xa, primordialmente, de que, no currículo,
houbese poucas humanidades (por exemplo, pouca Filosofía ou case
ningún Latín) senón, e sobre todo, de qué humanidades había (por exemplo,
qué Historia ou qué Xeografía se ensinaba).
Ambos os debates, alén de pola súa xénese, comparten un fondo
común. Sendo, con todo, diferentes. Pois, a polémica mediática é de teor
abertamente político; mentres que a disputa docente ten, ó meu ver, un cariz
ético. Dicindo isto, salientando o cariz ético, non pretendo obviar o seu
carácter gremial, no mellor sentido da palabra: a lexítima defensa duns
intereses profesionais. Mais, a defensa das humanidades contén, explícito
ou implícito, un horizonte ético: unha concepción humanista do suxeito da
educación. Pois ben, é neste transfondo ético onde se dá a confluencia e o
enlace esenciais entre este debate académico (acerca do posto das
humanidades no ensino) e a polémica política (acerca do sentido das
humanidades no ensino... español). Esta última polémica, é certo, xira en
torno ó modelo de estado, uni-nacional ou pluri-nacional, español. Ora, este
debate non só versa sobre unha cuestión de organización xurídico-política:
afecta tamén, e medularmente, ó concepto de cidadán, o suxeito da política.
E, velaí o punto de cruce, a confluencia e o enlace entre os dous
debates: o suxeito da educación e o suxeito da política. E, ¿quen é ese
suxeito? En ambos os casos, podemos darlle o mesmo nome: o cidadán.
Este sería o suxeito que achariamos na educación e na política: na primeira,
por medio dela, estaría facéndose a si mesmo; na segunda, a través dela,
estaría facendo desde si mesmo. Sen embargo, eu prefiro pór de parte o
cidadán e falarmos dun outro suxeito: a persoa moral. Ó meu ver, a
polémica sobre as humanidades, vista desde o ámbito educativo e desde a
area política, ten ó fondo, e no cruzamento de ambas as problemáticas, ese
personaxe: a persoa moral. Que, curiosamente, poucas veces é situada nun
primeiro plano e, moitas menos, lle é outorgado un papel protagonista.
As razóns desa escasa presencia, da persoa moral no cerne dos debates,
son principalmente dúas e complementarias. Porque sobra na política (é
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dicir, na concepción dominante da actividade política); e, aínda que pareza
un paradoxo, porque a persoa moral xa está abondo presente na educación.
Comecemos por isto último, polo sistema educativo, que ademais ten moito
que ver co primeiro, a maneira de concibir o cidadán e a súa participación
na política.
¿Humanismo sen humanidades?
Así, se mirarmos a LOXSE, e non me refiro só ás súas declaracións de
intencións, senón o seu articulado e, despois, as regulamentacións que a
desenvolven e que concretan a súa aplicación, non poderemos evitar unha
sorprendente conclusión: estamos ante o triunfo póstumo das humanidades.
En efecto, á vista do cadro legal, e a impresión non muda se descendemos
ata os deseños curriculares, non cabe dúbida que todo o ensino se humaniza...
ó prezo (que tal vez valla a pena pagar) da minoración das humanidades.
Toda ensinanza, e a ensinanza enteira, tórnase humana, fica humanizada:
non só as ciencias xa chamadas humanas ou sociais, senón tamén as
naturais e ata mesmo as puras e duras, como as matemáticas. Pois, todas as
materias están atravesadas por contidos “transversais” e perfiladas por
contidos “actitudinais”, ambos de innegable liñaxe humanística2. E, sen
embargo, as humanidades, quizá por ese xeneroso transvase, ven
enmagrecidos os seus contidos e vense, elas mesmas, relegadas a unha
posición marxinal. Ora, ¿é posible escamotear, ata case aforrar, as
humanidades nunha educación pretendidamente humanista?
Por dicilo cun exemplo, e a modo de ilustración, imaxinemos unha
profesora de Filosofía que xa leva anos explicando, tentando pór ó alcance
dos seus alumnos, os aparellos conceptuais e utopías vitais forxados, ó
longo dos séculos, pola súa disciplina. Esta profesional, que sabe, mellor
que ninguén, das dificultades dos bachareis perante a pureza do pensamento,
¿non ficará atónita perante os currículos de Lingua, mesmo xa os da ESO,
ó ver o que, polas vías “transversais” e “actitudinais”, se espera que
aprendan os alumnos? De crer o que reflicten os deseños curriculares, os
estudiantes de Lingua terían que ser, ou cando menos chegar a ser,
dialogantes como Platón, suspicaces coa ideoloxía e sensibles ás
desigualdades como Marx, reflexivos como Descartes, críticos como
Nietzsche, ecuánimes como Kant, inimigos da manipulación como Marcuse
Unha achega recente: M.A. Santos Rego (ed.), A pedagoxía dos valores en Galicia, Servicio de
Publicacións da Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, 2000. En especial, para captar
a súa virtualidade práctica, a parte III e, sobre todo, a parte IV.
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e ata indagadores das causas últimas como Tomé de Aquino. E todo isto,
por suposto, sen lles ensinar nada, ou case nada, das doutrinas espalladas
por eses nomes venerables, porque para falar de Filosofía a penas habería
tempo e lugar, ó longo dos anos e os planos de ensino. Resulta, tal proxecto,
verdadeiramente incrible. Como tampouco é crible que, do sistema
educativo, vaian saír feministas, ambientalistas ou ata ecoloxistas, pacifistas, e un longo etcétera de tipos morais... sen tratar, sen coñecer e axuizar,
en fin, sen estudiar, o feminismo, a ecoloxía, o pacifismo... etc. A verdade,
non parece posible, pois, escamotear, e moito menos aforrar, as humanidades
nunha ensinanza pretendidamente humanista.
A tal problema, a solución é ben fácil: introducir e potenciar as
materias de humanidades no decurso do ensino. O que se traduce na
necesidade de alongar o proceso educativo, designadamente, o bacharelato.
Porque, ó noso ver, o reforzo das humanidades, como despois exporemos,
non debe ir en detrimento das ciencias, as artes e demais compoñentes
básicos do proceso educativo. Mais, ¿como unha solución tan fácil,
prolongar (e, con iso, intensificar) a educación, resulta tan difícil de levar
á práctica?. A resposta primeira, e aparentemente definitiva, é a dificultade,
ou máis ben a imposibilidade, do seu financiamento. Ó parecer, non habería
recursos (económicos) destinables a tal ampliación e alargamento do
sistema educativo. Esta resposta, sen embargo, solapa outras, que moitas
veces acaban tamén por formularse: a carencia de interese das humanidades
e, ligado a isto, os resultados procurados polo sistema educativo.
Neste punto, o que se revela, pois, é a pouca consideración polas
humanidades. Cousa que non é de estrañar, dado o teor xeral da nosa
sociedade. Mais, entón, xa que o fenómeno non pode ser debido ó prestixio
(de facto, inexistente) das disciplinas humanísticas, ¿como entender a
humanización do ensino, por incompleta ou imperfecta que sexa, que
contén a reforma educativa?. Ó noso entender, porque esa humanización
ven responder a necesidades sociais que, ademais, conectan cos resultados
esperados do proceso educativo.
Ensinar deleitando
Dalgunha maneira, hoxe preténdese que a escola faga o que a familia
xa non fai ou a (duras) penas fai: educar os fillos. Era algo no que, antes,
tamén contribuía, e grandemente, a Igrexa. Mais, agora, polo xeral, os pais
non teñen nin tempo nin diñeiro para dedicalos á educación dos seus fillos
e, en consecuencia, entregan os seus fillos, con armas e bagaxes, ás
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institucións educativas. E, en moitos casos, non contan, para tal fin, coas
igrexas. Curiosamente, os valores que propugnan as igrexas cristiás seguen
a ser considerados, a grande escala, non só válidos, senón ben desexables
para a convivencia na nosa sociedade. E, sen embargo, as igrexas non son
consideradas, nesa mesma medida, transmisoras adecuadas deses seus
valores. Entre nós, por exemplo, a Igrexa católica perdeu boa parte da súa
autoridade educadora: como consecuencia, tal vez, do seu autoritarismo,
dilapidou boa parte da súa auctoritas moral. A ollos de moitos, xa non é,
ou é pouco, mater et magistra. E desenvolve, como tal igrexa, un escaso
labor educativo. En resumo, a escola ha de absorber case toda a misión
educadora, a comezar na gardería e a seguir na educación infantil, primaria,
secundaria,...
Por iso, o sistema educativo, da gardería ata a secundaria, tórnase
formador... e, mesmo, entretedor. Porque os ensinantes deben cumprir, en
non pequena medida, a función dos pais. De aí, unha ensinanza que se
enche de valores e actitudes, que se proxecta de modo cooperativo e
constructivo. É, en suma, un ensino que tería que desenvolverse na esteira
e á maneira dunha (grande) comunidade familiar. De facto, os valores e
actitudes que enarbora a nosa escola, nos cales se espraia a reforma
educativa, son típicos do refuxio familiar (e eclesial) e, correlativamente,
son notoriamente anti-mundanos, non-sociais e, nese sentido e por iso
mesmo, contra-fácticos. Con outras palabras, a escola iría, discorrería e
ensinaría, contracorrente. Por exemplo, na nosa sociedade impera a máis
encarnizada e desapiadada competitividade: pois, a escola entón, pola súa
parte, non só promove os valores e actitudes contrarios (de cooperación e
solidariedade), senón que, ademais, tenta borrar das aulas, entre os escolares, a menor pegada de competencia. Nin que dicir ten que eses lazos, de
cooperación e solidariedade, son os que, tradicionalmente, se establecían
no seo da familia e no ámbito da educación familiar, mesmo se esta, a
familia, tomaba faccións xerárquicas e aquela, a educación, tomaba formas
autoritarias. Pois ben, á escola tócalle, hoxe, ser a “ilha dos amores”3 que
outrora era a familia, remanso de paz no medio do océano tempestuoso, a
“guerra de todos contra todos”4 que constitúe a nosa sociedade.
E ben, ¿pode, entón, a escola, o ensino, atinxir semellantes finalidades?
Pois, moi dificilmente, bastante limitadamente. Entre outras razóns, porque
3

Ó modo da camoniana: L. de Camoens, Os lusíadas, Figueirinhas, Porto, 1978, pp.382-446.

A fórmula bellum omnium contra omnes foi popularizada, na filosofía política, pola obra de T.
Hobbes.
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os ensinantes non son os pais e, conseguintemente, non dispoñen nin da
autoridade nin do contacto nin da proximidade nin dos recursos, que, para
educar (e, antes que iso, para humanizar), dan a inserción e a convivencia
na comunidade familiar. Por iso, na súa tarefa educadora, os ensinantes
necesitan, desde os primeiros momentos, do concurso dos seus alumnos.
Que é doado de conseguir, mentres se trata de xogar. Mais, a cousa
complícase cando, despois da gardería e a educación infantil, o deber ten
que ir, progresivamente, substituíndo ó pracer. A ensinanza participativa e
constructiva, a cargo do propio estudiante, atopa, entón, serias dificultades.
Non é desencamiñado vaticinar o triunfo do principio do pracer (facer o
que un quere), non xa sobre o inexistente de autoridade, senón sobre o
principio de realidade (facer o que cómpre facer)5. En consecuencia, o
trinomio educativo (información, formación, entretemento), sobre cuxa
sabia combinación repousa o éxito do ensino, resulta definitiva e fatalmente
descompensado: escasa información, aparente formación e abundante
entretemento. O resultado é, pois, que os alumnos frustran, eles mesmos e
ante a impotencia dos seus profesores, o desenvolvemento das súas propias
capacidades. A ensinanza humanizadora fica, ó cabo, sobre o papel: da lei,
dos regulamentos, dos deseños curriculares, dos proxectos pedagóxicos,...
Tolerancia represiva e autonomía limitada
É certo, claro está, que o sobre-esforzo do profesorado, correspondido
polo equivalente sobre-esforzo dos seus alumnos, pode lograr que a
ensinanza humanizadora se faga realidade ou, polo menos, que se aproxime
á súa realización6. Ora, ese sobre-esforzo, por ambas as partes, non é o que,
nin normalmente nin razoablemente, cabe esperar que se faga. Por tanto,
polo xeral, sen pecarmos de agoireiros, o resultado será o antedito: o
subdesenvolvemento da ensinanza e o conseguinte dos ensinados, coa
frustración das súas propias capacidades, por efecto conxugado dos impulsos
e as inercias individuais e colectivas. O que se corresponde cun modelo
que, ó noso ver, informa, de lonxe e ó fondo, a reforma educativa: a
tolerancia represiva. Esta, por suposto, non é exclusiva do sistema educativo:

Estes principios, o Lustprinzip e o Realitätprinzip, formulados por S. Freud, resultan aquí, ós nosos
efectos, bastante explicativos.

5

A título de exemplo, valla a experiencia pedagóxica levada a feito, con protagonismo exemplar
de Xosé Calviño, no instituto Xelmírez I de Santiago. Unha achega: VV.AA., I xornadas de
innovación educativa “Xosé Calviño”, Xunta de Galicia, Santiago, 2000.
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é un fenómeno característico do capitalismo avanzado7, que crecentemente
cala a nosa sociedade.
A tolerancia represiva é unha maneira sibilina de exercer o poder, que,
por suposto, non exclúe outras, subsidiarias ou complementarias e de signo
ben distinto. É, certamente, unha maneira sibilina, pois a súa eficacia
represiva é confiada, paradoxalmente, ó imperio dunha tolerancia que, á
par que evita a opresión directa, propicia, mediatamente, a frustración dos
suxeitos. Así, por obra da tolerancia represiva, os individuos e os colectivos
estragan as súas potencialidades, mais non por se veren impedidos (ou
forzados) no seu desenvolvemento, senón por todo o contrario: por lles
seren facilitadas (obviamente, dentro duns certos límites) as súas decisións,
escollas, accións e realizacións. Os suxeitos resultantes son movidos, e
están encadeados, pola satisfacción inmediata dos seus desexos primarios.
Eles engrosan as actuais masas de consumidores e de operarios,
caracterizados, antes que pola súa docilidade, pola súa ductilidade. Ora,
estes suxeitos manipulados, e sobre todo manipulables, non son meros
autómatas, senón persoas e xentes minimamente autónomas: é dicir,
individuos e colectivos que dispoñen dunha consciencia e unha vontade,
mais arteiramente reducidas e, sobre todo, convenientemente reconducibles.
Pois ben, velaí temos o resultado esperable do proceso educativo: a
persoa tipo que, rematados os estudios obrigatorios e inclusive o bacharelato,
haberá de incorporarse á sociedade: o suxeito do (ou sexa, ó) mercado e o
estado. De seguro, non é o que desexan as familias, mais é o que demandan
os axentes económicos, os grandes vendedores e contratadores, e os
políticos, as burocracias administradoras. Neste panorama e con esas
perspectivas, é comprensible a escasa relevancia das humanidades. Elas
contribuirían a alongar os horizontes, e a equipar a substancia, dese suxeito
básico (por non dicir, raquítico e esquelético) do proceso educativo. Mais,
admitir tal contributo significaría comezar a mudar a persoa tipo, a corrente
na escola e normal na sociedade, aquela que ten que apañarse cunha
consciencia e unha vontade mínimas (cativas) e manexables (influenciables).
Porque, para este suxeito, manipulado e manipulable, a aprendizaxe consiste,
precisamente, na aprendizaxe da manipulación.

O concepto, tolerancia represiva, foi proposto por Marcuse. Seguimos, eminentemente, as súas
reflexións en: H. Marcuse, One-dimensional Man, Beacon Press, Boston, 1964.
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O manipulador manipulado
Así, esta aprendizaxe viría sendo un proceso en que os xoguetes van
sendo substituídos por outros obxectos: uns, inanimados; outros, animados;
e ata outros, humanos. O meniño pequeno deviría meniño grande: neste
punto, os seus obxectos serían as cousas da natureza (e as do espírito) e os
outros conxéneres humanos (os demais, os próximos e, inclusive, un
mesmo, o seu corpo e persoa). Nesta aprendizaxe, son esenciais as ciencias
e as técnicas, e tamén as artes. Coñecéndoas e empregándoas, o suxeito, o
receptor da ensinanza e protagonista da aprendizaxe, chega a establecer,
con todo o outro indeterminado, co mundo e a vida circundantes, relacións
de obxecto. E, correlativamente, o ensinado e aprendiz chega a constituírse
a si propio, fronte ós obxectos definidos, como un suxeito diferenciado.
Ademais, no caso das ciencias e as técnicas, as relacións que se establecen
entre estes dous polos, o suxeito e os obxectos, veñen dadas en termos
obxectivos, están marcadas pola obxectividade. Por todo isto, é ben claro
que as ciencias e as técnicas (e as artes) non constitúen só instrumentos
manipuladores, senón que representan un compoñente esencial, fundamental
e imprescindible, en toda educación verdadeiramente humana.
Agora, a cuestión reside en non ficar aí: nesa basilar, e irrenunciable,
obxectividade. Porque, esta, se non é transcendida, no que se traduce é en
manipulación, por activa e por pasiva. É dicir, no que se traduce, a
aprendizaxe das ciencias e as técnicas (e, nalgunha medida, as artes), é na
producción (en parte, auto-producción) dun suxeito, un individuo (e,
conseguintemente, o colectivo resultante), manipulador e manipulado. En
síntese, é un suxeito que manipula ou é manipulado, segundo dispoña, ou
non, dos medios (as ciencias e as técnicas) para o facer. Ou sexa, este
individuo (ou colectivo) ora, dun lado, actúa como suxeito manipulando
obxectos (sexan cousas ou sexan os outros), cando conta cos recursos
científicos e técnicos oportunos; ora, doutro lado, cando non conta con eses
recursos, é un obxecto máis da manipulación operada por aqueles (individuos
ou colectivos) que, nese caso, si contan cos medios científicos e técnicos
precisos. Son, pois, os medios (exactamente, a posesión e a utilización das
ciencias e as técnicas) os que converten, a individuos e colectivos, en
suxeitos manipulantes ou en obxectos manipulados. En resumo, a
obxectividade, se non é transcendida, conduce á obxectivación e á
obxectualización, que tendencialmente alcanzarían todo, da natureza á
sociedade. En definitiva, adoita rematar en dominación, que as xentes
gozan... e, sobre todo, padecen. Así lle sucede á inmensa maioría, xa que
o reparto de beneficios depende das cotas de poder.
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A bagaxe humanística: subxectividade, referencia, sentido
No ensino, para refrear esa tráxica deriva, isto é, para fuxir á dialéctica
da manipulación (e escapar á lóxica da dominación), o que cómpre é que
o acceso á obxectividade vaia acompañado, e sucedido, polo desenvolvemento da subxectividade. Pois ben, niso consiste a tarefa e a achega
senlleiros da ensinanza e o aprendizaxe das humanidades e, xunto con elas,
das artes. Elas, en efecto, non só permiten descubrir, e axudan a desenvolver,
a subxectividade nun mesmo e, correlativamente, nos outros. Tamén
permiten contemplar, e obrigan a considerar, a cultura enteira (ciencias e
técnicas incluídas) como un producto, unha producción inacabable, defectiva
mais perfectible, do espírito humano. As humanidades, pois, ensinan e
aprenden a subxectividade, entendida como a consciencia e a vontade
particulares e singulares, as perspectivas e os designios individuais e
colectivos, que filtran e pautan a experiencia humana. Unha subxectividade
que, tal como nola mostran as disciplinas humanísticas, é constitutivamente:
incompletude, falibilidade, fraxilidade, solicitación, construcción,
potencialidade, finitude... tal vez, simplemente, liberdade partillada8.
Insistimos: com-partillada. Con isto, ó subliñar o carácter compartido, alén
de salientar a imbricación societaria, queremos lembrar a outra cara, tantas
veces esquecida, da liberdade: a responsabilidade.
As humanidades, entón, proporcionan o coñecemento de si e o contacto
co outro, os outros, o mundo e a vida. Máis exactamente, fornecen un
coñecemento e un contacto, distintos de aqueloutros, marcados pola
obxectividade, que subministra a aprendizaxe das ciencias e as técnicas.
Ora, os uns e os outros, os humanísticos e os científico-técnicos, non son
antitéticos, senón complementarios. É máis, han de integrarse cabalmente.
Así, as ensinanzas científico-técnicas dan entrada, na experiencia humana,
á verdade, entendida en termos obxectivos, é dicir, como coherencia
discursiva e consistencia empírica, comprobables e contrastables por todos
e por calquera. É, sen dúbida, unha conquista innegable e irrenunciable.
Mais, aí mesmo, o saber humanístico ten algo que dicir: porque fai ver,
permite comprender, esa obxectividade como intersubxectividade humana.
Ora, ó reintroducir o subxectivo, as humanidades non reintroducen o
suxeito tradicional, que a modo de soberano, coa e pola súa autoridade
(absoluta), dictaba a verdade (tamén absoluta). Ó contrario, o que fan é
Neste sentido, lembramos a lectura que M.F. da Costa, arcebispo de Lubango (Angola), fai das
formulacións de Sartre: M.F. da Costa, A existência na filosofia de Jean-Paul Sartre. Caminhos da
Liberdade entre a Ideologia e a História, Fund. Eng. António de Almeida, Porto, 1997.
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evitar calquera entronización, remitindo todo á medida humana. Por tanto,
non nos afastamos da verdade, senón que achegamos esta, tanto canto
podemos (que sempre é pouco), á realidade.
Ora, achegarse á realidade é, alén de descubrila, moldeala imprimindo
nela o noso cuño, tornala humana. Mais, non se trata de descubrila e de
moldeala enxergando a realidade simplemente como o que hai, senón
entendéndoa como o que nos é dado. Neste punto, interveñen decisivamente,
e diferencialmente, as humanidades, pois elas dotan a ensinanza, como
ningún outro saber, de referencia e de sentido. Con este plus, a referencia
e o sentido, que lle engaden, elas modifican substancialmente o
coñecemento. Por exemplo, a auga non é xa só un líquido cunha fórmula,
senón ademais este río, de nome Miño, que cargado de lendas e historias
percorre un país, o galego, que constitúe un recurso esencial de cuxo
aproveitamento industrioso viven moitas xentes, que mesmo beben as súas
augas, agora se a contaminación o permite, como, desde a época romana,
a cidade de Lugo. O que aparece aquí, xunto coa substancia natural, é o
suxeito humano, nunha realidade concreta: máis exactamente, dexergamos
uns suxeitos humanos que se interrelacionan entre si e co medio natural no
transcurso dos séculos. Ora, nese exemplo tamén aparece, ou máis ben
transparece, o que fai aparecer todo iso: as humanidades. Designadamente,
a Xeografía, a Historia, a Literatura, a Lingua, mesmo tamén as clásicas,...
e ata, inclusivamente, a Filosofía. Obviamente, tampouco faltan as ciencias,
as técnicas e as artes, que tamén teñen o seu lugar nesa realidade concreta.
Ó operar ou, máis ben, ó franquear, simplemente, a conexión do
abstracto co concreto, as humanidades facilitan a aterraxe da ensinanza e,
con esa toma de terra, facultan, ós ensinandos, para a apropiación do terreo.
Deste modo, o que se aprende é algo do que cabe facerse cargo, unhas
cousas das que, os ensinandos, poden e deben tornarse responsables. O
efectuado é, pois, un movemento dobre: de clausura, ó remitir o coñecemento
para o concreto, mais tamén de abertura, ó ofrecer o concreto á
experimentación. Ou sexa, co ensino humanista, o que se perde en extensión,
é gañado, por outra parte, en profundidade. Así actúan, na ensinanza, a
referencia e o sentido: acoutando a súa aplicación, mais alargando a súa
aplicabilidade.
Ó achegar as referencias, o suxeito ensinado principia a albiscar o seu
mundo e a súa vida: non só vai vendo as súas cousas e os seus outros, senón
que chega a ollar para si mesmo, inmerso (reflectido e proxectado) nesa
constelación de obxectos e suxeitos. É o primeiro paso na pasaxe á acción.
Pois, logo, o sentido, propondo percorridos (os xa transitados xunto cos
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transitables), posibilita a exploración da inmanencia (o que lle cabe ó
suxeito) e ata, mesmo, da transcendencia (o que lle foxe ó suxeito). En
suma, o sentido, como decantación da experiencia, invita novamente á
experiencia. Sen dúbida, o sentido filtra e pauta, mais non encadea, nin
individual nin colectivamente, se pivota na subxectividade e se circula
como intersubxectividade. Pois ben, así é como nolo aprenden as
humanidades. Que non nos sinalan un sentido único, senón que, pondo en
escena o xogo de ter/dar sentido, nos ensinan a pluralidade de sentidos, con
toda a súa multivocidade.
Persoa integral e comunidade nacional
Ora, dentro e fóra da aula: ¿quen é ese suxeito, individual ou colectivo,
que podería xogar a ese xogo de ter/dar sentido?. De entrada, se quere
xogar a fondo e en serio, parece que só pode ser un suxeito individual e
colectivo. Por exemplo, un individuo que, ó actuar como suxeito, tiver
ademais a capacidade para, con outros semellantes, constituír un suxeito
colectivo, activo e actuante, efectivamente axente. Se non for así, sen esa
capacidade asociativa e sen ese engaste colectivo, ó individuo só lle cabe
xogar intra muros: consigo mesmo, e acaso só na súa imaxinación, ou
pouco máis, con algún outro na estricta privacidade. Mesmo así, e aínda
máis se se movese extra muros, sería un tipo de persoa que habería de
consistir en algo máis que na suma (ou, mesmo, na integración) dunha
consciencia e unha vontade, por críticas e prácticas que fosen. Pois, nesa
persoa, ambas as dúas deberían estar ultrapasadas. Así, a consciencia tería
que ser, alén de crítica (i.e., reflexiva e avaliadora), proxectiva (i.e.,
indagadora e propositiva); e a vontade, pola súa vez, tería que ser, alén de
práctica (i.e., pragmática e operativa), constructiva (i.e., formadora e
produtiva). Con outras palabras, esta persoa, para si mesma e para cos
outros, sería, se se me permite a expresión, verbo e acción, verbum e praxis.
Con tal constitución, sendo verbo e acción, esa persoa estaría,
inmediatamente e irremisiblemente, deixada a si e a mercé dos outros. De
aí, pode resultar un abandono e unha submisión, mais tamén un dominio de
si e un condominio cos outros. O que non abdique de si e desenvolva a súa
subxectividade, cultivando o seu verbo e a súa acción, estará en condicións
de, a partir de si propio e con outros semellantes, proxectar e construír.
Obviamente, sempre que a persoa non se vexa obrigada a capitular, levada
a alienar a súa subxectividade, por efecto do discurso e a actuación
negadores dos outros. De impedir isto, debería encargarse, alén do
ordenamento xurídico, o sistema educativo, formando, e vinculando, persoas
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integrais. E estas non poden ser tales se non son concibidas como suxeitos
axentes, e non meros actantes (ou figurantes) e nin mesmo actores.
As persoas integrais, en efecto, non cabe que sexan nin actantes,
suxeitos obedientes que executan ordes e forman hordas, nin actores,
suxeitos conformes que representan papeis, tendo roles e decorrentemente
un status, e que forman masas. Non, teñen que ser suxeitos axentes, cuxa
axencia comece por si mesmos e os seus próximos: suxeitos edificantes e
performadores que constitúen xentes. O seu perfil correspondería ó dun
personaxe filosófico clásico: o individuo virtuoso, sendo a virtude unha
forma mesurada de auto-disciplina e de inter-acción. Para este individuo, a
virtude, e non calquera carácter ou adscrición obxectivos, configura a súa
última e íntima identidade. Esta, por tanto, resulta eminentemente práctica.
É unha persoa cuxo verbo se liga á súa acción, que, con outras semellantes,
ela propia nace, faise e refaise, na inter-comunicación, na inter-acción. Esta
persoa, consecuentemente, deposita o seu inter-esse nese nacemento, nesa
nacente, en fin, nesa nación. Velaí a entidade que lle brinda a ocasión para
tornarse suxeito político, mesmo sen abandonar a esfera ética, só con vivir
plenamente a súa vida.
As humanidades, “com a sua cariciosa voz terrestre”9, espertan en nós,
humanos, a persoa das virtudes, a pólis e a republica. Alumean o seu
nacemento, propician a súa aparición, no seo dunha nación, da que, esa
persoa, sería xerme, motor, froito e medida. Non lle virían mal á nosa
maltreita e contrafeita, tamén nacente, civilización planetaria: unha persoa
glocal10, unhas nacións condicentes, capaces de entrañar o estraño e de
estrañar a súa entraña. Unha flor así, está claro, non crece por si soa nin en
catividade, nin a pode cultivar un só, sen o concurso constructivo dos
outros.
Luís G. SOTO
lfetsoto@usc.es

9

F. Pessoa, Poemas de Ricardo Reis, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 1994, páx.101.

10

Ou sexa: conxunción e síntese de global e local.

55/159

Achegas

O preito da Historia
Por Ramón VILLARES

Os derradeiros anos do século XX trouxeron, en España, un debate
intelectual e político novo, case inesperado, en torno ó papel da historia
como materia escolar, a súa capacidade para formar cidadáns e, máis
amplamente, as posibilidades que ofrece para a configuración de identidades
nacionais. A novidade non está tanto na existencia deste verdadeiro preito
da Historia, para dicilo more germánico, senón na repercusión mediática
que acadou. Abonde lembrar que con ocasión da presentación, daquela
falida, do plano de mellora das Humanidades, no outono de 1997,
publicáranse máis de seiscentos artigos de prensa sobre esta materia. Ben
é verdade que moitos deles non pasaban de seren simples ocorrencias,
cando non exabruptos, de comentaristas e tertulianos, máis do que
contributos reflexivos de intelectuais e científicos sociais. Pero o feito real
foi que se estableceu un debate, alentado en boa medida polo nacionalismo
español, sobre a necesidade de fixar un determinado tipo de interpretación
escolar da historia de España, baixo un eixo cronolóxico e cunha orientación
máis unitaria do que común.
Que haxa un debate sobre esta materia non é asunto novo, porque os
combates sobre o pasado son un sinal de madureza intelectual nas sociedades
democráticas. Isto é o que acontece na maioría dos países europeos cando
se abeiran criticamente acontecementos como o Holocausto, os “verdugos
voluntarios” de Hitler, o colaboracionismo no réxime francés de Vichy ou
a represión da Resistencia italiana. Durante os anos oitenta e principios dos
noventa, o debate sobre a memoria foi obxecto, en varios países europeos,
de congresos científicos, pero tamén de debates mediáticos alentados por
xuízos sobre vellos torturadores como Priebke (en Italia) ou Barbier (en
Francia). Tratábase, en xeral, de controversias que se centraban na
necesidade de fortificar os fundamentos morais das democracias xurdidas
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da loita contra o fascismo, ese “inimigo común” batido nos campos de
batalla e xulgado en Nuremberg, como expresión da indignidade humana.
E, naturalmente, nestas polémicas participaron non só políticos e creadores
de opinión mediática, senón tamén importantes intelectuais da dimensión
de Jürgen Habermas na Alemaña ou de Norberto Bobbio en Italia. Era un
debate político, pero tamén moral sobre as orixes dos sistemas democráticos.
En troques, nada disto agroma na orientación e nos contidos do preito que,
de forma intermitente, tivo lugar en España desde hai cinco anos. Non é un
preito establecido en termos de moralidade democrática, senón de loita
política (non sempre explicitada como tal) entre concepcións diferentes da
organización territorial e nacional de España.
Cómpre lembrar brevemente os termos desta polémica, para ir de
contado á súa natureza ideolóxica e acabar logo cunha pequena referencia
a un dos “corpos do delicto”, como son os libros de texto de Historia
empregados nas aulas, para o que nos pode servir o exemplo de Galicia. O
punto de partida foi a decisión tomada polo primeiro goberno Aznar de
afrontar, con criterios de combate ideolóxico máis do que educativo, un
plano de mellora do ensino das humanidades. O centro da batalla fixouse,
desde o principio, na historia en xeral e, máis concretamente, nos contidos
da materia escolar “Historia de España”. A diagnose oficial da situación
está contida no famoso discurso da ministra de Educación –naquela altura
Esperanza Aguirre– na Academia da Historia en outubro de 1996, onde se
referiu amplamente ó “estado calamitoso” no que se atopaba, no seu sentir,
o ensino da historia en España, con exemplos de lagoas e ignorancias que
alegaba padecían os escolantes españois. O problema non era simplemente
que os estudiantes de secundaria descoñecesen quen era Xulio César ou
Felipe II (que pode acontecer que se atopen exemplos concretos desta
ignorancia), senón que isto era debido á influencia exercida no sistema
educativo polos gobernos autonómicos e, nomeadamente, os das
nacionalidades históricas.
Neste mesmo estilo está redactado o máis recente Informe da Academia
da Historia –de xuño de 2000–, no que se sinalan mesmo exemplos
concretos de libros e casas editoras a propósito de orientacións localistas ou
nacionalistas. A socorrida (e inexacta) afirmación de que nun libro de
historia publicado en Galicia había máis páxinas dedicadas á guerra civil e
franquismo en Galicia (unha unidade) que ó mesmo período en España (22
liñas) é un exemplo deste estilo argumentativo. A súa conclusión no pode
ser máis desalentadora: a “ignorancia sobre o pasado” é considerada como
unha arma de confrontación –“suposta pugna”, di o Informe– entre o
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“nacionalismo españolista” e os “nacionalismos periféricos”. Il va de soi
que a penalización desta ignorancia é unidireccional, dado que se considera
negativo que un escolante descoñeza o Cantar del Mio Cid, pero non é
motivo de preocupación que lle aconteza o mesmo con Tirant lo Blanch ou
co Cancioneiro galaico-portugués. Esta constatación introdúcenos no cerne
da cuestión, que non é outro que a consideración do ensino da historia como
un instrumento decisivo na construcción das ideoloxías nacionais.
O valor nacionalizador da historia
Está xeralmente admitido que o ensino da historia foi, desde as
revolucións liberais, unha disciplina especialmente atendida polos poderes
públicos, que empregaron o estudio da historia como argamasa para soldar
a construcción dos estados-nación, pero sobre todo para a elaboración dun
imaxinario simbólico que unificase a comunidade nacional. Como recoñecía,
a fins do século XIX, o influinte historiador francés Ernest Lavisse (A
propos de nos écoles, 1895), “a principal misión do ensino da historia é a
de contribuír á educación intelectual e moral dos escolantes” e, por
extensión, dos cidadáns da nación. De feito, nas diferentes “ratio studiorum”
elaboradas polos gobernos liberais, o peso escolar da historia foi mantido
dunha forma sistemática, con independencia das reformas sufridas polos
sistemas educativos, aínda que a distribución entre historia universal e
historia nacional variase sensiblemente. No caso español, esta presencia da
disciplina da historia na distribución horaria do ensino primario e secundario
foi máis ou menos estable desde o Plan Pidal da época Moderada ata os
tempos de Villar Palasí, en torno ás tres horas semanais.
Agora ben, sen entrar agora no asunto dos contidos, ¿cumpriu a
historia, como disciplina escolar, esta función nacionalizadora no sistema
educativo español? e, segunda pregunta, ¿é esixible que cumpra esta
función na sociedade actual e, sobre todo, na preparación da sociedade do
porvir?. Estas son as preguntas que deberían centrar o debate sobre o papel
da historia no ámbito educativo e na pregoada mellora das humanidades. As
respostas a ambas preguntas son simples. No caso español, a función
nacionalizadora da historia foi relativamente débil, malia os esforzos
despregados para logralo, desde a época da Restauración ata o franquismo
e malia a precoz formación dun estereotipo de historia de España, forxada
pola historiografía liberal con Modesto Lafuente de principal cabezaleiro.
Por tanto, a resposta á primeira pregunta é negativa. E no caso da segunda
pregunta, a resposta tamén debe ser negativa: no panorama actual e sobre
todo na sociedade do futuro, a creación das identidades nacionais xa non
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depende nin directa nin indirectamente da existencia dun discurso
historicista, baseado na linearidade temporal e na heroización dos
devanceiros. Argumentarei brevemente estas afirmacións.
A análise feita máis polo miúdo do papel político desempeñado en
España pola historia está recollido nun libro recente da hispanista
norteamericana Carolyn Boyd (Historia Patria, 1997), quen pasa revista ós
textos de historia empregados no ensino secundario empregados en España
a fins do século XIX, isto é, hai máis de cen anos. As súas conclusións son
abondo reveladoras, ó recoñecer que “o estado español apartouse do
modelo europeo pola súa incapacidade para converter o ensino da historia
nun instrumento de socialización política e integración nacional”. Os libros
de texto eran de mala calidade, extremadamente dispares nos seus contidos
e, sobre todo, carecían do alento moral, desde o punto de vista
nacionalizador, que era frecuente nas escolas de Francia, Alemaña ou dos
Estados Unidos. Moitos centros educativos españois da época da
Restauración estaban rexidos por congregacións relixiosas (sobre todo, no
ensino secundario) e a súa mensaxe estaba máis atenta á creación de bos
crentes e practicantes, do que a formar bos cidadáns. Pero se de algo dá
conta este feito é da limitada capacidade do estado liberal español para
homologarse en termos europeos ou, dito de modo máis versallesco, para
poder defender a condición da España contemporánea como a dun “país
normal”. A normalidade foi menos nítida do que se quere ver, desde un
discurso claramente presentista.
Esta lagoa que denuncia C. Boyd tratou de ser colmada pola tradición
da Institución Libre de Enseñanza (ILE) e, en xeral, por toda a corrente
reformista e laica da sociedade española do primeiro tercio do século XX.
Pero o modo de afrontar este déficit foi o de fortalecer unha interpretación
da historia de España en clave castelanista e non a de construír unha visión
común do pasado histórico español. Abonde lembrar a extremosa defensa
que da historia de Castela fixeron historiadores como Menéndez Pidal ou
Sánchez Albornoz, posición que o insigne prehistoriador catalán P. BoschGimpera, nun memorable discurso pronunciado na universidade de Valencia
en plena guerra civil (inauguración do curso de 1937) non dubidou en
refutar como unha versión nesgada da historia de España, falsamente
unitaria e claramente excluinte, ó situar, na tradición orteguiana, o núcleo
director da evolución histórica de España en Castela e na Bética, “a
columna vertebral” de España en expresión de Menéndez Pidal, fronte á
carencia de ideas e de persoas representativas procedentes da Cataluña ou
de Galicia.
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Logo veu o longo tempo do franquismo e, finalmente, a aplicación ó
ámbito educativo dos principios da democracia política que, neste caso,
supuxeron o que R. López Facal (La gestión de la memoria, 2000)
denomina a “nación ocultada”, esto é, o repudio da tradición nacionalcatólica imposta polo franquismo e a non verbalización, alomenos nos
libros de texto, dos principios básicos do esencialismo historiográfico de
raíz decimonónica. Dito en breves palabras: a historia, como materia
escolar, non foi quen en España de dar conta da realidade política da época
contemporánea ou, alomenos, da do século XX, dado que –e recollo de
novo conclusións de C.Boyd– “os esforzos dos diferentes réximes políticos
[do século XX] por crear unha comprensión común da historia fracasaron
estrepitosamente”. Sería de interese reparar nas razóns deste fracaso, pero
é suficiente contentarse, para o preito que nos ocupa, con resumir a cuestión
con dúas afirmacións meridianas.
A primeira é que non se acaba de recoñecer que unha das singularidades
máis salientables da historia de España do século XX (e, tal vez, sexa
mesmo un dos seus legados para o século XXI) é o seu problema nacional
ou, dito doutro modo, da existencia de diferentes proxectos nacionais.
Malia os intentos de resolver pola vía autonomista estes problemas (tanto
na época da II República como na Constitución de 1978), hai cuestións que
non acaban de ser interiorizadas tanto por uns nacionalismos como por
outros. Subsiste unha sorte de medo á aparición dunha “España balkanizada”
(é expresión de Menéndez Pidal, en carta a Sánchez-Albornoz, en 1939)
ou ó triunfo da “España rota”, que é expresión de Calvo Sotelo en vésperas
da guerra civil. O ensino da historia non cumpriu os mesmos cometidos que
noutros países europeos porque, sinxelamente, a natureza do sistema
político contemporáneo esixía solucións que fosen congruentes con esta
realidade histórica só recoñecida a desgana. O resultado é que nos atopamos
parcialmente na mesma situación que denunciaba Bosch Gimpera en 1937,
nun discurso titulado, precisa e rotundamente, España.
E aquí comparece a segunda afirmación. ¿Pódese pensar, a principios
do século XXI, que gracias ó ensino da historia se resolverán estes
contenciosos que veñen de tempos recuados?. O discurso oficial do
goberno central estima que si (e, nisto, non se aparta moito do que semellan
pensar os discursos nacionalistas periféricos, que predican o mesmo para os
seus propios territorios). Sen entrar agora nas razóns destas posicións,
penso que este é un debate anticuado e arcaico. Na sociedade do século
XXI, a creación de identidades nacionais nin vai estar encomendada á
historia nin tan sequera ó conxunto do sistema educativo. Non é posible
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pensar que por saber máis ou menos de Felipe II ou da batalla de
Covadonga se resolvan os problemas de artellamento politico-territorial
que seguen vivos na España actual. Enton, ¿por que se produce este
debate?. Sinxelamente, porque se trata dun verdadeiro combate político
sobre o presente, a propósito do pasado, e non dun combate educativo ou
moral sobre a mellor formación futura duns cidadáns que deberán aprender
a convivir nun mundo multicultural e de identidades múltiples. Do que
parece que se trata é de evitar a construcción dunha historia común de
España (da “Hespaña” soñada por Castelao) mediante a imposición dunha
xerarquía entre nación española e rexións periféricas, como formulación
dunha nova “idea de España”, máis do que como expresión dun patriotismo
constitucional que, en rigor, tamén ten que acoller a pluralidade cultural e
nacional. Ou, dito doutro modo, o que este preito da historia fai difícil,
cando non inviable, é camiñar por vieiros de lealdades compartidas e
plurais. O ensino da historia, as ignorancias dos escolantes, as orientacións
localistas dos libros de texto ou dalgúns centros educativos son elementos,
todos eles, invocados para vigorizar un discurso non só castelanista de
España, senón excluinte e escasamente integrador. No fondo, estamos
perante unha repetición de vellos esquemas, de identificación da disidencia
coa “anti-España” e, sobre todo, da negación da tentativa de construír a
convivencia política en España desde a diferencia, recoñecida como tal e
asumida como unha riqueza. Nada hai máis separatista que a exclusión,
como xa advertira en célebre frase Castelao. Pero estas reflexións
levaríannos unha miga lonxe e cómpre rematar volvendo ó punto de
partida: ¿son culpables os libros de textos da ignorancia histórica dos
escolantes españois?
Os libros de texto
Como é ben sabido, un dos principais obxectivos proclamados polo
Informe da Academia da Historia era o de denunciar os erros ou desviacións
interpretativas dos libros de texto de historia, nos niveis de ensino secundario.
A fundamentación desta crítica, que se substanciou basicamente en exemplos
procedentes de textos do País Vasco e de Galicia, carece da solidez que se
debe esperar dunha institución plurisecular. Son afirmacións impresionistas,
elaboradas por informantes anónimos que parecen máis preocupados pola
existencia do Estado das autonomías que pola situación do ensino nas aulas.
As acusacións vertidas neste Informe, que xa foron obxecto de varias
réplicas subscritas polos autores dos textos aludidos, moveron á realización,
por parte da catalana Fundación Bofill, dun amplo informe técnico sobre
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os libros de texto de historia existentes actualmente no mercado español. As
súas conclusións xerais, que aínda non foron feitas públicas, poñen
claramente en cuestión non só a literalidade do Informe da Academia,
senón a maioría das acusacións interesadas que, a partir de aquel, se
publicaron na prensa española.
No que concirne ós libros de texto de historia publicados ou difundidos
en Galicia, gracias á amabilidade do seu autor (X. Armas, La historia en los
textos escolares de Galicia, 2001) pódense adiantar algunhas observacións
que non deixan lugar a dúbidas sobre o carácter didacticamente conservador
e ideoloxicamente neutral que revelan os libros analizados. Os textos
escolares caracterízanse por unha pretensión de obxectividade ou
neutralidade, están profundamente atados á “tradición cronolóxicodisciplinar” e tenden a empregar discursos narrativos “aparentemente
faltos de intencionalidade”, o que pode ser criticable por fomentar a
pasividade pero non por adoutrinar orientadamente ós seus destinatarios.
Pero a conclusión que me parece máis relevante para o caso que nos ocupa
é que, analizados os textos das grandes –e mesmo pequenas– casas editoras
especializadas no libro educativo, resulta unha realidade palmar o escaso
peso dos contidos referentes á historia de Galicia no conxunto dos libros
analizados. Este peso está nun abano que vai do cinco ó dez por cento do
total no caso das “grandes editoriais” (aquelas que copan as tres cuartas
partes do mercado) e do dez ata menos dun vinte por cento no caso de libros
procedentes de pequenas editoriais de ámbito galego e moito menor
incidencia no mercado educativo. Con estes datos á vista, moito máis
ponderados que os de comentaristas e informantes (por académico que sexa
o seu cuño), o que poderiamos concluír é que se dalgunha lagoa compre
laiarse é da débil presencia da historia de Galicia nos niveis de ensino
secundario. Certamente resulta rechamante que, malia todas as acusacións
de desleixo da historia de España, na programación do ensino secundario
en Galicia o estudio da súa historia fique reducido a unha simple materia
optativa. Pero desta situación marxinal da historia de Galicia aínda non
sentín que se laiase ninguén.
* * *
Chegados ata aquí, cómpre facer unha breve reflexión final. Este preito
da Historia non é verdadeiramente un debate intelectual sobre os alicerces
morais da nosa convivencia política, senón un instrumento de división
cando non de confrontación. Trátase, como sinalamos reiteradamente, dun
combate político a propósito do pasado, que establece unha relación case
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mecánica entre disidencia historiográfica e disidencia política ou, dito de
forma máis franca, entre “España” e “anti-España”, entre aqueles que
afirman a existencia de España como unha esencia histórica inmutable e
aqueles que a negan de forma sistemática. Por este camiño non se vai a
ningures. Sen embargo, e desde o desacordo coa natureza deste debate e a
súa utilización como arma política de eficacia case directamente electoral,
penso que a alternativa non está en retrucar con máis do mesmo, valorizando
a historia particular fronte á historia “unitaria” de España. Penso que a
tarefa urxente, como historiadores e como cidadáns dignos do século XXI,
sería a de recuperar os folgos dunha historia común e compartida, na que
os significados de feitos e acontecementos singulares para uns non fosen
considerados irrelevantes ou estraños para outros. Para dicilo dunha forma
simple e metafórica, que o “11 de setembro” non sexa un asunto unicamente
catalán ou que o “Rexurdimento” non sexa entendido como una simple
ocorrencia dos provincialistas galegos. Por moi importantes que sexan as
Navas de Tolosa ou Lepanto, un discurso histórico que sexa congruente coa
realidade política da España actual debe permitir compensar estes
acontecementos con outros que, de forma tradicional, son reputados locais
ou propios de “eruditos periféricos”. Unha concepción nova da historia de
España ten que superar concepcións esencialistas e avantar no
recoñecemento da diferencia, isto é, da existencia de identidades plurais
que non son necesariamente incompatibles. Esta polémica sobre a historia,
os libros de texto, os seus contidos e o seu ensino non está a facilitar as
cousas. Máis ben o contrario: está inzando de minas o campo da nosa
convivencia colectiva. Pero non por iso hai que claudicar ante o maniqueísmo
e a intolerancia.
Ramón VILLARES
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Cristoloxía feminista crítica
Por Pilar BÚA

A editorial Trotta publicou a finais do pasado ano a obra da teóloga
Elisabeth Schüssler Fiorenza, experta no Novo Testamento e profesora na
Universidade de Harvard, Cristología feminista crítica. Jesús, Hijo de
Miriam, Profeta de la Sabiduría. Os traballos desta teóloga feminista non
son de todo descoñecidos en España; no ano 1989 publicouse En memoria
de ella, un estudio que propoñía un modelo hermenéutico crítico feminista
que, partindo dos textos bíblicos patriarcais, analizando os seus contextos
históricos e sociais, dese lugar a unha reconstrucción feminista das orixes
do cristianismo1. Na mesma liña de interpretación non sexista da Biblia,
contamos coa traducción de Pero ella dijo2, que o mesmo que a anterior non
busca outra cousa que darlle ás mulleres a posibilidade de ler e interpretar
a Biblia por elas mesmas. Esta hermenéutica feminista crítica volve a ser
a base da nova obra, aplicada agora a desenmascarar os marcos ocultos de
sentido que determinan os discursos cristolóxicos, xa sexan masculinomaioritarios ou feministas, en función dunha teoloxía da liberación feminista
crítica3.
E. Schüssler Fiorenza., En memoria de ella. Una reconstrucción teológico-feminista de los
orígenes del cristianismo, Bilbao, 1989.

1

2

Id., Pero ella dijo. Prácticas feministas de la interpretación bíblica, Madrid, 1996.

“Trato de emplear una hermenéutica feminista crítica para explorar los marcos teóricos de diversos
discursos acerca de Jesús el Cristo, y lo hago desde la ubicación social de una estudiosa de la Biblia
que trabaja desde los discursos interpretativos críticos de una teología de la liberación feminista
crítica.” Id., Cristología feminista crítica (Madrid 2000) 18. Quizais sexa oportuno recordar que a
concepción que Schüssler Fiorenza ten da teoloxía feminista como “teoloxía crítica da liberación”,
responde a tarefa que, segundo ela, debe desempeñar a teoloxía: análise teórico-crítica frente á
cultura e praxe dominante na Igrexa e na sociedade e, en segundo lugar, militancia nos movementos
de liberación da muller. Cf. Id., Feminist Theology as a Critical Theology of Liberation, Theological
Studies 36/4 (1975), páxs. 605-626.
3
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Compre sinalar, pola semellanza terminolóxica, que a teoloxía da
liberación feminista non parte dos mesmos presupostos que a teoloxía da
liberación en América Latina (masculino-maioritaria): non privilexia unha
análise marxista de clases, se non que fai un exame das estructuras que
repetidamente multiplican a opresión das mulleres; non emprega como
categorías básicas o androcentrismo e o patriarcado, entendidos
dualisticamente como causa da opresión de tódalas mulleres por tódolos
homes4. Antes ben, a teoloxía da liberación feminista rexeita todo proxecto
sustentado polo xénero; mulleres é un substantivo que acolle a tódolos
pobres, rexeitados e víctimas da terra, e aposta por un enfrontamento coas
estructuras de opresión, coa intención de mudalas por completo5.
Neste contexto resulta moi interesante a análise crítica que fai, ao
longo de todo o libro, dos diversos intentos de re-construcción feminista da
cristoloxía advertindo, en primeiro lugar, que os estudios literarios feministas
dos Evanxeos ou das historias de Xesús que adoptan estratexias positivistas
de estudio da Biblia fomentan o fundamentalismo autoritario e, en segundo
lugar, que a renuncia á pretensión de universalidade por parte dalgunhas
teólogas, cinguíndose a ámbitos confesionais étnicos ou locais (teoloxía
negra, asiática, europea, etc.), transfórmase no reverso das lecturas
masculino-maioritarias, tórnanse rexionais. A consecuencia desta falta de
significado teórico, de anhelo de validez universal, non é outra que a
privatización das loitas políticas emancipatorias, nunha aldea que se
pretende global para todo aquelo que non sexa espírito responsable de
cidadanía global.
Como este comentario non pretende ser exhaustivo, senón suxerente
para animar á lectura, centrarémonos nalgúns aspectos que poden ofrecer
as claves hermenéuticas do conxunto da obra.

“Puesto que los dicursos feministas siguen usando el término patriarcado en el sentido del
dualismo de género, introduje (...) el neologismo kyriarcado, que significa el gobierno del
emperador/amo/señor/padre/esposo sobre sus subordinados. Con este término quiero indicar que no
todos los hombres dominan y explotan a todas las mujeres indiferenciadamente (...) A su vez el
kyriocentrismo reemplaza a la categoría del androcentrismo, la mejor manera de entenderlo es
considerarlo como un marco intelectual y una ideología cultural que legitima y es legitimada por
estructuras sociales y sistemas de dominación kyriarcales. Id., Cristología..., pax. 32.

4

“Una teología de la liberación crítico-feminista no busca simplemente analizar y explicar las
estructuras sociorreligiosas de dominación que marginan y explotan a las mujeres y a otras nopersonas (...) Más bien apunta a cambiar por completo las estructuras de alienación, explotación y
exclusión.” Ibid., páx. 30.
5
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Análise crítica do discurso cristolóxico
A premisa da que parte Schüssler Fiorenza sostén que as cristoloxías
de Calcedonia e Nicea e, nos tempos modernos, as cristoloxías liberais
ilustradas inseriron o discurso sobre Xesús o Cristo no kyriarcado ou, dito
doutra maneira, a cristoloxía serviu como comodín para lexitimar un
sistema opresor contra as mulleres; o desenvolvemento das argumentacións
cristolóxicas procurou un marco cultural e ideolóxico, considerado como
ortodoxo, natural e querido por Deus, que xustifica estructuras sociais e de
dominación patriarcais.
Trala doutrina das cristoloxías clásicas atópanse os intereses da igrexa
imperial constantiniana, empeñada en outorgar unidade e acadar control
sobre unha Igrexa cristiá nacente e diversa nas súas interpretacións da
figura de Xesús. Por outra banda, os discursos cristolóxicos modernos
tampouco escapan dunha teoloxía kyriarcal imperial, comparten con ela o
kyriocentrismo da Modernidade (un Xesús excepcional, un heroe, un home
a imitar): tanto a doutrina de Calcadonia como os distintos discursos sobre
Cristo na Modernidade son construccións políticas que apoian, ou non,
sistemas de poder.
“La doctrina cristológica de Calcedonia (...) al asociar la
paternidad/masculinidad con la divinidad y la eternidad [eterna
xeneración do Pai] y colocar con firmeza la maternidad/femineidad en
el ámbito temporal de la humanidad [nacido de María Virxe], no sólo
introduce el dualismo de género, sino también el dualismo entre la
Iglesia y el mundo, la religión y la naturaleza, el cielo y la tierra.”6

A ekklesia de mulleres como categoría hermenéutica
Xa comentamos que o método hermenéutico desta teóloga parte dos
textos patriarcais para chegar ós seus contextos históricos e sociais, polo
tanto, non renuncia a eles polo feito de ser patriarcais e non os reduce a
unha especie de esencialismo ahistórico. Antes ben, o que entendemos por
realidade non se atopa fora do discurso, o real é o elaborado discursivamente
como obxecto de coñecemento. Dito doutra maneira, é a ideoloxía a que
moldea a realidade (económica, social, de poder, etc.); a ideoloxía non só
é reflexo da realidade, a realidade é tamén producto do seu labor. As
consecuencias para a teoloxía feminista son evidentes: “la realidad, ya sea
la del Jesús histórico, ya de la experiencia de la mujer, es siempre un
6

Ibid., páx. 45.
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constructo retórico ideológico moldeado por los lenguajes culturales y el
marco teórico de algún momento histórico particular”.
A ekklesia de mulleres como categoría hermenéutica pretende articular
un espacio crítico e democrático de mulleres (mulleres co sentido amplo
que indicamos) que realice unha crítica das ideoloxías hexemónicas coa
finalidade de cambiar os discursos teolóxicos tidos por ortodoxos e de
sentido común. O primeiro paso consiste en non concibir a cristoloxía como
unha totalidade monolítica, senón entendela como un agregado de discursos
que compiten entre si, que poden ser contradictorios e que, o fin, conducen
o evidente, o que as cousas son7.
A voltas co xénero e coa linguaxe
Considerar que as diferencias macho/femia, sexo/xénero, masculino/
feminino son naturais, dadas por Deus e non representan construccións
sociais, marcos de sentido preconstruídos, impide comprender que a mesma
noción de existencia de dous sexos é unha construcción sociocultural que
serve para manter a dominación kyriarcal, antes que un feito dado ou unha
esencia innata. Schüssler Fiorenza distánciase así da maioría das teólogas
feministas que sitúan a raíz da misoxinia no dualismo de xénero. O proceso
hermenéutico da nosa autora, ó contrario, entende que son as construccións
de xénero simbólicas e kyriocéntricas as que lexitiman e moldean o sistema
de opresión kyriarcal, que á súa vez é productor das mesmas.
O pano de fondo de todo este método interpretativo radica nunha
concepción da linguaxe non inocente. Non se acepta un determinismo
lingüístico, óptase por unha teoría da linguaxe baseada en elementos
socioculturais que se articulan para garantir e alcanzar obxectivos
educativos, políticos, etc. en determinados contextos, creando un marco de
sentido único e adecuado de realidade. Así, resulta moi doloroso comprobar
que para a maioría dos crentes o xénero gramatical masculino (naturalizado)
de Logos, Fillo e Pai non representa unha metáfora. Esta masculinización
da linguaxe teolóxica, aplicando a Deus imaxes e metáforas masculinas
como únicas posibles para referirse ó Divino, non ten presente que tanto no
xudaísmo como no cristianismo toda linguaxe sobre Deus é simbólica e
7
“La realidad y la visión de la ekklesia de mujeres es una articulación hermenéutica, construida
discursivamente, que quiere traer a conciencia el hecho de que la religión patriarcal del sentido
común cultural y la democracia masculino-mayoritaria hayan excluido a las mujeres, ya fueran
humanas o divinas.” Ibid., páx. 51.
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analóxica, calquera outra pretensión pola nosa parte concluiría con que a
realidade divina pode ser encerrada na linguaxe humana.
Se a linguaxe é unha convención sociocultural e non un reflexo da
realidade, logo podemos rexeitar teoloxicamente a identificación ontolóxica
do xénero gramatical e da realidade divina, así como o xénero gramatical
e da realidade humana.
Quero rematar indicando que esta nota non cubre, nin minimamente,
o traballo que a autora reflexa no seu libro. Temas como a Divina
Sabedoría, como marco de desenvolvemento dunha cristoloxía feminista; o
tratamento da tradición en torno á tumba vacía asociada ás mulleres fronte
ás tradicións das aparicións que autorizan ós homes; a teoloxía da cruz (que
inclúe unha crítica a Moltmann) como paradigma da resignación, da
paciencia... endosada a un comportamento correcto das mulleres; a
formación dos discursos cristolóxicos nos Evanxeos de Xoán e Mateo; a
marioloxía, etc. etc., nin foron mentados.
Pregade a deus: ela escoitaravos
Pilar BÚA
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Baiona e o rei Afonso
Por Xoán BERNÁRDEZ VILAR

Referímonos, claro está á nosa
Baiona, a do Val Miñor, posto que
hai outras dúas: unha no chamado
País Vasco francés, e outra no sur de
Portugal, lindando co Algarve.
Recente aínda a conmemoración do
508 aniversario da arribada a ela da
carabela Pinta, de Martín Alonso
Pinzón, ó retorno do Descubrimento
de América, o motivo polo que nos
imos ocupar aquí dela agora está
relacionado coa controversia
xornalística que se está a dar a causa
da data da súa fundación.
A base desta disputa ofrécea
certo documento suscrito por Afonso
IX (VIII), rei de Galicia e León.
Don Afonso, que gobernou dende o
ano 1188 ó 1230, emitiu o
documento ó que nos acabamos de
referir, unha das denominadas Cartas
Forais, por medio das que naquel
momento se reordenaban as
liberdades, os dereitos, os costumes
e as actividades económicas das
vilas, o día 7 de maio de 1201 no
convento de Santo Estevo de Sías,
situado nas illas hoxe mal

denominadas Cíes. Pois ben, nesta
Carta Foral, ademais de indicar
extensamente canto dispuña para que
os seus veciños vivisen perpetuamente en paz e quietude o
monarca ratificáballe á antiga
Erizana o nome de Baiona que lle
impuxera en 1130 o seu avó Afonso
VII. Este reinou en Galicia desde o
ano 1110, e posteriormente, a partir
do 1126, tamén en León e Castela,
se ben que na súa disposición o
topónimo aparece escrito con uve.
Digamos antes de nada, que a
Carta Foral de Afonso IX (VIII) xa
non existe. Dela consérvase nada
máis que o encabezamento e o final,
así como unha traducción ó castelán
realizada no ano 1610 polo entón
bispo de Tui, Prudencio de Sandoval.
Pois ben, o motivo do enfrontamento epistolar que se está a
producir débese ó feito de que, con
base neste texto, preténdese celebrar
o próximo día 7 de maio o VIII
centenario da fundación de Baiona.
Algo que parece resultar bastante
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infundado se temos en conta que a
Carta de don Afonso, ademais de
precisar que o cambio da
nomenclatura da vila fora efectuado
71 anos antes, o que indica que esta
existía xa naquel momento, fai tamén
mención ó comercio marítimo que
esta sostiña con Francia en 1201.
Non puido ser, polo tanto,
Afonso IX (VIII) o fundador de algo
que tiña vida activa dende moito
antes. O que tampouco admite
dúbida ningunha, é que este
progresista monarca foi naquela data
o ordenador das súas liberdades
urbanas. Algo tamén de suma
importancia. Celebre, pois, a vila do
Miñor o próximo 7 de maio do 2001
este esencial logro, e inaugúrese con
ledicia na rúa que leva o seu nome a
monumental e ben lograda estatua
que do rei Alfonso realizou o
escultor tudense Xoán Oliveira.
Mais, ollo cos títulos que se inclúan
na mesma, se se quere ser
consecuente coa historia.
A outra pretensión dunha parte
dos litigantes, a de agardar ó 27 de
xullo do 2030 para celebrar o IX
centenario da fundación de Baiona
polo seu avó, Afonso VII, tampouco
nos parece defendible por canto
parece claro que a vila existía xa
antes desa data. Mudar un nome non
é fundar. Por outra banda, quizais
sexa conveniente lembrar que unha
Baiona situada sobre o Océano fora
xa cantada polo poeta hispano Marco
Valerio Marcial, morto no ano 104
d. C.
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Artes Plásticas
O volume Vintecinco anos de
labor cultural en Ourense ven de
recoñecer o labor de Benito Losada
ó longo dun cuarto de século. Este
traballo, no que colaboran
destacados escritores, debuxantes,
pintores e caricaturistas, recolle as
iniciativas por Benito Losada
desenvolvidas en eidos como as
Xornadas de Banda Deseñada, o
Outono Fotográfico, a Casa da
Xuventude, ou o Clube cultural
Alexandre Bóveda.
Estase a celebrar unha exposición itinerante sobre o románico,
tanto o galego coma o portugués, a
partir dos séculos XI e XII. A mostra,
na Coruña ata o 20 de maio, que
pasará a continuación ó Museo de
Pontevedra e despois a Lisboa e ó
Porto, ofrece a admiración do
público e dos estudiosos 60 pezas –
capiteis, arquetas, releves, fustes,
pergamiños, Codex Calixtinus
incluído– e duascentas fotografías
dos principais monumentos románicos dunha e outra beiras do Miño.
Audiovisual
Os donostiarras Xabier Zabaleta
e Jon Andueza foron os gañadores
do primeiro concurso de Ideas para
Guións de Televisión, que acaba de
patrocinar a Fundación Araguaney,
en Compostela. Preto da metade dos
traballos presentados viñan de fora
de Galicia. O que ven demostrar
que, fronte ó uniformador deserto
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que na comunicación fan ostentación
as emisoras existentes, segue a haber
ideas creativas.
Dous deputados, Pilar García
Negro e Eduardo Gutiérrez,
formularon o pasado mes de xaneiro
no Parlamento a pregunta de se a
nosa emisora de televisión ten
prevista a edición en formato vídeo
de filmes ou series de valor
pedagóxico, histórico ou documental. Porque habelos hainos. Falta
nada máis que se facilite o seu
coñecemento.
O Parlamento Europeo ven de
establecer que ningunha obra
musical ou audiovisual poida ser
utilizada en internet sen o
consentimento do seu autor, xa que
este ten dereitos exclusivos sobre a
reproducción, comunicación pública
e distribución das súas obras. Trátase
dun xeito de protexer os dereitos dos
autores. Agora ben, a disposición
europea puntualiza tamén que se
poden efectuar gravacións musicais
ou de películas, cando sexan para
uso privado. Unha medida que se
limita a legalizar algo que se viña
practicando xa de xeito consuetudinario pero que, se non se delimita
axeitadamente podería converterse
nunha porta pola que todo poida
pasar.
Cine e Teatro
No Pazo de Congresos da
Coruña tivo lugar a quinta edición
dos premios da Asociación Galega

de Productoras Independentes
(AGAPI), a nosa réplica –remake en
termos cinematográficos– dos
famosos Oscar de Hollywood. Como
non podía ser menos a gala contou
tamén cunha escenografía claramente inspirada neles, se ben que
adobiada con moito incenso e
importantes pingos de humor nativo
que lle deron a necesaria orixinalidade. Loamos tamén o acerto de
facer coprotagonista do evento, dada
a data na que se celebrou, ó vello, e
aínda non igualado filme de Kubrick,
2001: unha Odisea do Espacio. Os
principais galardóns, nas súas
diferentes categorías, foron para os
filmes O río ten mans, Sei quen es,
Chunda Chunda, Divertimento e
Ignotus. Cristina Pascual foi
considerada como a mellor actriz.
Así mesmo, o premio para o mellor
actor recaeu en Miguel de Lira, polo
seu o personaxe de Currás, o
percebeiro furtivo de Mareas Vivas,
e inventor da bebida Percebal, no
que Ladislao Couto se inspirou para
denominar Evaristopithecus ó falso
homínido aparecido en Portozás.
O premio Sempre en Galiza de
Ensaio, instituído polo Concello de
Pontevedra foi para o crítico e
historiador Miguel Anxo Fernández
polo seu traballo As imaxes de Carlos
Velo. Nel, o autor, realiza un estudio
completo da filmografía do cineasta
galego ó que considera un intelectual
á altura de Castelao ou Otero
Pedrayo. Carlos Velo tivera a idea,
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en 1956, de crear un Centro Galego
do Cinema. Finalista do mesmo
premio foi a obra O pensamento de
Castelao, de Xoán Carlos Garrido
Couceiro.
A Cacatúa Verde é a peza que o
Centro Dramático Galego está a
representar actualmente nos
escenarios galegos, a partir da súa
estrea o pasado 2 de marzo no
Auditorio Municipal de Narón. A
obra é do austríaco Arthur
Schnitzler, médico e fecundo escritor
morto en 1931, e un dos fundadores
do movemento impresionista na
literatura. Na Cacatúa Verde,
Schnitzler mestura a realidade coa
mentira, ou a humana ilusión do
libre albedrío co relativismo ético,
unha trama, auténtico ensaio sobre a
liberdade, que lle permite exteriorizar a súa visión escéptica das
cousas. Unhas características que,
sen dúbida, facilitarán a súa acollida
entre o público galego.
No pasado mes de marzo
celebrouse en Santiago a IX Feira
do Teatro. Foron escenificadas
vintecinco obras en sete salas
distintas. Catro delas correron a
cargo de compañías de fora do país,
sendo unha de Braga. Un auténtico e
admirable programa maratoniano, no
que non faltaron representacións ó
aire libre, títeres e teatro infantil,
que permitiu coñecer o grande abano
das posibilidades que na arte das
musas Polimnia, Talía e Melpómene
teñen os nosos grupos.
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Congresos, Comunicacións
Temos a satisfacción de acusar
recibo do número quince de A Freita,
a Revista da Lingua e da Cultura
galegas de Asturias. Publicada no
concello de Eilao, na comarca EuNavia, A Freita está dirixida por
Xosé Máximo Fernández López, e
subvencionada pola Consellería de
Cultura do Principado. Nas súas
páxinas acolle estudios lingüísticos,
toponímicos, etnográficos, literarios,
e mesmo primicias de obras
procedentes de Cataluña, Aragón,
Gales e Irlanda, ou mostras da
literatura galega extrafronteiriza, do
máximo interese. Con ela chegounos
tamén O Espello, o seu suplemento
literario, dirixido por Xavier Frías
Conde, que non merecen senón a
nosa máis entusiástica felicitación e
que a consideremos coma un grato
exemplo a seguir.
Cando este número de
Encrucillada saia do prelo teráse
celebrado xa o congreso Galicia
dende La Galice. Homenaxe a Abel
Bouhier. Abel Bouhier, un profesor
que rematou a súa vida profesional
coma catedrático da Universidade
de Poitiers, achegou nos seus
traballos estudios xeográficos
decisivos sobre a nosa terra. O
congreso coincide coa traducción ó
galego da súa tese de doutoramento,
publicada en 1979, co título A
Galiza, ensaio xeográfico de análise
e interpretación dun vello complexo
agrario.
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Francisco Carballo foi o
gañador do Moncho Valcarce, o cura
das Encrobas, en defensa e
promoción da Terra no presente ano.
Francisco Carballo, frade e
historiador de todos coñecido, foi
tomado en consideración para esta
merecida distinción pola súa
traxectoria de entrega e compromiso
cultural, social e político con Galicia,
tanto dende unha perspectiva teórica
coma práctica.
Etnografía
Aínda que nalgún momento da
historia o seu coñecemento e mesmo
a súa veneración chegou a ser común
a todos os pobos e culturas, mesmo
aparece repetidamente citado no
Apocalipse de Xoán, na actualidade
son nada máis que nove as
localidades europeas que conservan
a tradición da Coca ou Tarasca, o
dragón alado. Un ser mítico que
simboliza o inimigo, é dicir, o mal.
Por iniciativa da vila de Monçao, na
outra beira do Miño, estanse a tratar
agora de organizar contactos
culturais entre estas nove localidades, sete das cales se atopan na
Península, e as dúas restantes en
Francia e Alemaña.
Directisimamente relacionada
cos dragóns é a devoción popular e
literaria sobre San Xurxo, un santo
nacido nas inmediacións da actual
Tel-Aviv a finais do século III. Por
iso a nosa Redondela, sustentadora
dunha centenaria Festa da Coca,

pretende ser incluída tamén nas dez
localidades que reivindican axudas
para recuperar as Rutas europeas de
San Xurxo. Estímase que a perda da
escenificación da loita entre este
santo e o Dragón –A Coca– perdeuse
no ano 1765, por disposición real.
Ata aquel momento participaba
tamén na celebración unha imaxe da
Virxe coñecida como A Gabacha,
denominación un tanto sospeitosa
de terse orixinado algo máis tarde,
logo da invasión francesa: os
gabachos.
As Letras
No Ferrol acaba de ser
presentada
ós
medios
de
comunicación unha nova e ó mesmo
tempo novidosa editorial, xa que o
seu medio de reproducción non vai
ser o libro, senón o disquete. Trátase
de Retagarda, que nace coa pretensión de crear novas vías de difusión
literaria a baixo custe, especialmente
no eido da poesía.
No polo oposto das técnicas da
composición, unha publicación da
editorial pontevedresa Kalandraka,
que ven de celebrar estes días o
terceiro aniversario da súa creación,
acaba de ser distinguida en Cataluña
co Premio de Llibreters. A obra é
Mateo escrita por Paula Carballeira
e ilustrada por Paulo Otero. Ó mesmo
tempo o gremio de libreiros cataláns
incluíu oito obras de Kalandraca na
súa relación de obras que tanto a
crítica especializada como os medios
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de comunicación destacan cada
trimestre.
A Editorial galesa Planet, nome
de connotacións xenuinamente
siderais, por esta razón emparentada
coa nosa Galaxia, ven de publicar
Cousas de Castelao. Tristemente a
traducción é ó inglés, non ó galés,
polo que o seu título é o de Things,
non o de Pethau como lle
correspondería no milenario idioma
que se fala naquelas terras. A
traducción foi efectuada no Oxford
Centre for Galician Studies. Malia
esta grave chata, non podemos
menos que tomarnos a liberdade de
imaxinar que algún enxebre e
bilingüe lector do vello país que
acolle agora a prosa do noso mestre
o reciba cun Croeso i Cymru, brawd
Castelao. “Benvido a Gales, irmán
Castelao”.
O arzuán Miguel Suárez Abel
recibiu o Premio Xulio Camba de
xornalismo, patrocinado por
Caixanova. De Zsweibrucken a El
Ejido é o título do artigo gañador.
Un tema quente e de actualidade.
Máis dun cento de traballos
concorreron a este certame.
Xoán Xosé Lago foi o gañador
do último premio Barco de Vapor
coa súa obra Alén das estrelamares.
Nela, o autor ponteareán recrea con
moita imaxinación a vida no fondo
do mar.
A escritora Fina Casalderrey
obtivo o Premio Puro Cora de Lugo
polo seu artigo Cumbres Borras80/184

cosas, publicado no Diario de
Pontevedra, acerca dos procesos de
globalización vistos dende a
perspectiva do noso país.
O Premio Vicente Risco de
Literatura foi gañado por Xavier
López, pola súa obra O Caderno.
Nela, o gañador, recrea a mítica e
productiva viaxe do desaparecido
autor por Centroeuropa dos anos
trinta.
Música
O antigo edificio da Escola de
Idiomas, no barrio das Telleiras, do
Ferrol, será o lugar que vai acoller o
novo Conservatorio de Música da
cidade ex-departamental. O Centro
disporá das unidades que contempla
a LOGSE.
Aínda que os medios de difusión
que privan no país o silencien, o
disco Auga de Maio, de Milladoiro,
foi situado por Echoes, o programa
folc dos Estados Unidos, entre os
quince mellores discos do pasado
ano. A Sociedade Xeral de Autores
–outro dato non difundido tampouco
por eses medios– ven por este motivo
de felicitar ó noso grupo.
Novas en xeral
Algúns xornais achegaron
recentemente ós lectores distintos
datos estatísticos acerca das obras e
autores galegos máis vendidos. E se
ben que observamos ocultacións,
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intencionalidades favorecedoras e
manipulacións nos mesmos, tamén
se advirte claramente que, a pesar
de que certos títulos e certos
creadores non parezan gozar do
favor destes medios, malia esta
negativa circunstancia son as obras
de maior calidade, e non as máis
promocionadas, as máis solicitadas
e vendidas.
Con motivo de cumprirse o
primeiro centenario do nacemento
do ponteareán Fermín Bouza-Brey
acaban de celebrarse diversos actos
culturais na Biblioteca Pública, o
Centro Multiusos, a Casa
Consistorial e o Museo Municipal
da vila do Tea. Tamén se procedeu á
colocación dunha placa na casa natal
deste Fillo Predilecto de Ponteareas.
Fermín Bouza-Brey, doutor en
Dereito, autor, poeta, e sobre todo
investigador, publicou en vida máis
de mil traballos, a maioría sobre
historia, arte e etnoloxía, entre eles
títulos como Os oestrimnios, os
saefes e a ofiolatría en Galicia, ou
Os cesteiros galegos de Mondariz e
a súa fala gremial. A súa máis
destacada contribución histórica
foron os seus estudios do período
suevo, tan esquecido polos nosos
investigadores.
Universidade
O pasado 25 de xaneiro
cumpríronse cen anos da fundación
oficial da Escola de Artes e
Industrias de Vigo, hoxe Escola de

Enxeñería Técnica Industrial, máis
coñecida entre público e estudiantes
polo lacónico e cariñoso apelativo
de Peritos. Auténtico precedente da
actual universidade viguesa, esta
escola, que principiou a funcionar
en 1902 con cinco titulados, conta
hoxe con cen profesores e máis dous
mil alumnos, e foi semente destacada
no desenvolvemento económico da
cidade olívica, gracias á filantropía
de Xosé García Barbón e do propio
Concello, que cederon as primeiras
instalacións.
Entre as moitas contribucións
deste xa centenario centro, queremos
lembrar hoxe, con auténtica
nostalxia, aquela famosa e
inesquecible caravana súa do
Des...tornillo, que hai anos
paralizaba a cidade ó longo de varias
horas ó congregar á maioría dos
seus habitantes para se desafogar
con seu humor e a súa valentía á
hora de criticar, en momentos
daquela tan pouco proclives, mesmo
a situación do país. Os organizadores
do Des...tornillo foron quen de largar
á Lúa dende o malecón do Náutico
un sorprendente sputnik capaz de
competir co entón situado no espacio
polos soviéticos, de proceder ó
acendido do primeiro coche Citroën
2CV fabricado en Vigo –plantáronlle
simplemente lume, diante do
asombro dos presentes–, ou de facer
pasear polas rúas da cidade, no ano
1958, con motivo do estreno da
película de Richard Fleischer Os
Viquingos, un enorme drakar, coa
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súa flamexante vela despregada, e
cheo de vociferantes guerreiros
baixo un letreiro que dicía: Non
levamos cornos porque somos
viquingos solteiros.
Varia
O pasado 29 de decembro
cumpríronse cen anos do pasamento
en Roma de Rosendo Salvado Rotea,
bispo de Port Victoria, en Australia.
Nacido en Tui 86 anos antes, frei
Rosendo Salvado estudiara no seu
seminario e fora despois organista
en San Martiño Pinario. En 1845
marchou como misioneiro a
Australia, onde fundou Nova Nursia,
para acadar o episcopado catro anos
máis tarde.
Del sábese que renunciou a esta
dignidade en Lugo para continuar
cos aborixes daquela remota terra, e
que solicitou da coroa británica ser
declarado aborixe para así mellor
defender a estes dos abusos dos
colonizadores.
Considerado así mesmo como o
restaurador da Orde Benedictina na
Península, o Padre Salvado foi tamén
un excelente músico, do que se
conservan aínda cinco pezas, catro

delas no Arquivo da súa cidade, e
historiador. Os seus grandes
coñecementos de botánica conducírono a traer, cara ó ano 1850,
sementes de acacia e de eucalipto,
que plantou na súa finca tudense e
repartiu entre as súas amizades,
convencido de que ían representar
unha revolución na nosa economía
agraria.
En 1945, con motivo do
centenario da súa partida para
Australia, foille erixido un
monumento no centro de Tui. Agora,
xa no ano 2001, conmemorouse a
nova efemérides por medio de
conferencias e artigos periodísticos.
E está anunciada para o verán unha
magna exposición no Patio dos
Xulgados da vila fronteiriza na que
se exhibirán valiosos manuscritos, a
súa cruz pectoral, un álbum con
fotografías tamén súas, e diversas
pezas de cesión privada. Do que si
non se fala nada é acerca da
posibilidade de que a súa obra,
Memoria storiche dell’Australia,
traducida xa ó inglés, ó francés e ó
castelán, que contén importantísimas
aportacións etnolóxicas e botánicas
daquel continente, non se edite na
fala vernácula do seu autor.
Xoán BERNÁRDEZ VILAR
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Rolda de Igrexa

Minorías-maiorías na Igrexa,
a roda pequena e a grande
Por Victorino PÉREZ PRIETO

No necesario, unidade;
no discutible, liberdade
en todo, caridade.
(Santo Agostiño)

O sociólogo e amigo Bernardo G. Cendán facía no anterior número
desta revista unha análise crítica da Igrexa galega na entrada do novo
milenio, traballo que ousou realizar case exclusivamente co que reflectimos
nestas páxinas nas últimas vintecinco Roldas de Igrexa. Salientaba alí, con
xustiza, o escaso reflexo da vida cotiá das parroquias, que podía ser tanto
por causa das limitacións informativas desta Rolda, como pola falla de
relevancia da vida destas; no sucesivo tentarase cubrir este baleiro coa
información dos correspondentes e a que queiran fornecernos os lectores.
Destacaba a citada análise o “desequilibrio anómalo” entre as actividades
de planificación diocesana e as da base, sobre todo parroquial.
Certamente, en moitos casos as comunidades parroquiais resultan ben
incapaces de ser realmente “luz do mundo e sal da terra”, como pedía o
Mestre, e só lles queda que non lles apaguen a “chama que aínda fumega”
(Is 42,3). Gran parte dos líderes clericais séntense cansos e impotentes
–entre outras cousas por ir vellos–, reaccionando escéptica ou negativamente
ante os “planos de ilusos entusiastas” que lles chegan dos colectivos
diocesanos, ás veces ben activos e máis creativos ca eles. Nalgunhas
ocasións non sen certa razón e noutras por aquelo da raposa e as uvas, que,
como non lles chegaba, reaccionara dicindo: “Non as quero, están verdes”.
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E os leigos, con grupos máis animosos, en moitos casos tampouco chegan
a ser moi creativos, e están menos conectados do desexable con eses
planificadores, que veñen a ser coma os creativos das empresas, aínda que
con menos eficiencia na filosofía da xestión. Polo que respecta á vida dos
grupos, movementos e comunidades de base –máis reflectida nesta páxinas–
non vai desacertada a “comechón de ansiedade” da que fala o experto,
sobre todo por non chegar de xeito máis delongado ós mozos –¡nin sequera
eles!– desinteresados mesmo polas propostas máis avanzadas.
Sen desmerecer o labor dos grupos extraparroquiais, coido que as
parroquias deben ser centro aglutinador da vida cristiá comunitaria, nas que
eses outros grupos poden e deben colaborar, e cumprir aquelo da roda
pequena que fai mover a grande, nunha dinámica minorías-maiorías na que
poidan caber, a carón dos grupos selectos máis comprometidos, os crentes
sinxelos que nunca poderán entrar neles, e que forman parte dos pobres do
Evanxeo.

Igrexa en Galiza
Lugo
Empezando nesta ocasión en
Lugo o percorrido polas dioceses
galegas, o noso correspondente na
lucense, Valentín Arias, fálanos, en
primeiro lugar, dunha boa nova para
os amantes do patrimonio artístico;
unha nova que habería alegrar ó seu
dignísimo predecesor, o amigo
Nicanor Rielo, de quen a Asociación
Xermolos está a preparar unha
publicación in memoriam, en recoñecemento ó seu labor. O mosteiro
de Samos vai iniciar unhas obras
de restauración e conservación
importantes, custeadas pola Xunta
de Galicia como pago-compensación
pola utilización do mosteiro de San
Clodio. Tamén será atendido o
aspecto da Hospedaría, moi significativo desde sempre en Samos.
84/188

Durante as festas de S. Froilán
tivo lugar a tradicional ofrenda
municipal ó Santo padroeiro,
salientando a ampla representación
municipal (PSOE e BNG), sempre
motivo de polémica en certos
sectores, que queren facer incompatible a a crenza persoal e a
ideoloxía dalgún grupo político con
estes actos.
A nivel de comunidades, a
Plataforma polos Dereitos Humanos
(da que forma parte, entre outras,
A Cova da Terra, promotora do
comercio xusto) organizou dous
actos: durante as festas de S. Froilán
instalaron unhas casetas a carón da
sede do Concello dando a coñecer
os productos dos países subdesenvolvidos, con contacontos e
xogos cooperativos; posteriormente
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inauguraron no Circulo das Artes
unha exposición de fotografías de
Sebastião Salgado sobre os Sen
terra.
Fálanos tamén o correspondente
de diversas inauguracións de cursos
diocesanos: Biblia (de tanta e tan
boa tradición na diocese), Teoloxía
para Leigos, Catequese, etc. E
fálanos tamén do éxito das XV
Xornadas Abertas de Teoloxía a
finais de Xaneiro, con gran cheo
cada un dos tres días. “Transmitir a
fe no século XXI”, un reto á crise de
increnza, foi o tema que
desenvolveron a teóloga e profesora
na U. de Comillas Mª Angeles
Navarro, o cardeal Antonio Mª
Javierre e o ex-político e profesor da
U. de Santiago Xosé Luis Barreiro
Rivas.
Ourense
O vello amigo Bruno Fuentes,
que accedeu xenerosamente a
retomar o seu traballo de
correspondente por pedir a baixa
Xosé Manuel Domínguez, que nos
viña ultimamente fornecendo de
novas da diocese ourensá, fálanos
en primeiro lugar do Plan Diocesano
de Pastoral, centrado este ano sobre
a Biblia. Estanse a levar a cabo uns
encontros de sensibilización bíblica
nas zonas e arciprestados da diocese,
con boa participación da xente das
parroquias. Dentro deste programa
celebráronse tamén unhas Xornadas
sobre a Homilía, a mediados de

Febreiro no seminario da cidade das
burgas; parece ser que empezou con
moita xente, pero decaeu logo, pois
ós participantes non lles gustou nin
o método nin o relator. De todos
xeitos ¡que importante é renovar a
homilía desde unha boa esexese
bíblica para non dicir as burradas
que se oen!
Bruno fálanos tamén da exitosa
presentación do libro de Engracia
Vidal no Liceo, con gran participación de público, que seguiu o
acto con gran interese. A presentación foi a cargo, preci-samente, do
profesor Xosé Manuel Domínguez.
Cáritas interparroquial está a
facer unha coordinación entre as
Cáritas da cidade. Elaborouse un
pequeno folleto para a formación
dos membros que participan nela. O
bispo denunciou que as bases
indispensables no fundamento de
Cáritas, as organizacións nas
parroquias, non rematan de arrancar.
As obras no bispado, sito no
vello e céntrico edifico da Rúa
Pogreso, que foi Seminario
Diocesano, obrigaron a desprazar
provisionalmente as oficinas da curia
ó actual Seminario. Parece ser que
estas obras eran urxentes, dado o
deterioro do edificio; pero discútese
que a nova remodelación poida
convertelo de novo nun pazo
episcopal á vella usanza.
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Pero houbo unha igrexa á que
non lle chegaron a tempo as obras
de restauración, foi a igrexa
parroquial de Cea. O vello edificio
do XVIII veuse abaixo, afortunadamente sen desgracias persoais,
¡só unha hora despois de ser pechado
polo Concello!, como comentou o
xornal La Región. Xa tivera hai uns
anos un accidente no que estouparon
unhas bombas de palenque na
sancristía, que catapultaron o
párroco contra o outro extremo do
templo.
Tui -Vigo
Santi Avión, o noso correspondente na Galicia Sur, fálanos co
seu habitual ollo crítico dunha serie
de realidades ou ausencias, nestes
últimos meses, da diócese tudense.
En primeiro lugar, o novo pulo da
Pastoral Sanitaria, da man de Suso
Carracedo. “A súa formación cos
Camilos, en Roma, non desmerece
en nada da súa paixón polo mundo
do enfermo, e iso tradúcese na
ilusión anovada duna morea de
persoas que xa estaban implicadas
no mundo da doenza”. Aínda que xa
existían un bo número de persoas
que levan esta ilusión desde hai anos:
curas, relixiosas, persoal sanitario e
movementos de segrares, a Lexión
de María e outros grupos de Pastoral
Sanitaria. Destácanos tamén as
últimas incorporacións á obra dos
“Hermanos Misioneros de los
Enfermos Pobres”, grupo escindido
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da congregación dos Camilos, moi
conservador, e con algúns problemas
para xestionar os seus centros, pero
cun indubidable espírito de servicio.
Recentemente teñen aberto un
Centro no Concello de Mondariz,
aproveitando unha rectoral baleira.
Na actualidade, xestionan a posible
reconversión da súa casa de acollida
para enfermos de SIDA, en relación
con Sonia Carvajal, de Cáritas
Diocesana, unha das persoas que
máis ten feito pola atención
domiciliaria dos enfermos de SIDA
e pola extensión dos recursos
comunitarios para a súa atención.O
piso de acollida para presos,
compromiso xubilar da diocese cos
pobres, é xa unha realidade, en canto
foi adquirido con fondos custeados
polos diocesanos. Tamén foi
garantido o seu equipamento e os
gastos máis urxentes de actividades
por parte dunha entidade financeira
e por Cáritas Diocesana. Queda
conseguir un compromiso por parte
da Administración e converter as
visitas á prisión e os acompañamentos de reclusos, que xa se están
realizando nun dispositivo permanente de acollida e de inserción
social.Unha lembranza para os
misioneiros sostidos pola diocese.
Por unha banda están os da
Fraternidade Sacerdotal da Santa
Cruz e o Opus Dei, que teñen xente
en Perú. E pola outra, misioneiros
como Luis Cardalda, que estivo en
Brasil e na actualidade anda por
Angola; “místico, home de acción e
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persoa moi vencellada á Teoloxía da
Liberación”. Tamén antigos misioneiros que teñen posto a andar
iniciativas de cooperación, cunha
ONG-D específica para a cooperación con Perú.
E unha lembranza tamén para a
xente que anda, por vocación, no
medio rural. O correspondente
apúntanos que comezou a producirse
un abandono da obriga da residencia
por parte dos curas do rural,
“substituíndoa –dinos– non por unha
residencia común, dentro de proxectos anovados de pastoral, senón
por residencias de conveniencia, a
modo dos médicos ou os profesores”.
A pesar diso, quedan curas que cren
que a evanxelización pasa polo
acompañamento das persoas, por
estar e compartir as súas ledicias e
as súas angueiras. Cousas pequenas:
a catequese para nenos e adolescentes, a liturxia en galego, unha
coral ou coro sinxelo, un grupo de
teatro aquí, un Centro Cultural
aló...Como esta Rolda faise nas
vésperas de San Xosé, padroeiro dos
seminarios, Santi danos tamén un
apunte sobre a pastoral vocacional
“como unha iniciativa anovadora
para expoñer carismas da nosa
Igrexa e transmitilos”. Este ano
tornou na diocese a iniciativa de
animar esta pastoral, quedando
consolidada como un espacio de
sensibilización e promoción, “do que
andamos máis necesitados que de
discursos sobre a crise das voca-

cións, que ameazan con converterse
nun baleiro crónico”.
Santiago
A finais de Xaneiro houbo en
Compostela un Cursiño de Pastoral
Vocacional, para as cinco dioceses
galegas, por cuarto ano consecutivo.
Non estamos moi seguros de que
cadrara coa proposta apuntada por
Santi...
E a finais de Febreiro reuniuse
o novo Consello Diocesano de
Pastoral. O correspondente na
diocese, Xosé Antón Seoane,
indícanos benévolo: “Como todo
nesta archi seguramente está
constituído por demasiada xente para
que poida ser eficiente; pero ten de
bo que é o único organismo con
maioría de segrares”.
Outra nova tamén relacionada
coa mocidade, foi a da Convivencia
de Confirmados de toda Galicia no
Colexio La Salle, a comezos de
Marzo. Contou coa participación de
850 mozos, e os contidos centráronse
nun vídeo elaborado polas delegacións de pastoral xuvenil, co título:
“Xove, crente, galego”.
Menos novo era Manuel María
González, primeiro e único
presidente da Comunidade Home
Novo, que finou na Coruña a finais
de Xaneiro. Persoa sensible e
solidaria, moi apreciada no seu
ambiente polo compromiso a prol
dos máis febles.
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O escándalo eclesiástico veu
nesta ocasión protagonizado por un
caso de cemiterios, moi aireado nos
periódicos. Segundo o relato do correspondente: “Na parroquia de
Luou, un tal Sr. Piedra quixo bendicir
o cemiterio veciñal por medio dun
presunto cura que ninguén coñece,
sen ter os permisos pertinentes,
saltando por riba de autoridades e en
contra doutros veciños da parro-quia”.
En Santiago, os misioneiros
Combonianos organizaron a mediados de Marzo unha Semana pola
Paz en África, co lema “Rompe o
silencio, paz para África”. As conferencias contaron coa participación
do director da magnífica revista dos
combonianos Mundo Negro e dos
combonianos de Compostela.
Para rematar, aludimos a dúas
boas conferencias, a de Jon Sobrino
a comezos de Marzo na Coruña, e a
de Federico Mayor Zaragoza a finais
de Febreiro en Santiago: “Educar
nunha cultura da paz e a xustiza”, no
contexto da campaña de Mans
Unidas. E un fermoso xesto
universal, a vixilia por Bukavu
celebrada no local Fonseca,
organizada por Vangarda Obreira, e
que contou cunha ampla participación, segundo nos conta Anuncio
Maroño.
Mondoñedo-Ferrol
Cáritas Diocesana celebrou a
súa Asemblea a mediados de Marzo,
cunha importante participación,
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sobre todo de leigos. O activo equipo
diocesano presentou os balances e
proxectos nos seus distintos
programas: muller, familia, maiores,
sen teito, acción comunitaria, escola
de formación, cáritas xuvenís... No
debate en asemblea quedou de
manifesto un feito escandaloso: só
hai Cáritas parroquial en 50 das máis
de 400 parroquias que ten a diocese.
¿Que pasaría se ocorrera outro tanto
no eido da celebración eucarística,
ou mesmo no da catequese? Se só
houbera a Misa dominical en menos
do 15% das parroquias, ós curas
responsables... ¡quitábanlles os
soldo! Pero, vese que niso da triple
función da parroquia (evanxelización, celebración e caridade) non
están as tres equiparadas...
Estase tamén preparando
activamente a Asemblea da
Mocidade, para finais de curso, con
ampla participación de monitores
xuvenís e mozos das vigairías de
Ferrol e Mondoñedo.
En Febreiro enterramos en
Ferrol a unha persoa moi coñecida
e moi querida na cidade, precisamente no mesmo campo da caridade:
José Antonio Hernán Seijas, un
leigo que dirixía a Cociña Económica. Este antigo militante da
Acción Católica estaba desde hai
anos á fronte da centenaria institución que permite comer quente
cada día ós que non teñen medios
para facelo.
Tamén morreu pouco antes
outro persoa significativa, Jesús
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Gómez García, o párroco de
Vilalba. A presencia de 102 colegas
no seu enterro manifestaba o
recoñecemento dos compañeiros.
Ademais da parroquia, dirixiu moitos
anos a Coral Polifónica Vilalbesa, e
foi o artífice do magnífico complexo
parroquial, edificado gracias a unha
permuta de solares da Igrexa co
Concello, aprobada por toda a
corporación municipal.
Máis presencia tivo nos medios
de masas outro cura, Luís Patiño,
pero por motivos máis folclóricos:
ter dado presuntamente positivo no
control de alcoholemia, a causa das
misas dominicais, e ter levado o
entroido ata a mesma Misa dominical
na súa parroquia de Xestoso.
Un apunte sobre a idade do
clero no ano 2001 fornecido pola
diocese: dos 220 curas, 138 están
entre os 61-75 anos (23 con máis de
75), 40 entre 41-60 anos e 19 menos
de 40.
Para rematar, un breve apunte
parroquial. A vitalidade das
parroquias, fundamento da Igrexa
diocesana, é, evidentemente,
desigual; en moitas redúcese ó

funcionamento rutineiro, outras
levan adiante un labor eficaz, pero
calado. Hoxe quero traer aquí as
comunidades que mellor coñezo
neste momento: San Xoán de
Filgueira e San Paulo de Catabois,
parroquias ferrolás da periferia nas
que teño a sorte de traballar como
párroco. Son parroquias con longa e
polémica historia. Nelas, a
participación do laicado, lonxe de
ser algo excepcional, é habitual en
tódolos campos da vida parroquial
(evanxelización, celebración da fe e
caridade). A salientar a participación
dialogada dos leigos na celebración
dominical. Desde que este responsable está a fronte delas, a actividade
parroquial é levada polas distintas
comisións dos respectivos Consellos
Parroquiais; que xa tiñan existido
hai anos, noutras ocasións.
Actualmente participan no Consello
e como colaboradores das actividades unhas cincuenta persoas en
San Xoán e unhas vinte en San Paulo.
Estes consellos parroquiais son algo
que debería ser habitual en tódalas
parroquias, pero que, desgraciadamente, son excepcionais na
maioría delas.

Igrexa en España
Os inmigrantes sentíronse
apoiados pola Igrexa española.
Centos deles pecháronse en xaneiro
en igrexas parroquiais de Murcia,
Valencia, Barcelona e Madrid, coma
nos vellos tempos. “Chamaron e

abrinlles a porta”, dixo sinxelamente
un dos párrocos que os acolleu, o de
Santa Mª del Pi, en Barcelona. Os
mesmos bispos ousaron criticar a
Lei de Estranxeiría do goberno PP,
nunha nota firmada por varios
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organismos da Igrexa. A mesma
dereita acusounos de se meteren en
política, ó tempo que lles criticaba,
xunto cos do PSOE, o feito de non
firmar o seu Pacto Antiterrorista
(ver excursus ó remate da Rolda).
Despois dun ano de agardar,
Zamora xa ten un novo bispo para
substituir a Juan Mª Uriarte. É
Casimiro López Lorente, ata agora
vicario xeral de Osma-Soria; será o
bispo máis novo de España (50
anos). O nomeamento caeu ben en
Zamora. O bo amigo Agustín
Montalvo, que rexeu a diocese
durante este ano como Administrador Diocesano, comentou: “É da
nosa terra, o que é moi importante.
Tamén é un home dialogante,
disposto a escoitar”.
Os de Toledo seica fixeron un
multitudinario recibimento ó novo
cardeal primado Francisco Álvarez.
Talmente ó vello estilo: nunha
procesión do pazo episcopal á
catedral, catro mil fieis acompañaron
as autoridades eclesiásticas e civís
(alcalde e presidente Bono incluídos), con repique de campás ó fondo,
segundo conta Vida Nueva.

Máis sinxelamente, o teólogo
Josep Mª Rovira Belloso, recibiu
unha merecida homenaxe na
Facultade de Teoloxía de Cataluña.“A teoloxía debe saír de si
mesma e iniciar un diálogo real coas
persoas e co mundo” e debe
simplificarse. Así dixo este home
que soubo unir a sinxeleza e a
fondura de pensamento, o equilibrio
entre a ciencia e a fe, e a quen
moitos temos por mestre. Desde
Galicia un sinte unha sa envexa por
este valioso centro de teoloxía, de
gran calidade académica e comprometido coa realidade do seu país.
Contariamente ó manifestado nunha
das súas pastorais polo bispo de
Mondoñedo, este compromiso coa
realidade cultural do país é tamén o
dos prelados cataláns, que piden
bispos deste pobo para rexer as
súas dioceses. Así o fixeron
recentemente os bispo de Tarragona
e de Solsona, este último a punto de
xubilarse (Vida Nueva). Segue
estudiándose tamén a cuestión da
rexión eclesiástica catalana, os seus
estatutos poderían aprobarse en abril.

Igrexa no mundo
“O consistorio máis numeroso
da historia” titulaban gran parte dos
medios de comunicación eclesiais e
laicos. Unha expresiva viñeta de El
Roto en El País poñía o contrapunto:
Un Cristo coa coroa de espiños fronte
ó Vaticano dicía: “¡Máis fe e menos
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cardeais!”. Fronte ó triunfalismo da
masa de purpurados, seguramente
máis dun dos crentes que queren
seguir honradamente ó Nazareno,
mesmo nesta Igrexa, pensarían outro
tanto. Eran corenta e catro os novos
príncipes da Igrexa, que renunciaron
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á longa capa nun alarde de humildade (o traxe, con todo, aínda pode
chegar a custar o millón de pesetas)
e xuraron ante o Papa estar “dispostos a dar o seu sangue pola
Igrexa” ¿tamén polos pobres ou os
dereitos das mulleres? O Pontífice
pediulles que “se abran ó diálogo
con tódalas instancias sociais”.
Acompañáronos na brillante
cerimonia na praza de San Pedro
unhas 40.000 persoas, xunto cos
representantes de 24 países. América
Latina pasa de 22 a 33 cardeais (27
por debaixo dos 80 anos límite para
participar no conclave); aínda que
Europa ten o dobre (65 electores) e
só Italia case outros tantos (24).
Pola súa banda, o Consello
Mundial das Igrexas, que agrupa a
342 igrexas cristiás, tivo unha
iniciativa ben diferente. A comezos
de febreiro fixo unha solemne
inauguración en Berlín da “Década
pola superación da violencia”. Un
compromiso para colaborar
activamente na curación das feridas
da división, a inxustiza e a violencia
por diversos motivos, que desangran
o mundo. Por outra banda os dous
máximos organismos de diálogo
ecuménico das Igrexas europeas
CCEE (Consello das Conferencias
Episcopais Europeas) e KEK
(Conferencia das Igrexas Europeas)
veñen de firmar unha Carta
Ecuménica en Porto; na reunión non
estivo ausente o debate sobre a
Dominus Iesus (Vida Nueva).

O coñecido bispo-teólogo
alemán Walter Kasper, recentemente nomeado cardeal, sucedeu ó
cardeal australiano Edward
Cassidy á fronte do Consello
Pontificio para a Unidade dos
Cristiáns. Máis aberto que Ratzinger
e moderadamente progresista, está
máis preto das teses aperturistas de
Karl Lehman. Mesmo, nalgún titular
de prensa líase: “O Papa nomea á
fronte do ecumenismo a un cardeal
anti-Ratzinger”. Non é tanto, pero
agárdase que impulse o diálogo
ecuménico despois da desfeita da
Dominus Iesus; el mesmo se solidarizou coas críticas que se fixeron a
este desafortunado documento.
A Igrexa de Guatemala esixe
unha vez máis a verdade no
asasinato do bispo Gerardi, vai xa
para tres anos. O xuízo iniciouse a
mediados de febreiro. A Igrexa
considera que hai elementos abondos
para descubrir os responsables do
crime, aínda que tentan ocultarse. O
arcebispado guatemalteco, dixo que
todo indica a culpabilidade dos tres
militares detidos por este caso (un
coronel ex xefe de Intelixencia e
dous capitáns); pero hai outras
persoas involucradas. O goberno
acusa tamén ó cura Mario Orantes,
colaborador de Gerardi, e á cociñeira
Margarita López.
E o Episcopado mexicano
pediu escoitar ó EZLN para para
acadar unha paz estable e xusta en
México. A Conferencia del Episcopado do país pronunciouse así nun
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comunicado ó Congreso e ó pobo
mexicano ó comezo da marcha
pacífica que realizou o Exército
Zapatista á cidade de México.
Evidentemente, o máis entusiasta
aplauso á marcha zapatista veu do
bispo Samuel Ruíz, que, en troques,
se manifestou reservado nas súas
esperanzas de paz real. Ademais dos
fermosos comunicados do subcomandante Marcos, escoitamos eses
días á comandante Esther, que
falou da triple explotación que sofren
as indíxenas por ser, ademais,
mulleres e por ser pobres, que só
saben falar a lingua tzeltal (Inf.
Pulsar).
O bispo auxiliar de San
Salvador, Monseñor Rosa Chávez
declarou na súa recente estancia en
Madrid: “Centroamérica non ten
pais, está orfa de líderes”. Foi con
ocasión do encontro entre líderes
centroamericanos e doadores internacionais, para arrincar unha axuda
económica destes e inversións na
zona, que padeceu os últimos
terremotos, nos que quedou a cuarta
parte da poboación damnificada: un
millón e medio de persoas sen fogar
e unhas 4.000 persoas mortas,
segundo dixo. “Compre reformularse
o modelo de país, darlle o protagonismo á xente, fronte a unha una
xestión politizada das axudas que
leva a aumentar o sufrimento da
poboación”. Para o bispo, o último
sismo foi “o terremoto dos pobres”
(El País).
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En Oriente, a destrucción dos
Budas xigantes de Bamiyan polos
irracionais talibáns afgáns levou a
enfrontamentos relixiosos. Hindús
radicais queimaron o Corán na India
en protesta contra os integristas
afgáns e ameazaron con destruír
mesquitas na capital india. Diversos
grupos budistas participaron tamén
nunha marcha en Nova Delhi e en
Katmandú (Nepal). As reaccións
relixiosas seguiron á protesta nos
medios políticos e culturais
internacionais. Certamente un
deplora esta guerra dos ídolos ou
martirio de pacíficos Budas, pero
máis grave nos parece o que están
facendo no país coas mulleres, e por
iso levantou menos a voz a opinión
mundial.
Excursus. Os bispos, a
violencia de ETA e o pacto PPPSOE
Ningunha persoa informada
pode argumentar con boa fe que a
Xerarquía da Igrexa non teña
condenado con todo rigor, claridade
e unanimidade o terrorismo en
numerosísimas ocasións... A Igrexa
non debe tomar parte activa nas
iniciativas que competen ós
partidos... [O Evanxeo] vai moito
máis aló nos seus contidos que os os
que se recollen no “Acordo contra o
terrorismo”.
Así contestaba a Conferencia
Episcopal (20-II) o rebumbio armado
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pola negativa da xerarquía española
a asinar o pacto antiterrorista
promovido polo PP e o PSOE.
Primeiro foron unhas reprimendas
do católico ministro Rajoy, que foron
logo apoiadas con profusión e
meirande severidade por Arenas e
outros populares, amén dos
socialistas e outros sectores sociais.
O máis curioso é que quen lanzou a
rifa ós medios foron os moi católicos
ABC e La Razón; mentres o laico El
País publicou un editorial máis
coherente, temendo que se sigan
pedindo bendicións episcopais para
outros temas cívicos: “Non se
entende que pode engadir a un
compromiso tan especificamente
político –di– a firma da Igrexa,
excepto confusión. É lóxico que os
bispos refugaran sumarse” (Los
obispos pasan, 22-II).
A polémica foi amplamente
encirrada polos medios de
comunicación; por unha parte con
base no morbo que sempre teñen
coas cousas que se refiren á relixión
católica, e polo seguidismo dese
pensamento único proclamado cada
día coma un disco raiado polos dous
grandes partidos, contra os
nacionalistas de Euzkadi ou Galicia,
e mesmo –con máis sordina, por
aquelo de que teñen máis votos–
contra os de Cataluña, metendo a
todos no saco dos terroristas,
afirmando a desvergoña de que todos
son iguais, digan o que digan, porque
o único realmente válido é o que din

os dous grandes. O bispo Fernando
Sebastian dicíao claro: “É moralmente obrigatorio para tódolos
homes de boa vontade estar claramente contra o terrorismo de ETA.
Pero non o é configurar esta loita
dunha maneira ou doutra, cuns
medios políticos ou outros”.
Dicir que a Igrexa española,
incluída a vasca, non ten agora e non
tivo sempre unha postura clara de
rexeitamento e condena da violencia
asasina de ETA, é ou ser xordo e
cego, ou ser un cínico que quere
enganar a xente cunha groseira
manipulación política. Coas palabras
aínda máis duras de Monseñor
Rouco: “Dicir que a Igrexa é
ambigua na condena do terrorismo é
desorbitar de tal xeito os feitos, que
un se pregunta se funciona o bo xuízo
e a boa vontade nos que tal afirman”.
En efecto, a Igrexa ten manifestado a súa condena da violencia
terrorista centos de veces; desde
algúns magníficos textos dos bispos
vascos, ata outras boas declaracións
da Conferencia Episcopal, ademais
das declaracións puntuais. Pero a
Igrexa non entrou no xogo dese
pensamento político “correcto”
(partidista, que non ten que ver co
rexeitamento moral da violencia), e
tamén foi satanizada por non ser
“clara” na súa condena, como
fixeran antes cos nacionalistas.
Ó remate, a pesar da presunta
vontade de utilización política da
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Igrexa, pronto tiveron que recuar os
xerifaltes do PP, porque... “con
Rouco temos topado”. Xa non se
trataba dun pobre bispo donostiarra
con simpatías peneuvistas, senón dun

egrexio cardeal, arcebispo da capital
estatal, con quen sempre semellou
levarse moi ben este goberno,
porque, ó fin e ó cabo, pensarán, “é
dos nosos”...
Victorino PÉREZ PRIETO

Calendario do contribuínte a Encrucillada
Atención ós REEMBOLSOS que están a chegar. E atención ós
“recordatorios” que lle chegarán a aqueles poucos con domiciliacións
devoltas.
¡Graciñas porque imos indo ben!
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M O N O G R A F Í A S
1492. O encubrimento do outro
A tese de Enrique Dussel sobre o significado do
1492 como data fundacional dunha Modernidade
que lexitima e oculta un proceso de violencia
dominadora revestíndose cun finximento de benéfica civilización que libera os salvaxes da súa barbarie, responde a unha novidosa proposta que estimulará o lector a reconsiderar certas concepcións históricas asumidas a miúdo como indiscutibles.

Revolucionario e místico
Este libro de Moncho Valcarce é o diario íntimo
dun crego fronte á morte, un home de fe rexa e
loitadora, de crenza fresca e nada convencional que
nos dá un exemplo magnífico: desde as primeiras
páxinas se nos amosa na decisión sen fisuras de
querer vivir desde a fe a nova e desconcertante
situación. Sen escapismos, sacralizacións ou falsos
consolos. Abríndose ó misterio, tratando de comprender, asumindo a enfermidade, afrontando a
morte.

Por unha Igrexa tamén feminina
Este libro de Engracia Vidal é unha recompilación
de artigos que a utora foi publicando ó longo de
máis de vinte anos, pero que lidos hoxe soan plenamente actuais.
A estructura da obra é peculiar. Cada un dos artigos
orixinais van acompañados por un comentario, que
ademais de situar cada un deles no seu contexto
histórico, permite á autora matizar ás súas ideas
anteriores e facer balance desde a perspectiva actual, pintando tamén unha panorámica da reflexión
feminista en Galicia.

Pedidos a Encrucillada
Rúa Nova de Arriba, 1 - 6º Dta.
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ELOI LECLERC, El sol sale sobre Asís, Sal Terrae, Santander. 2000. 152
páxs.
As mulleres e os homes da nosa xeración somos testemuñas dun
cambio substancial da espiritualidade cristiá que entre todos, co Espírito
polo medio e á fronte, fomos operando desde hai cousa de cincuenta anos,
é dicir, pouco máis ou menos desde que o concilio Vaticano II, polos anos
sesenta, abriu a Igrexa a unha nova sensibilidade en tódolos campos do seu
ser, do seu vivir, do seu actuar.
Houbo autores e obras que se constituíron no testemuño de referencia
desta nova espiritualidade. Un deses autores foi precisamente Eloi Leclerc,
e a obra coa que esplendidamente nos agasallou foi Sabiduría de un pobre,
que a editorial Marova reeditou xa en doce ocasións polo menos. Un libro
aquel, lido e relido, regalado e volto e regalar, que nos achegaba á persoa
e á orixinalidade espiritual de Francisco de Asís cunha sensibilidade
poética excepcional, e coa gracia de nos axudar a purifica-los nosos ideais
de pobreza nuns tempos en que estes ideais, gracias a Deus, florecían nas
comunidades cristiás.
Eloi Leclerc non parou na súa reflexión e na súa escrita sobre o mesmo
tema. Repetidamente foron aparecendo obras del en diferentes editoriais, e
agora ofrécenos este El sol sale sobre Asís, que se caracteriza, ó noso ver,
por dous aspectos especialmente significativos. O primeiro é a pretensión
perfectamente cumprida no libro de integrar estas tres realidades: a
experiencia persoal do autor, víctima do nazismo hitleriano e residente dos
campos de concentración, o drama do mundo no momento presente, no
fondo non menos destructivo –non fraternizado– do que o foi no momento
do nazismo, e o seu encontro coa figura e coa espiritualidade de Francisco
de Asís. Para o autor foi Francisco de Asís o que o abriu a unha vida
recuperada e esperanzada; para o autor segue sendo Francisco o que leva
consigo unha contribución orixinalísima para os homes e mulleres do noso
tempo, crentes e non crentes, que queiran atoparlle sentido á súa vida pola
liña dunha presencia humanizada, fraternizada.
O segundo aspecto que aparece con forza no libro é o da presentación
axustada e ben suxerente, unha vez máis, do máis característico, do máis
orixinal do talante de Francisco de Asís, como home do seu tempo, e como
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referencia testemuñal para a nosa sociedade, tan sensible por outra banda
ás mesmas dimensións, positivas e negativas, que florecían na europa
mediterránea dos séculos XII e XIII.
Na primeira parte do libro concéntrase a reflexión máis autobiográfica
do autor; na segunda desenvólvese o camiño de fraternidade vivido por
Francisco como tarefa humanizadora crente, e na terceira afóndase no
significado deste mesmo ideal franciscano, que en absoluto debe quedar
pechado nin no ámbito dunha orde relixiosa concreta, nin no ámbito dun
ecoloxismo máis ben barato e insuficiente; senón aberto á conciencia
universal, como unha proposta nova dunha maneira nova de ser muller e de
ser home tamén nos nosos tempos.
Pensamos que Eloi Leclerc unha vez máis tivo o acerto de espertar no
lector non só o gusto por continuar avidamente ata o remate a lectura do seu
libro, senón sobre todo o desexo de deixarse cuestionar, para ben, pola vida
dun home pobre, que desde a súa radical pobreza, achegou a todos,
especialmente ós máis empobrecidos, razóns novas para vivir en paz, sen
amargura, a súa aventura de fraternidade regalada e traballada.
Manuel REGAL

XOSÉ CHAO REGO, O sexo, a muller e o crego, Espiral Maior, A Coruña
2000, 280 páx.
Pepe Chao, xa camiño dos 79 (Vilalba 1932), ven de sacar do prelo tres
novos libros. Con eles as súas publicacións, entre libros e folletos,
aproxímanse xa ós trinta títulos, sen contar os centos de traballos publicados
en xornais e revistas, particularmente nesta, ó longo de moitos anos. Só os
tres primeiros títulos, editados a finais dos anos 70 (La Iglesia en el
franquismo, La Iglesia que Franco quiso e Marcel Lefèvre un integrismo
histórico), foron publicados en castelán, cando Chao aínda “non renacera
galego”. Oito volumes, producto dos seus coñecementos e charlas bíblicas,
forman a súa Historia do pobo de Xesús, da que ven de saír o último tomo
¿Que dicides que son?. Outros corresponden especialmente á súa angueira
galeguista (Eu renazo galego. Ensaio sobre identidade galega, e Para
comprendermos Galicia). E outros, en fin, son o froito da súa formación
histórica e teolóxica: a monumental Na fronteira do misterio. Credo para
xente non crédula, cinco folletos na colección “Angueira” de Irimia
(Camiñando a Compostela, ¿A onde vai a Igrexa?, ¿Por que no sentimos
culpables?, Ecoloxía e creación, Creo no divino humor) e as súas últimas
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publicacións: Prisciliano, A condición homosexual, O queixume das orixes
e tres salaios máis, e a que imos comentar.
Estamos, logo, ante un dos máis prolíficos e recoñecidos escritores
galegos, fondamente comprometido coa súa terra e a súa Igrexa galega.
Chao é un home creativo, polémico e controvertido, particularmente no
eido da Igrexa.
Nesta última faceta compre inserir a publicación que estamos a
comentar. Unha obra polémica no mesmo título e moito máis no tratamento
dos temas que aborda. É pena que a fermosa edición non vaia acompañada
por unha boa corrección lingüística, pois o libro está pragado de faltas, non
sintácticas ou ortográficas, senón tipográficas.
Como apunta o mesmo Chao no Limiar, o ensaio céntrase sobre todo
nunha reflexión sobre o sexo, pero ocupándose tamén da peculiar dimensión
na que están implicadas a respecto a muller e máis o clero, ou mellor os
clérigos varóns, “que para exerce-lo ministerio teñen que renunciar ó
exercicio do sexo na súa plenitude”. De feito, o libro ten máis de sexo que
de teoloxía, con superabundancia de referencias e análises simbólicas,
lingüísticas e históricas, ás que nos ten tan afeitos o autor.
O tema da sexualidade é unha das vellas teimas de Chao Rego;
afrontouno en máis dunha ocasión, particularmente noutro libro recente
(A condición homosexual). A súa artillería está fundamentada, sobre todo,
na análise psicanalista. Entre a psicanálise e a simbólica que achegan a
fenomenoloxía relixiosa e a antropoloxía, discorren os capítulos centrais do
libro: 2) A sacralización do sexo; desde a idea da “Gran Nai”, ou Deusa
Nai, á fecunda maternidade e a fecunda virxindade. 3) A secularización do
sexo; reflexión centrada na análise bíblica, o liberalismo sexual do Antigo
Testamento (que o autor prefire chamar, “por motivos ecuménicos”, co
nome un pouco rebuscado de “a Tenak”, sigla dos tres conxuntos bíblicos
de que se compoñen as Sagradas Escrituras xudías: Torah-Neebim-Ketubim)
e a visión da sexualidade do Testamento Cristián, entre o célibe Xesús de
Nazaré e o presunto viúvo Paulo de Tarso. 4) O pesimismo sexual; desde
Santo Agostiño e o monaquismo ata a teoloxía escolástica, cun san Tomé
que aparece menos duro co sexo que o seu egrexio predecesor. 5) A
situación actual, na que a reflexión cristiá foi apuntando unha nova ética
sexual. 6) A sexualidade humana, o contencioso co pracer e, sobre todo, o
sexo como poder na Igrexa.
Finalmente, un capítulo (7) sobre a conquista do Matrimonio, no que
destaca o que o autor chama o “asalto sacramentario” á institución, cargado
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coa correspondente “munición canónica”, e outro (8) sobre a Virxindade,
no que cuestiona a figura de María como ideal feminino e propón a
dimensión feminina de Deus para a persoa da Espírito Santo, que, como é
sabido, o autor gusta chamar “Materno Espírito”.
Ó comezo do libro, un capítulo sobre a Muller, e ó remate outro sobre
o celibato que a Igrexa católica lle impón obrigatoriamente ós seus clérigos.
O primeiro leva por expresivo título “A muller, polas nubes”; nel o autor
parte do convencemento da inxustiza histórica que padeceu a muller, para
cuestionar o mito da muller eterna e os estereotipos sexolóxicos, así como
o machismo que ten prexudicado tanto ó home como á muller.
En fin, o capítulo do celibato clerical tráenos a confesión máis persoal
do autor, que “estivo bastantes anos non soamente sendo célibe, senón
tamén cravado na cruz do celibato... non sen dispendio do equilibrio
humano”. Un amplo percorrido pola historia da Igrexa, proba o arbitrario
da introducción tardía desta norma eclesiástica no II Concilio de Letrán
(1139) e sobre todo no Concilio de Trento, xa no século XV, e no contexto
da polémica contra Lutero.
O libro é rico e polémico, como adoita acostumar o autor. Prolixa
información e en todo momento posturas polémicas de vangarda. Entretido,
pero tamén reiterativo, ás veces, e pouco ordenado, por ese sistema circular
tamén característico de Chao. Sempre un libro que cuestiona e invita a
superar prexuízos e reflexións anquilosadas.
Victorino PÉREZ PRIETO
BERNÁRDEZ VILAR, XOÁN, A saga da illa sen noite, Toxosoutos, A
Coruña, 2001, 164 páxs.
O autor, cronista da Cultura nesta revista, apunta sempre a premio e
gaña. Cada publicación ten o correspondente galardón, e esta acadou o do
Concello de Vilalba 1999, na modalidade de narrativa.
Non é estraño. A impresión que deixa a súa lectura é que borda a seda
ou que minia un Fra Angélico, ou que... crea unha obra literaria. Iso.
Como bo marinense meteuse nos mares do norte, e como bo clásico
remontouse ó século IX. Preséntanos ó sueco Gardar e á súa dona, a
noruega Helga e invítanos a acompañalos cun pequeno séquito ata a mesma
illa de Islandia.
Na travesía poderemos coñecer a flora, a fauna, a historia, os aparellos
da navegación, a cultura. Descubriremos uns valores humanos, uns viquingos
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diferentes, una muller que ten dereitos e que pode tomar a liberdade de
declara-lo amor ó seu mozo... (¿que pasou despois que non os puido
recuperar ata o século XX?) A narración equivale a un estudio etnográfico.
Vai acompañada de mapas, de glosario e dunha cronoloxía histórica
que nos axuda a nos situar no tempo e no espacio.¡Boa lectura para quen
se anime!
Engracia VIDAL ESTÉVEZ

MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ ANTONIO, Os clérigos na Idade Media,
Ed. Toxosoutos, Noia, 2001. 230 páxs.
Os autores do recente Gran Diccionario Xerais da Lingua (Vigo,
2000), ofrécennos tres acepcións do vocábulo clérigo. Para os comentos
que nos ocupan, interésanos a primeira delas, que reza: “Home que, na
relixión católica, entrou no estado eclesiástico recibindo ordes sagradas;
crego, cura, sacerdote”.
Velaí o tema da investigación realizada por José Antonio Martínez
Domínguez (Santiago, 1973), centrada nun período histórico concreto: un
bo anaco do delongado medievo. A monografía publícase como libro co
título Os clérigos na Idade Media e foi previamente presentada como tese
de licenciatura (novembro de 1999) non nunha Facultade de Teoloxía ou de
Ciencias Relixiosas, senón na Facultade de Xeografía e Historia da
Universidade de Santiago. O traballo dirixiuno o profesor Carlos Barros e
chamábase diante do tribunal cualificador O modelo eclesiástico segundo
os sínodos medievais galegos (ss. XIII-XVI). Recibiu a máxima nota.
Achámonos diante dunha investigación que participa do ámbito
historiográfico da historia das mentalidades, mesmo da historia da vida
cotiá. Desenvólvese en cinco apartados, que poñen en relación ó clero coa
sexualidade, os bens temporais, a violencia, o mundo laico e os deberes
pastorais. Vai precedido o estudio dunha presentación do citado director,
onde advirte que “non é doado tratar con rigor académico un tema tan
delicado e polémico, ó longo da historia, como a discrepancia entre a teoría
conciliar e sinodal sobre o modelo de comportamento eclesiástico e a
práctica dos clérigos no tocante á sexualidade e a familia, á violencia e o
poder. Desfase que acada na Idade Media unha grande amplitude” (páx. 7).
E J. A. Martínez tentou aplicar ese rigor, acudindo ás fontes precisas,
formulando hipóteses de traballo e dando respostas, que ben quedan
recollidas nas súas conclusións (páxs. 215-220).
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O autor lévanos a ese epílogo no que sintetiza que “a través da análise
dos sínodos galegos que teñen lugar entre o s. XIII e o s. XVI achegámonos
ós modelos eclesiásticos existentes na Galicia medieval” (páx. 215). El
diferencia un modelo oficial –o chamado “A”, saído da lexislación sinodal–
que se superpón a un modelo “B”, non oficial ou práctico, “cuns valores e
cunha conducta que formarían un todo”. O modelo oficial parte como
referencia básica do Concilio Lateranense IV (ano 1215, “o máis importante,
dende o punto de vista da lexislación canónica” –páx. 20– e sínodo de
Bernardo II en Compostela, 1229), que será revalidado case integramente
en Trento (anos 1545-1563). Por iso falabamos dun “anaco” do medievo,
xa que fican á marxe xeiras coma as do reino suevo (ss. V-VI) ou o século
XII do arcebispo Xelmírez. Mais isto non constitúe ningunha pexa: a
ausencia da alta Idade media vese compensada polo estudio que abrangue
máis de tres centurias, pola súa extensión xeográfica (cinco dioceses
galegas e provincia eclesiástica única nos ss. XV e XVI) e a riqueza da
documentación sinodal: houbo 93 sínodos en Galicia (páx. 19), “que tiñan
como un dos seus obxectivos controlar o comportamento do conxunto dos
cregos (e) vannos ofrecer (...) unha información cuantitativa e
cualitativamente moi significativa” (páx. 10).
A contraportada do libro e o Teletexto da TVG (sección novidades
editoriais, edc. 124, 2ª quincena de marzo, 2001), recollen un mesmo
parágrafo: “Os clérigos na Idade Media achégase á vida dos eclesiásticos
(...), máis concretamente a aqueles que viven en Galicia entre os séculos
XIII e XVI. A través dunha profunda análise da lexislación sinodal, o autor
adéntrase no estudio de determinados aspectos do comportamento clerical”.
Coa edición desta obra acercámonos a un maior coñecemento deste
segmento social, con tanto peso nas sociedades de Antigo Réxime en xeral
e, máis concretamente, en Galicia. A nosa sociedade estivo configurada ó
longo de varios séculos por un mundo campesiño no que conviviron –non
sempre en harmonía e con resignación–, os labregos, fidalgos e cregos,
seculares ou regulares. Ramón Villares xa no 1982 publicara un libro co
suxerinte título de Foros, frades e fidalgos. Pegerto Saavedra (ano 1992) en
A vida cotiá en Galicia, 1550-1850 amosábanos máis datos sobre a Igrexa
e os cregos (capítulo III. Relixión e cultura). Outros autores máis clásicos
como López Ferreiro ou máis actuais –Barreiro Mallón, Barreiro Fernández,
García Oro, Portela Silva, Carmen Pallares, Francisco Carballo, Pérez
López, Ofelia Rey, Martínez García, Engracia Vidal, Arximiro López,
Manuel Regal, Mínguez Goyanes...– complementan en diversas obras a
panorámica destas “historias de cregos” –e monxas– nas idades Moderna
e Contemporánea. E non esquezamos as obras de síntese sobre a Historia
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da Igrexa Galega que viron a luz nos anos noventa (SEPT, A Nosa Terra).
Aínda non atopei vagar para a lectura da novidade bibliográfica de Xosé
Chao Rego, O sexo, a muller e o crego (2001). Estamos, pois, no camiño
dunha visión fonda e completa, que segue a liña do tempo e que ven
reforzar este libro de J. A. Martínez Domínguez dedicado ós “anos escuros”
do medievo. Meritorio é o labor nestes eidos de diversos departamentos da
Facultade de Historia compostelá e a dedicación ó estudio dalgúns homes
e mulleres da Igrexa, galegos e contemporáneos.
A situación actual –hic et nunc– do clero galego conforma unha área
de investigación máis propia da socioloxía que da historia. A propia revista
Encrucillada ten dado a coñecer diversos traballos verbo do tema nos
últimos 25 anos (1977-2001). (Por certo, abrindo unha paréntese, falando
da vida dos curas, noutro ámbito –máis non noutra temática–, facemos
recomendación da recente obra de narrativa titulada Mosen, na que varios
autores aragoneses escriben sobre “historias de curas en tempos difíciles”.
Publicouno en Jaca (Huesca) a editorial Pirineum, e preséntasenos (BabeliaEl País, 17/3/01) aludindo ós párrocos de montaña no tempo da dictadura
franquista, ou eses “campesiños con letras” que desempeñaron un papel
social, cultural e político de enorme importancia na xeografía das súas
parroquias. Faremos así conexión, a través da vida dos cregos, entre a
Igrexa da Galicia medieval e o Aragón contemporáneo. Seguro que imos
atopar vivencias e arelas comúns entre os seus protagonistas).
Volvemos ó rego medieval. Cando un está a ler estas páxinas, pensa no
modus vivendi dos relixiosos –nomeadamente, os rurais– a través dos
séculos. E o concepto que pode definilo é “inmobilismo”, sobre todo xa
desde a plena Idade Media e máis en concreto a partir da disciplina do
Concilio de Trento e ata o Vaticano II (1962-1965). Se non fose polo coche,
o teléfono móbil, o ordenador, a vestimenta, o proceso urbanizador, a
secularización da sociedade, o abandono de moitas casas rectorais, etc.,
enxergariamos que moitos dos trazos aquí formulados e descritos na vida
cotiá dos “homes do altar” (X. R. Barreiro) permanecerían moi constantes
e con inercias dende o feudalismo ata as vésperas do noso tempo. ¿E o
evolucionar das mentalidades?
Unha compañeira bibliotecaria, ó lle comentar que eu andaba a ler un
libro para mellor coñecer a vida dos clérigos da Idade Media, e redactando
unha recensión, contestoume risoña e con seguridade: “Iso é moi fácil:
vivían ben. Vivían coma curas”. Non obstante, segundo se desprende da
interesante monografía de Martínez Domínguez, a realidade –sempre
teimuda– non era tan doada nin homoxénea.
X. Amancio LIÑARES GIRAUT
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
VV.AA. Informes de Literatura 1999, Xunta de Galicia, Pontevedra
2000, 965 páxs.
O Centro Ramón Piñeiro e por quinto ano consecutivo confecciona
este laborioso volume con todo o que se publica en Galicia no ano. Xa
vedes que enche 965 páxinas. Ben clasificadas e doadas para busca-lo
interese de cada quen. Aínda así Blanca Ana Roig di nunha nota previa que
non é exhaustivo... Vai acompañado dun CD-ROM.
VV.AA. Diccionario Italiano-Galego, Xunta de Galicia, Centro Ramón
Piñeiro, Santiago 2000, 700 páxs.
Isabel González dirixiu este proxecto pioneiro en canto que non existía
outro. Será moi útil para a relación das dúas linguas na actualidade.
L ABARTA M OURIÑO , F. E V ÁZQUEZ A LVAREZ F.X. Vocabulario
multilingüe de organismos acuáticos, Xunta de Galicia, Centro Ramón
Piñeiro, Pontevedra 2000, 621 páxs.
2.131 especies das 18.000 que existen. Dá a versión galega, española,
inglesa, francesa e portuguesa, máis os sinónimos. Clasificación e índices.
¡Toda unha empresa!
RODRÍGUEZ GUERRA, ALEXANDRE, Epistolario galego de Miguel de
Unamuno. Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro, A Coruña 2000, 596
páxs.
Resumo da tese de doutoramento que foi presentada en Salamanca no
1999 co título Miguel de Unamuno, Galicia e os galegos. Recibiu o premio
extraordinario de doutoramento. Recolle a correspondencia dos anos 1891
a 1936 entre o profesor e 262 correspondentes. Moitos de sona e moitos
descoñecidos. O autor saca as conclusións destes intercambios onde o
problema de España enchoupa o tecido destas relacións.
RIBALTA Y COPETE, AURELIO, Obra narrativa en galego, Xunta de
Galicia, Centro Ramón Piñeiro, A Coruña 2000, 188 páxs.
Mª Eulalia Agrelo Costas preparou esta edición na colección Narrativa
recuperada que dirixe Modesto Hermida. Tres novelas, Ferruxe, O pastor
de Doña Silvia e O derradeiro amore, seguen ás páxinas dedicadas o
estudio biobibliográfico deste ferrolán decimonónico.
MAHATMA GANDHI, Quien sigue el camino de la verdad no tropieza, Sal
Terrae, Maliaño 2001, 128 páxs. El Pozo de Siquén.
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Colección de “pensamentos” para cada día que o mestre da “non
violencia” escribiu a petición dun amigo. “Unha vez que viche-la beleza
interior, a exterior parecerache inmensamente pobre”...
VV.AA. Lo más importante para la Iglesia, Sal Terrae, Maliaño 2001,
190 páxs.
Alfio Filippi e Francesco Strazzari editaron este volume coas respostas
que 52 persoeiros deron á pregunta ¿que é hoxe o máis importante para a
Igrexa? A idea foi de Jacques Loew, ateo convertido, dominico, obreiro nos
peiraos de Marsella. Responden teólogos, bispos, prefesores, relixiosos,
patriarcas, (Kasper, Schilebeeckx, Hans Küng, Jon Sobrino, Marciano
Vidal, Irmán Roger, Setién, Panikkar...) de varias confesións, mesmo algún
laico, pero nin unha soa muller. (¿?) ¡Que estreita é a porta e que dura a
cerviz!... por dicilo con metáforas evanxélicas.
BOUFLET, IOACHIM, Edith Stein, Filósofa crucificada, Sal Terrae,
Maliaño 2001, 240 páxs.
Biografía desta muller xudía e convertida ó cristianismo despois de
pasar por unha etapa atea. Relixiosa carmelita, mística, e mártir en
Auschwitz no 1942.
ALONSO, FRAN, Males de cabeza, Edicións Xerais, Vigo 2001, 206
páxs.
Vinte relatos que son máis que relatos. Enfronta a tolemia no senso
máis amplo e actual. As diferentes neuroses da sociedade moderna. Ás
veces trátaa con tenrura e ás veces con dureza. Literatura e cine serven de
apoio en ocasións e completan o cadro dunha realidade tal vez enferma
destes males.
VV.AA. Escolma de familia. Cen anos de poesía, Xerais, Vigo 2000,
180 páxs.
Cinco membros da mesma familia publican os seus poemas. Álvarez,
Giménez, Limeses, Blázquez, Negreira, Cácamo. Todos ou case todos
coñecidos polos lectores. Xavier Rodríguez Baixeras prologa este libro que
abre coa xenealoxía na que outros tantos cultivaron outros xéneros literarios
non poéticos. Unha mostra, Non nego/ a vida / das as, / mais / quero / quero
/ vivir / pousado / nesta terra / do vento.
GARCÍA TEIJEIRO, ANTONIO, O que ven os ollos dos nenos, Xerais, Vigo
2000, 76 páxs.
“Non é cousa doutro mundo pintar o que ven os ollos dos nenos”,
escribiu Castelao, dando pórtico a este libro de prosa poética. Onde agroma
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a palabra espida, sincera e espontánea de quen está a descubrir o mundo (da
contraportada). Fino Lorenzo ilustra estas fermosas páxinas.
CABANILLAS ENRIQUEZ, RAMÓN, RODRIGUEZ GONZALEZ, ELADIO, A
saudade nos poetas galegos. Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro,
Santiago 2000, 140 páxs.
Edición facsímile preparada e prologada por Luís Alonso Girgado e
Teresa Monteagudo. Unha achega máis a esta recuperación dos nosos
valores poéticos.
VV.AA. Golfiño, Número 10 extra, Xerais, Vigo 2001, 40 páxs.
É unha revista humorística deseñada para nenos e nenas. En galego e
feita por galegos ou galegas. Ten unha tirada de 6.000 exemplares que non
é pouco. Desexámoslle longa vida. Diríxena Miguel Vázquez Freire e
Fausto Isorna.
AGUIRRE, JOSÉ ANGEL, Las mariposas azules, Huerga y Fierro, Madrid
2000, 126 páxs.
O autor pretende que estes ensaios sexan un texto básico para entendelas relacións home-muller, e axudar a melloralas. Enfronta o tema da
homosexualidade feminina (protesto a expresión...) aínda que o subtítulo
rece “Mujeres casadas lesbianas”. Supóñolle máis coñecementos cós meus
no tema... que a primeira vista sorprende polas súas dimensións.
LIÑARES GIRAUT, X.A. E PUENTES CHAO, A. “Diccionario” Eladio
Rodríguez, 3catorceeuroediciones, A Coruña 2001, 150 páxs. Letras dous
mil...1.
Porque a intención dos autores e da editorial é continuar cada ano co
persoeiro das letras Galegas. Despois dun prólogo do académico Fernández
Rey e da biografía do autor, abordan o diccionario con tódalas súas
características e comparándoo con outros a través dunha escolma de
entradas. Segue a súa obra poética, imaxes, obras. O estudio está feito
desde unha perspectiva histórica e pedagóxica como corresponde a profesión
dos autores.
GONZÁLEZ MILLÁN, XOÁN, O Diccionario enciclopédico de Eladio
Rodríguez. A canonización lexicográfica da literatura galega , Xerais,
Vigo 2001, 190 páxs. Universitaria.
Tamén na liña das Letras Galegas 2001, e desde a súa cátedra de Nova
York onde reside o sociolingüista grovense, ve a luz este libro sobre o
diccionario, abordado noutras perspectivas. Na primeira parte expón
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diferentes hipóteses sobre as condicións culturais do discurso lexicográfico.
Na segunda documenta os títulos e autores representados nas citas literarias
e analiza os criterios utilizados na selección e fai a súa valoración.
VILLAVERDE, ELIXIO, Pioneiros na corrente do Golfo: A primeira
emigración galega a México (1837-1936), Xerais, Vigo 2001, 540 páxs.
Universitaria.
Viranos moi ben ler estas páxinas en pleno problema inmigratorio.
Foron milleiros os galegos que desde Cuba primeiro e desde Galicia sempre
foron poboando outras terras como vendedores ambulantes ou empregados.
Tiñan que mandar cartos para redimir foros e construír casas... Moitos
embarcaron como polisóns. Poucos “fixeron América” pero moitos
“comeron mellor”. O libro contén ilustracións de fotos e documentos.
Analiza as cadeas migratorias, viaxes, embarcacións, escolas.
DESCARTES, RENÉ, Discurso do método, Xerais, Vigo 2001, 120 páxs.
Peto.
O profesor Miguel Vázquez Freire fai a traducción, introducción e
cronoloxía deste clásico dun dos mestres do pensamento moderno.
GARCÍA REIGOSA, CARLOS, Homes de tras da corda , Xerais, Vigo
2001, 156 páxs. Peto.
Reedición da narración publicada no 1982, do autor de Crime en
Compostela e de tantas outras que o fan merecente de ser considerado entre
os máis fecundos narradores. Oito relatos curtos cunha paisaxe e un estilo
común.
SALGUEIRO GONZÁLEZ, ROBERTO, Eliana en ardentía ou Bernardo
destemplado, Xerais, Vigo 2000, 62 páxs. Libros do C.D.G.
Esta obra mereceu o premio Alvaro Cunqueiro de teatro 2000.
Traxicomedia de amores ridículos situada na Verona renacentista onde
Rosalía prepara os encontros de Eliana e Bernardo. Sempre actual.
CHCRÉTIEN DE TROYES, Lanzarote ou o cabaleiro da carreta, Xerais,
Vigo 2001, 134 páxs. Xabarín.
Fai o número 62 da colección iniciada no 1983 con A pantasma de
Canterville e que nos permite ler ós clásicos universais na nosa lingua.
Santiago Gutiérrez García fai a traducción e introducción.
COSTAS ABREU, XESÚS, As leis do Parlamento de Galicia (1982-2000)
Xerais, Vigo 2001, 168 páxs. Manuais Universitaria.
106/210

Recensións

Os textos, as relacións, a vixencia, comentarios, índices e bibliografía
do traballo parlamentario. Pensado para facilita-la tarefa dos profesionais.
VV.AA, Golfiño, Xerais, Vigo 2001, 20 páxs.
Número 11 da revista cómic. Ten periodicidade mensual para pintos,
maragotas, golfiños, golfiñas,e outras especies mariñas coma ti.
VV.AA, Bravú, Xerais, Vigo 2001. Revista para mozas e mozos.
Vai de mar. 7 portas, 7 mares. A travesía de Alaska, de Malpica a
Perú... con colaboracións de Luisa Castro, Susana Fortes, Victor Freixanes,
Xosé Carlo Caneiro e moitos e moitas máis.Tenta desface-lo mito do mar
coma territorio masculino. Hai percebeiras, maquinistas, traballadoras de
plataforma. Ven cun CD. ¡Adiante Bravú!
LAGE MARTIÑÁ, JOSÉ ANTONIO: O contador de bolboretas, Deputación
de Ourense, 1999, 44 páxs.
Opera prima do xove autor que nos agasallou con 34 poemas. Escollo
ó chou: Esperanza:
Tiña a propiedade do aire,
da pena e das horas,
das cousas que chamaba miñas.
Ata que un paxaro escolleu o meu aire.
Ata que un paxaro escolleu a miña pena.
Ata que un paxaro escolleu as miñas horas.
CAMPS, VICTORIA E ALVAREZ BOLADO, ALFONSO, Esperanza cristiana
y utopías, Fe y Secularidad/Sal Terrae, Bilbao 2001, 48 páxs.
Caderno 51. Recolle os relatorios do XXIV Foro sobre o Feito
Relixioso celebrado en Pozuelo (Madrid) no verán do 2000.
VV.AA. El mar se abrió: Treinta años de Teología en América Latina,
Sal terrae, Maliaño, 2001, 264 páxs.
Luis Carlos Susin recolle 25 traballos sobre o tema, de 25 teólogos de
América Latina ou doutros continentes, pero que realizaran algún traballo
alí. Pediulles unha visión do que se fixo nestes trinta anos e de cómo o
viviron eles; entre os 25: Casiano Floristán, Christian Duquoc, Assmann,
Metz, Jon Sobrino, Gz. Faus, Tamayo, Moltman, Boff, Richard. A lingua
orixinal foi o portugués.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
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O Consello de Encrucillada decidiu hai algún tempo que a revista
debía implicarse, na medida das súas posibilidades, en contribuír ó
desenvolvemento das comunidades do terceiro mundo, e decidiu facelo
no ámbito en que a nosa publicación traballa: o espallamento da
reflexión teolóxica e o pensamento cristián. Así se contactou con
misioneiros para coñecer as súas necesidades e comezouse a enviar
material. A primeira das cartas que publicamos hoxe procede de
Cañar, Ecuador, e foi remitida por Jesús Alonso, un Padre Escolapio
que anima esta comunidade das montañas ecuatorianas. Como este
labor se fai posible gracias a todos os que fan que a revista siga en pé
queremos tamén que poidan coñecelo e sentilo como seu.
A segunda carta procede de Donosti e foinos remitida por unha
subscritora que recibe a revista naquelas terras.

Cañar, agosto 2 del 2000
Mi muy estimado amigo Andrés:
¡¡Qué detalles tienes para con nosotros, Andrés!! Muchísimas gracias
desde esta tierra fría –especialmente en estos meses– de los andes sureños del
Ecuador.
Muchísimas gracias por tu delicadeza para con nosotros. Tengo dos notas
tuyas: una llegó con el último número de la revista que diriges, y la otra con
unos libros manuales de SM, conferencias dadas por ti hace años, y como
siempre, interesantes y muy adecuadas para nosotros; no tanto para los laicos
de nuestro entorno con una formación muy deficiente, a pesar de ser maestros
y licenciados!!!
(...)
Me llegó de SM los libritos manuales a los que te he hecho referencia; los
del Verbo divino que me anuncias en tu primera tarjeta, nada. Se supone que
estando en época de vacaciones, se retrasen. Esperemos que llegará, como los
otros. Por ahora no ha llegado nada.
De todos modos, y de antemano mi y nuestro agradecimiento por tu
bondad. Acabo de leer un libro que escaseaba en las librerías: La revelación
de Dios en la realización del hombre... hermano, tienes vastísima cultura... No
es tan fácil para nuestro medio, no es para invitar a leer a nuestros laicos; pero
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si he disfrutado con él; es más duro de leer que los otros tres de Sal Terrae
(Presencia teológica) pero muy valioso. Me ha abierto horizontes hermosos
respecto a algo tan importante como la revelación en la historia del hombre.
Gracias una vez más.
(...)
Uno de mis hermanos de comunidad se ha vuelto un “hincha” de tus
escritos. Todo lo que tengo de vos, que es mucho, los “devora”, le han gustado
por claros, directos y reveladores. Te lo digo para tu alegría. Ya ves, eres
“presencia del Dios de la vida y mediación de revelación de Dios para
nosotros, para todos los que te leemos.
Sigo ilusionado con el Abba y su Reino (...) y ¡cuanto gozo al ver en mi
entorno que sigue siendo revelación actual!! tanto el gozo de ver que los
sencillos disfrutan/disfrutamos de Jesús y de su mensaje, como comprobar, con
tristeza, que los “entendidos” se rasgan las vestiduras y se cierran, o no pueden
abrirse, más bien.
(...)
Un fuerte abrazo de amigo lleno de agradecimiento por lo que Dios hace
en nosotros por tu mediación.Que sigas haciendo tanto bien (se me olvidaba
que el folleto Creer de otra manera, lo he fotocopiado y dado a muchas
personas que sintonizan con el nuevo modo de ver a Jesús, y te cuento que han
venido a dar las gracias y a preguntar si no tengo más de “ese autor”¡¡).
Saludos a la secretaria y demás personal que te rodea y que simpatiza con
la causa de los más pobres de la tierra.
Jesús Alonso
***
Donosti, 9 de Febrero de 2001
Querida Engracia:
Te escribo en la confianza de que serás tan amable y podrás publicar esta
carta.
Me dirijo a la redacción de la revista Encrucillada que recibo y me gusta
muchísimo, a pesar de que mi lengua maternal es el castellano, porque tiene
muy buenos escritores, temas de actualidad y espiritualidad de principio a fin.
Me encanta y la leo fácilmente. Gracias.
En esta ocasión les envío una pequeña reseña de la simpática estancia en
San Sebastián de vuestro director Andrés Torres Queiruga.
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Otro año más, los donostiarras, hemos tenido la suerte de que, aceptando
la invitación de nuestro Director de Teología y Pastoral, José Antonio Pagola,
viniera a pasar unos días a compartir con nosotros su sabiduría y su cariño.
Aunque estas jornadas estaban especialmente dedicadas a los sacerdotes,
que asistieron muy interesados en gran número (de 140 a 160), estrechando su
tiempo, una tarde pronunció una conferencia sobre su obra abierta a todos los
públicos.
Dada la amplitud del tema redujo la charla a comentar estos libros:
Recuperar la Salvación, Creo en Dios Padre, Recuperar la Creación, Del
terror de Isaac al Abba de Jesús y el último: Fin del cristianismo premoderno.
Sin poder extenderse demasiado, trazó inteligente y sentidamente los
rasgos de cada libro, profundizando en su sabia y tierna teología sus temas
preferidos: un Dios que nos crea salvados; Padre que nos perdona todo y
siempre, que nos ama como no podemos imaginar y está a nuestro lado
ayudándonos sin tener que pedírselo a cambio de ofrecimientos y sacrificios.
También habló del «mal en el mundo» que le preocupa muchísimo dejar
bien claro cómo y por qué se produce.
La moral personal por encima de leyes y normas desde fuera, comprometiendo en lo profundo.
Todos fueron temas densos que sólo puede resumir sin que pierdan un
ápice de su intención dichos de manera que le entienda y lo sienta cada uno
de los que estamos escuchándole.
El público que llenaba la sala, como siempre que él viene, salió muy
tocado y haciéndose preguntas que, luego, como yo lo viví, nos irán respondiendo sus libros.
Hablando con la editorial que se ocupa de ello, me dijeron que al día
siguiente se acabaron los cuadernos, folletos y separatas, y de ejemplares,
sobre todo Recuperar la creación y el último Fin del cristianismo premoderno.
Todos, aquí en Donosti, estamos muy agradecidos a sus visitas y sabemos
que él nos aprecia y está a gusto entre nosotros.
Ojalá pueda seguir viniendo todos los años, pues es un lujo y una alegría
poder compartir unos días con este teólogo internacional y brillante: con este
hombre sencillo y cercano.
M.C.C.
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Normas de publicación para os autores
Encrucillada defínese como revista galega de pensamento cristián e
publica traballos que cadren con esta definición.
Publica fundamentalmente dous tipos de traballos: Estudios (de ata
32.000 carácteres, espacios incluídos) que estudiarán un tema en profundidade,
e Achegas (de ata 15.000 carácteres, espacios incluídos) que tratarán temas
máis concretos ou aspectos puntuais dun tema. Os estudios deberanse
acompañar dun resumo.
A revista publica tamén recensións de libros que traten os temas xa
explicitados. Estas notas non deberán exceder os 5.000 carácteres (espacios
incluídos) e terán a seguinte estructura: Autor do libro analizado, Título,
Editorial, cidade de publicación, ano de publicación, nº de páxinas. Comentario.
Dos traballos rogamos entregar unha copia en papel e unha versión en
disquete (agradécese a utilización do formato RTF (Rich Text Format) ou os
formatos dos procesadores WordPerfect (ata a versión 9) ou Word (ata a 97).
Rógase na versión informatizada non utilizar máis códigos de formato
que os estrictamente necesarios. A revista utiliza as seguintes conveccións
tipográficas: subtítulos en negra, títulos de libros, publicacións, casas
comerciais, institucións, etc en itálica, reservando as comiñas unicamente
para as citas textuais. Non se utilizan nunca o subliñado nin as maiúsculas coa
finalidade de destacar textos.
O autor/a consignará o seu enderezo completo para poder contactar con
el/a e o seu título académico e/ou actividade profesional. Tamén pode
consignar o enderezo de correo electrónico se desexa que apareza na revista.
Os artigos poderán conter notas, que figurarán a pé de páxina, onde se
citará tamén a bibliografía. Os libros citaranse da seguinte maneira:
Inicial do nome, Apelidos, Título en itálica, Editorial, Cidade de
edición, ano de edición, páxs.
No caso dos artigos farase do seguinte xeito:
Inicial do nome, Apelidos, Título do artigo en itálica, Nome da revista,
número da revista, (ano de publicación), páxs.
A redacción da revista determinará nun prazo aproximado de tres meses
a conveniencia da publicación. Neste prazo o autor será informado sobre a
posible data de publicación ou seranlle suxeridos posibles cambios para que
o artigo se axuste á orientación da revista.
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COLABORAN NESTE NÚMERO
XOÁN BERNÁRDEZ VILAR,
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ,
AGUSTÍN DÍAZ BLANCO,
XESÚS XOÁN CASAL TABOADA,
EDUARDO GARCÍA PARADA,

escritor, licenciado en historia.
bolseiro de investigación da USC.
xornalista, redactor de TVE en Galicia.
director da Escola de tempo libre de Cáritas
Diocesana.
profesor de física no IES das Neves, membro da
Aula Castelao.

XOAN GUILLÉN VÁZQUEZ,

profesor do Colexio filipense Sagrada Familia
de Vilagarcía.

XAIME M. GONZÁLEZ ORTEGA,

profesor de bioloxía no IES Camilo José Cela
(Padrón).

ROBERTO X. HERMIDA LORENZO,

biólogo, monitor da Escola diocesana de
educadores de tempo libre de MondoñedoFerrol.

X. AMANCIO LIÑARES GIRAUT,

profesor de historia no IES Terra de Xallas
(Santa Comba).

XOSÉ ANTÓN MIGUÉLEZ DÍAZ,

teólogo, cura das Somozas (A Coruña).

TERESA MONTEAGUDO CABALEIRO,
XOSÉ LUÍS PASTORIZA ROZAS,
BEATRIZ PÉREZ MOSQUERA,

investigadora do Centro Ramón Piñeiro.
estudiante de Filosofía.
técnica superior de imaxe e son.

VICTORINO PÉREZ PRIETO,

escritor e teólogo, párroco de San Xoán e San
Paulo (Ferrol).

SOLEDAD PITE SANJURJO,

profesora de debuxo no IES Rosalía de Castro
(Santiago).

SANDRA RODRÍGUEZ CASTRO,
SANDRA RODRÍGUEZ COUSO,

alumna do ITC.
traballadora social.

JOSÉ MARÍA SANTOS RODRÍGUEZ,

responsable de comunicación de Scouts de
Galicia-ECG.

LUÍS SEOANE ARES,

delegado de pastoral xuvenil na diocese de
Santiago.

ELÍAS SILVA MORUJA,

profesor da Escola de Cáritas Diocesana.

PABLO SIMÓN LORDA,

médico de familia.

ANDRÉS SOTO VARELA,

membro da Asociación de Comercio Xusto e
Solidario Panxea.

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA,
MARISA VIDAL,
ENGRACIA VIDAL ESTÉVEZ,

teólogo, profesor de filosofía da relixión na USC.
mestra do colexio de Ribadumia (Pontevedra).
profesora de lingua galega.

