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Guieiro
Cando estas liñas se dan ó prelo as nosas retinas teñen aínda impresas
as brutais imaxes dos sinistros acontecementos vividos na cidade Nova
York. Ante uns feitos de consecuencias tan espantosamente inxustas a
primeira reacción ten que ser, evidentemente, de consternación, de
solidariedade coas víctimas, e co seu país. Pero ó mesmo tempo que se
constata a arbitrariedade de tales procedementos tamén é preciso analizar
as razóns que levan a alguén a concibir accións tan condenables. É seguro
que estamos ante un asunto moi complexo, pero a constatación de que a
inxustiza segue pairando no noso mundo dunha maneira tan evidente acode
inevitablemente ás nosas conciencias. Encrucillada, que quere tomar
postura ante estes acontecementos, que algúns analistas definen como
parteiros dunha “nova orde mundial”, subscribe o manifesto do movemento
Somos Igrexa que o lector encontrará na páxina 69/405.
O número que o lector ten entre as mans, malia tratar temas en si
diversos, agocha unha temática común. Un mundo que muda tan velozmente
suscita en todos os ámbitos a necesidade de axustar as estructuras, repensar
as concepcións, abordar problemas novos creados pola propia dinámica das
cousas.
O artigo de Mª Pilar Wirtz aborda o asunto da renovación da vida
relixiosa. Desde o impulso que neste sentido supuxo o concilio Vaticano II
unha ollada desde a situación actual revela o moito camiño andado, pero
tamén a insuficiencia dos cambios. A autora describe a crise da vida
relixiosa ante a presión dos cambios eclesiais, teolóxicos e sociais; unha
crise vivida en situación de precariedade polas propias características das
institucións relixiosas. Institucións en crise pero tamén dotadas dun “tesouro
agochado” que teñen o deber de ofrecer, constituíndo esta acción a súa
razón de existir. E afirma que unha nova vida relixiosa está xa a constituírse,
pero é fundamental para descubrila ollar coa mirada adecuada, o que ela
denomina “o ollar posto no tesouro”. Desa intuición ofrécenos as claves.
Un desafío aínda máis radical no actual contexto eclesial é a ordenación
de mulleres. Neste número facémonos eco da Conferencia internacional
sobre a ordenación feminina que se celebrou en Dublín o pasado mes de
xuño. Christina Moreira, que participou na conferencia, déixanos a súa
crónica viva do acontecido alí, dos grupos participantes, dos ecos que os
relatorios suscitaron, das presións que a xerarquía exerceu sobre moitos,
etc. Reproducimos íntegro, a pesar da súa extensión, o relatorio de John
Wijngaards, un dos principais animadores do Movemento Internacional
pola Ordenación das Mulleres (WOW). Non se trata dunha disquisición
teórica sobre a lexitimidade da pretensión das mulleres de seren ordenadas,
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algo que xa ten fundamentado en anteriores ocasións, senón do deseño
dunha estratexia para a promoción desta demanda. Trátase dunha elaborada
proposta que aborda tanto aspectos de fundamentación, como tácticos e
organizativos. E como complemento a estes dous artigos publicamos tamén
a declaración da priora do mosteiro americano de Erie na que explica as
súas razóns para non acceder ás presións do Vaticano, que pretendeu
impedir a asistencia de Joan Chittister –coñecida entre nós pola súa obra
Lume sobre estas cinzas– á conferencia. A valentía e a xusteza do seu
razoamento xustifica sobradamente a súa publicación, ó lado das conclusións
da conferencia. Do relatorio da propia Chittister, sobre o discipulado
cristián, encontrará o lector uns poucos anacos insertos ó longo das páxinas
do número.
A clonación, unha nova posibilidade biotecnolóxica, promete a solución
de problemas médicos ata agora difíciles de paliar, mediante a producción
de tecidos á medida. Pero tamén suscita inquietantes dilemas éticos se for
usada con finalidade reproductiva. Isto último é o que aborda Patrick
Verspieren no seu traballo A clonación humana e os seus avatares. Con
este artigo, dentro do proxecto de renovación que levaremos a cabo con
motivo dos vintecinco anos da revista, iníciase una nova sección que
denominamos Xanela aberta e que acollerá artigos xa publicados noutros
ámbitos que, polo seu interese, merezan ser reproducidos. Neste caso o
artigo orixinal foi publicado pola revista francesa Études, á que agradecemos
o permiso para a súa reproducción.
Hai uns meses deixábanos un bo amigo de Encrucillada en fatal
accidente de circulación. Xosé Manuel Frade permanecerá sempre no noso
recordo, que neste número toma a forma do texto que Mª Pilar Wirtz
redactou para a introducción á súa Eucaristía funeral.
Con motivo das vindeiras eleccións ó Parlamento de Galicia
reproducimos un manifesto elaborado pola Coordinadora de crentes galegos
e ó que Encrucillada se adhire. Por último encontrará o lector, ademais das
crónicas habituais, unha sobre a Romaxe de crentes galegos que este ano
se celebrou en Allariz.
Xaime M. GONZÁLEZ ORTEGA
xortega@edu.xunta.es
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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 de 100.000 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 2500 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.

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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Estudios

Apuntamentos cara a unha
vida relixiosa anovada1
Por Mª Pilar WIRTZ MOLEZÚN

“E Deus estaba na airexiña suave” (I Re 19, 12)

1. Un relato experiencial
Este é o meu intento. Quixera achegarme a este tema dun modo
vivencial. Creo que partir dunha experiencia situada é o mellor xeito de
poder dicir algo sobre un tema tan amplo e tan extensamente tratado. Non
pretendo dar solucións, unicamente intentarei ofrecer a miña busca. Neste
sentido, a miña achega está situada no cruce de tres perspectivas:
–O meu propio ser de muller. Unha muller que busca e descobre
con outras unha nova conciencia de xénero. Unha nova maneira
de ser e de actuar como muller na sociedade. Situareime neste
tema desde a perspectiva da vida relixiosa feminina, aínda que
sen perder de vista unha comprensión global.
–A miña vivencia da vida relixiosa: pertenzo a un grupo concreto,
a Compañía de María, coas miñas compañeiras vou compartindo
vida, anhelos e atrancos neste camiñar conxunto. Participo tamén,
desde hai anos, na reflexión e na busca con outras persoas e
grupos de diferentes congregacións de toda España.

Estas ideas naceron nunha charla para relixiosas e relixiosos de diferentes congregacións, como
base para a reflexión e o diálogo no grupo. Deixei o seu estilo enunciativo e esquemático, non só
por ser fiel ó intento inicial, senón tamén porque creo que así poderá servir mellor a este mesmo
propósito.
1
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– A miña pertenza e compromiso cun pobo concreto: Galicia. Un
país situado no primeiro mundo europeo, con grandes problemas
e con amplos sectores empobrecidos. Neste compromiso participo
con outras moitas persoas e grupos que están na mesma onda
dunha fe liberadora e inculturada. Desde este marco farei a miña
sinxela comunicación. Con ela pretendo unicamente achegar
puntos para a reflexión e o diálogo. Non tanto fundamentar. Por
iso tomarei un estilo suxeridor, opinable e, mesmo, provocador.
Algo así como o que evoca a parábola do sementador. Esparexer
sementes a balbordo: ideas, intuicións, reflexións... coa esperanza
de que algunha caia en boa terra e axude a dar froito. Un pequeno
froito nesta busca conxunta.
2. Inicio dunha travesía: Vaticano II
Para comprender este momento da vida relixiosa resulta imprescindible
facelo en traxectoria. É dicir, comprende-lo hoxe á luz do treito andado no
onte e mirando cara ó horizonte que tan escuramente se abre cara o mañá.
Neste sentido, o Vaticano II (1962-65) ven ser un lugar obrigado. Para
a vida relixiosa en xeral, e para a feminina en particular, o concilio supuxo
un verdadeiro “pistoletazo de saída”. O Espírito, longamente represado no
“porto” dunhas estructuras e concepcións que se fixeran xa caducas,
impulsou a saída cara ó aggiornamento. Unha saída que marca o inicio
dunha travesía sen previa planificación e realizada con moi diferentes
ritmos e acentuacións. Con ela ábrese para a vida relixiosa un camiño
complexo e plural e, ó mesmo tempo, profundamente unitario e coincidente.2
Mirando con certa perspectiva estes anos, podemos distinguir tres vectores
que marcan o cambio:
Unha saída cara a fóra. A nova relación Igrexa-Mundo marcada
pola Gaudium et spes comporta un impulso definitivo para a vida
relixiosa. Tomar en serio esta chamada conciliar vai implicar
fondas transformacións para unha institución que se entendía a si
mesma desde a fuga mundi. A vida relixiosa no seu conxunto
deixa signos de confesionalidade que a diferenciaban e
distanciaban: hábitos, conventos, estilo de vida, costumes,
horarios... para achega-la súa vida á xente sinxela. E, sen deixar
2
Un tratamento máis extenso deste apartado pode verse en, A vida relixiosa en Galicia: a súa
evolución posconciliar, María Pilar Wirtz. Encrucillada 100 (195-204)
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de todo as súas propias obras, ábrese a outras plataformas plurais
dende as que exerce e comparte a súa misión.
–Unha saída cara ás marxes. O impacto conciliar, reforzado polas
Asembleas de Medellín (1968) e Puebla (1976), vai calar moi
fondo e afectar decisivamente a evolución producida nestes anos.
Urxida por esta chamada, na vida relixiosa prodúcese un
corremento claro de “lugar social”. Déixase o centro das cidades
para achegarse a barrios periféricos, pobos, mundo rural,
colectivos marxinais... Ó mesmo tempo descóbrese un novo xeito
de estar cos pobres. Vaise pasando do traballar para ó vivir con.
–Unha saída cara ó fondo. Na Perfectae Caritatis, documento
conciliar dedicado a orienta-la renovación da vida relixiosa,
insístese na importancia de volver ó evanxeo coma regra suprema
da propia vida. Esta puntualización conciliar, a primeira vista tan
evidente, vai supoñer unha fonda chamada para a vida relixiosa.
Poñe-lo acento no común cristián leva a resitua-lo propio ser e
abre un camiño de longo alcance. Un camiño que afecta á súa
identidade. A vida relixiosa pasa de entenderse a si mesma como
un estado de perfección, para situarse no común cristián. Coma
un modo de chegar a ser cristiá.
Pasaron 35 anos. Anos de fondos, rápidos e, mesmo, turbulentos
cambios en tódolos eidos da vida social e eclesial. Neste tempo a vida
relixiosa, no seu intento de renovación, mostrou signos claros de valentía
e xenerosidade. Xerouse nela unha nova vida aínda que con non poucos
custos de sufrimento e desgaste. Déronse acertos fundamentais no medio de
crises, desconcertos e contradiccións.
3. Un veleiro na alta mar: vida relixiosa actual
Chegamos así á vida relixiosa actual. Mirando cara atrás, percibimos
un cambio case que espectacular. Un cambio necesario e, mesmo,
imprescindible. Mirando cara adiante, coa perspectiva dunha vida relixiosa
conforme a un novo paradigma, atopámonos a medio camiño. Un proxecto
a medio facer, no que se deron grandes cambios, pero claramente
insuficientes. Polo menos sen a radicalidade suficiente. Moitos dos seus
elementos fundamentais non atoparon aínda unha nova coherencia no
conxunto. Esta situación, producida pola súa evolución interna e polo forte
impacto ambiental, suxíreme unha imaxe: a vida relixiosa actual como “un
veleiro na alta mar”.
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a) Zarandeada por unha forte e cambiante marusía
Diferentes correntes de fondo, producidas polo cambio relixioso,
cultural e social afectan, dun modo especial, ó proxecto tradicional
da vida relixiosa. Movementos de fondo que abren posibilidades
a unha nova vida pero que producen, ó mesmo tempo, unha vaga
de superficie que provoca desconcerto e malestar. Apunto
esquematicamente algúns aspectos:
– A nova conciencia da subxectividade. O sentido da propia
autonomía, dignidade e liberdade persoal constitúe, sen dúbida,
un forte motor interno cara a un verdadeiro cambio. Con todo,
ó chocar esta nova sensibilidade con mentalidades, ideoloxías
e estructuras anteriores, unido á ameaza sempre constante do
individualismo, produce confusión e malestar.
O proceso de secularización. A nova comprensión unitaria
entre o sagrado e profano, descubrir a Deus nos dinamismos
da realidade, constitúe unha chamada liberadora a unifica-la
vida e a fe. Con todo, o cambio de paradigma que aquí se dá,
unido ó secularismo que impregna a nosa sociedade, produce
desconcerto. As novas ideas poñen en cuestión a experiencia
relixiosa anterior e, cando o cambio non se asume desde
dentro, ocasionan un profundo baleiro relixioso.
– O cambio teolóxico. A diferente comprensión teórica e
vivencial de elementos teolóxicos como o sacrificio, a
renuncia... nos que tantas veces se baseaba a entrega neste tipo
de vida, obriga a buscar novos fundamentos. Tamén aquí se
abre un camiño positivo e liberador, pero que comporta
inseguridade. Con frecuencia se ten a sensación de non saber
dar resposta, cara a fóra, nin tampouco cara a dentro, a
interrogantes sobre o sentido dos votos e doutras renuncias
concretas.
– O fenómeno da globalización. A mundialización, a nova
visión do mundo, as novas tecnoloxías da información e
coñecemento, abren perspectivas inéditas á vivencia da
universalidade. Permiten traballar no concreto desde un
horizonte global. Pero a globalización económica, co seu
inxusto reparto dos bens da terra, xunto coa manipulación
ideolóxica neoliberal, resulta totalmente intolerable. Constitúe
unha chamada que inexorablemente debe atravesar todo
proxecto de vida e misión cristiá. Unha chamada que pide
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unha lucidez profética. Con todo, o consumismo imperante e
a manipulación mediática que nos envolve poden adormecer
esta chamada e superficializa-la vida.
– O avance da sociedade civil. Determinadas necesidades que
deron lugar ó nacemento das diferentes congregacións hoxe
están cubertas pola sociedade civil. Unha ocasión privilexiada
para o cambio. Unha situación que posibilita liberdade para
escoita-las chamadas profundas da realidade e, desde aí,
recrear novas respostas. Con todo, a inercia, a dificultade
mesma de toda transformación estructural e a ambigüidade
que sempre envolve o concreto, provoca resistencias e fortes
dificultades ó interior dos grupos.
– O espertar das mulleres. A nova conciencia de xénero
traballada polo feminismo que vai alcanzando os diferentes
ambientes, configura un novo modo de entendernos como
mulleres relixiosas: emerxe unha nova capacidade de ser e de
responder á vida. Tratándose da vida relixiosa feminina estamos
ante un horizonte esperanzador. Sen embargo, esta nova
situación xera tamén un certo e difuso malestar. Choca cos
restos, que aínda perviven na mentalidade e nas estructuras,
dunha comprensión tradicional forxada, a través dos séculos,
para mulleres “menores de idade”.
b) En situación de precariedade
É evidente que a vida relixiosa, ó menos en Europa, pasa por unha
situación de debilidade. Diría, seguindo a imaxe, que se trata dun
barco vido a menos: pequeno, fráxil, ameazado e facendo augas
por tódalas partes. As causas son múltiples e todas elas
interrelacionadas. Sinalo brevemente algunhas:
– Unha identidade a medio facer. Non ter consolidada a súa
nova figura, pona en situación de vulnerabilidade ante o
diálogo co mundo e coa cultura. Como conxunto, a vida
relixiosa hoxe non presenta unha imaxe coherente. Non pode
ou non sabe dar razón de si mesma.
– Unha escasa relevancia social. Falta de recoñecemento e de
aceptación como tal colectivo. En non poucos ambientes,
incluso en círculos eclesiais e ben intencionados, percíbese
unha actitude de minusvaloración e de certo escepticismo cara
ó que hoxe cabe esperar das institucións relixiosas. Mesmo a
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valoración e admiración cara a persoas concretas chégase a
expresar coa xa coñecida frase “non pareces monxa”.
– Unha situación de envellecemento en moitos casos alarmante.
As comunidades teñen, polo xeral, unha media de idade moi
alta e faltan, ou hai grande escaseza, de relevos novos. Esta
circunstancia non é determinante; pero, se somos realistas,
ameaza o futuro e condiciona as posibilidades do presente.
Non favorece a elasticidade de cambio que se precisa para
afrontar con creatividade este momento. A este envellecemento
persoal habería que lle engadi-lo desgaste institucional. As
nosas estructuras son moi antigas e fixéronse vellas, resultan
pouco flexibles ó cambio.
– Unha certa melancolía colectiva. A “perda” que a vida
relixiosa experimentou nestes anos, quizais por non saber
face-lo dó necesario, está a producir unha situación
xeneralizada de melancolía. Unha enfermidade bastante común
nos nosos días, que cursa con síntomas de insatisfacción, de
cansazo existencial, de evasións individualistas, de decepción
e desencanto cara ó futuro. Unha enfermidade, por outra parte,
non sempre ben diagnosticada, nin axeitadamente tratada.
c) Desafiada na súa capacidade de resistencia creativa.
A vida relixiosa, como ben se pode deducir do que imos vendo,
pasa un momento duro, está nun tempo de resistencia e, “en
tempo de tribulación non facer mudanza”, di a xa famosa frase de
Ignacio de Loiola. Hai moitos aspectos, moitas situacións, que
teñen difícil solución a curto prazo. É preciso ser fortes na espera
sen caer na resignación pasiva. Saber permanecer e, ó mesmo
tempo, buscar, arriscar e xerar nova esperanza. A vida relixiosa
necesita hoxe a humildade de entregarse ó pouco que pode facer
e ter a audacia creativa para empezar novos sendeiros. Necesita
a fe de Sara e de Isabel para crer que tamén na ancianidade pode
dar froito.
d) Portadora dun “tesouro precioso” (Mt. 13,44)
Como aquel home da parábola, a vida relixiosa ten noticia certa
dun “tesouro escondido nunha leira”. Un tesouro agachado no
mundo, na historia, na realidade. Un tesouro entrañado nos
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dinamismos mesmos da vida. Sen que isto supoña ningún tipo de
exclusiva e menos aínda de superioridade, a razón de ser da vida
relixiosa, aquilo polo que o “vendeu todo”, consiste precisamente
en buscar ela mesma e mostrar ó mundo ese Tesouro. Nesta
cultura secular, opaca ó transcendente pero con profunda fame de
sentido, espérase dos relixiosos e relixiosas razóns para crer e
para esperar. Pídesenos verificar dun modo intelixible a nosa
única razón de existir. Mostrar e facer histórica, ó estilo de Xesús,
esa presencia actuante e amorosa de Deus no mundo. Esa presencia
viva que busca unicamente o ben da humanidade e dá sentido á
existencia3.
4. Ante dúas perspectivas de busca
Con todo, sabémolo ben, esta empresa non é doada de lograr. Trátase
dunha andaina longa, escura e con moitos ventos en contra. Nesta situación
de dificultade a busca sincera pódese facilmente contaminar coa
inseguridade e o medo ante a incerteza do futuro. Temo-lo perigo de
confundi-lo esencial co accidental. É dicir, a única e verdadeira razón para
existir coa mera supervivencia; o que o mundo de hoxe necesita con
asegura-lo que sempre se fixo. Sutilmente, e mesmo coa mellor vontade,
podemos centra-la busca na supervivencia e perder de vista o fundamental.
Poñer máis forza no fortalecemento do “barco”, que no dinamismo propio
do “Tesouro”.
Neste momento a vida relixiosa está especialmente chamada a
precaverse ante a posible tentación dun egocentrismo colectivo. Precisa
escoitar e deixarse converter, desde unha perspectiva grupal, pola
advertencia evanxélica “se o gran de trigo non morre quedará só, se morre
dará moito froito”. Palabras duras, sen dúbida, cando o que se sinte en xogo
é a supervivencia da propia congregación.
No proceder cotián preséntanse opcións concretas que poden situarse
en dúas perspectivas: a) Na lóxica da conservación do barco; b) Na lóxica
de buscar-mostrar o tesouro. Situacións non sempre doadas de distinguir e
que por iso piden vixilancia. Piden discernimento lúcido e decisións
valentes. Poden servir de alerta algúns sinais, posiblemente minoritarios
Resulta moi esclarecedora, desde unha perspectiva teolóxica, a fundamentación que fai neste
punto A. Torres Queiruga no seu libro Por el Dios del mundo en el mundo de Dios, Sal Terrae,
Santender 2000. Moi en consonancia coa que nos presenta, desde un punto de vista vivencial, o
suxerente libro: J. Chittister, OSB, El fuego en estas cenizas, Sal Terrae, Santander 1998.
3
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pero significativos: unha pastoral vocacional que non respecte
suficientemente os procesos persoais; a suplencia da escaseza de relevos no
propio país con vocacións do terceiro mundo; modos de incorporar os
leigos e leigas na espiritualidade e nas propias obras sen respectar
suficientemente a súa autonomía e a súa vocación laical; a insistencia en
asegurar os aspectos institucionais por riba dos valores humanos; a
abundancia de celebracións que miran nostalxicamente ó pasado...
5. Escoita-la airexiña suave do esencial
En 1 Re 19,11-13 cóntasenos:
“Díxolle o Señor: Sae de aí e fica de pé no monte, diante do
Señor. Porque o Señor vai pasar. Nisto veu un rexo furacán,
que fendía os montes e cuarteaba os penedos diante do Señor.
Mais non estaba o Señor no furacán. Despois do furacán
houbo un tremor de terra; mais tampouco no tremor de terra
estaba o Señor. Despois do tremor de terra veu un gran lume;
mais non estaba no lume o Señor. Despois do lume oíuse o
murmurio dunha airexiña suave. En canto Elías o sentiu tapou
a cara co manto, saíu fóra e ficou en pé, na entrada da cova.
Niso chegou unha voz que preguntaba: ¿Que fas aí Elías?”
Deixándonos evocar polo texto bíblico, podemos dicir que o gran
desafío da vida relixiosa hoxe está en saber escoitar a suave airexiña no
medio do furacán, do tremor e do lume. Escoitar e distingui-lo esencial que
vai permanecer, no medio do ruído atronador de concepcións e estructuras
vellas que morren. Investir as mellores enerxías en buscar e cultiva-los
“indicios” sempre atoutiñantes do novo, no medio da inseguridade que
supón abandona-las certezas de sempre. Escoitar e facer crible, no conxunto
da súa existencia, que un día atopou un “Tesouro” e “chea de alegría,
decide vendelo todo e mercar aquela leira”.
– O novo xa está aquí
Nada nace de repente. Esa vida relixiosa futura na que tantas
veces soñamos, estase a xestar xa. Na situación actual podemos
atopar eses indicios novos. Pequenos signos, dispersos e
fragmentados, perdidos no medio de visións e estructuras caducas.
Signos, que xorden en calquera recuncho, que atopamos nas
xeracións xoves, ás veces, dun modo pouco preciso e, mesmo,
baixo formas desafortunadas. Para distinguilos, necesitamos limpa14/350
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la mirada e poñernos na disposición humilde de aprender. Saber
detectar, no medio da escuridade, esas novas claves que apuntan
a unha vida relixiosa anovada: máis profética e significativa no
mundo de hoxe.
– Buscar con outros e outras
Esta busca non se pode facer dun modo individual. Non se pode
facer unicamente desde o propio grupo congregacional. Para
distinguir e conxunta-lo disperso é necesario crear ámbitos de
busca plurais, intercongregacionais, cos laicos... Ámbitos que
posibiliten unha maior obxectividade e permitan ver máis alá das
luces de superficie que tanto contaminan de subxectividade o
propio ambiente. Ámbitos que axuden a traspasa-lo concreto e
inmediato para distinguir eses pequenos balbucidos do que quere
nacer.
– Cultiva-lo novo que se descobre.
Nun proceso de busca, non abonda con descubrir indicios é
preciso poñelos a xerminar. Plantar na propia terra as novas
sementes e coidalas con mimo na espera do seu agromar. Toda
busca comporta compromiso, arriscar e investir esforzos naquilo
que se descobre. Plasmar e dar forma a novas experiencias no
concreto. Pide dar pasos lúcidos e valentes no interior das
propias comunidades e congregacións co que isto comporta de
implicación persoal.
– Coida-la experiencia de fe
Buscar, descubrir, cultivar supón coidar a propia terra. No
momento actual, quizais máis ca nunca, as relixiosas e relixiosos
precisamos cimentar a nosa vida nunha fe rexa e profunda. Unha
fe persoal e grupal que se fai forte na oración, na escoita da
Palabra, no compromiso social, na fidelidade ó propio corazón.
Unha fe que se retroalimenta na acción co-creadora con Deus
cara un mundo máis humano e habitable. Unha fe que se deixa
modelar polo Tesouro como único alicerce que marca os camiños
da busca.
– Respirar ben o aire do noso tempo.
Buscar unha vida relixiosa significativa comporta estar ben
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situados no lugar e no tempo. Respirar con simpatía o noso
mundo, sentirnos ben sendo mulleres e homes de hoxe. Respirar
dun modo consciente e crítico, denunciar con valentía todo aquilo
que na nosa cultura é deshumanizador. Respirar con humildade,
deixarse cuestionar, recoñece-los signos de ben, saber aprender.
Respirar dende abaixo, dende unha opción existencial claramente
definida e comprometida coas víctimas dun sistema desigual e
inxusto.
6. Recrea-la identidade da vida relixiosa en torno ó “Tesouro”
Como recordabamos ó principio, co Vaticano II a vida relixiosa
empezou unha longa travesía. Unha intensa busca cara ó seu verdadeiro ser.
Entón, hai agora 35 anos, tratábase de saír de, de romper unha situación que
a través dos séculos chegara a se facer anquilosada. Unha saída que
orixinou camiños diverxentes, alentados por unha enorme carga de idealismo
e marcados por un necesario ton reivindicativo. Era preciso de-construír
formas secularmente consolidadas.
Gracias a esta experiencia vivida, coas súas luces e sombras, é posible
a situación actual. Hoxe, con máis claridade do que desde a seguridade do
porto, estamos capacitados para facer unha distinción elemental: a
configuración histórica da vida relixiosa non sempre coincide coa súa
intención fundamental. Esta distinción, a primeira vista tan evidente,
permite situarnos ante a verdadeira tarefa: a configuración da vida relixiosa
cara ó esencial, recrea-lo seu proxecto histórico en torno á súa intención
fundamental.
Por isto, a busca de hoxe é claramente diferente. Supón avanzar cara
a un obxectivo determinado; isto implica facer camiños converxentes e
conscientemente planificados, que permitan, pouco a pouco, ir refacendo
unha nova coherencia global. Camiños conxuntos, que piden lucidez e
humildade para traspasa-las barreiras congregacionais e socializar logros e
fracasos como patrimonio común. Camiños realistas, que buscan plasmar
en experiencias concretas o novo que emerxe. Camiños que avanzan
harmonizando ben a luz longa da reflexión teórica, que recolle e orienta a
vida, coa luz curta da experiencia, que mostra plasticamente a veracidade
da reflexión.
Neste intento, son cinco camiños a percorrer nos próximos anos de
cara a recrear a identidade da vida relixiosa conforme a un novo paradigma.
Camiños que apuntan a un cambio de mentalidade e a unha nova plasmación
vital e estructural do conxunto. Camiños articulados entre si a modo de
16/352
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pezas que constitúen un único sistema. Cando unha peza se move leva tras
si un movemento do conxunto. Dun xeito moi breve intentarei suxerir algo
en torno a cada un deles.
a) Recrea-la espiritualidade
Nunha cultura marcada pola secularización é preciso recrear moi
a fondo a mesma vivencia relixiosa-espiritual. Unha
espiritualidade desde a vida e para a vida. Meterse nunha nova
visión teolóxica que a sustente e potencie unha experiencia
integradora e humanizadora da fe. Unha experiencia que supera
dualismos e leva a buscar e recoñecer a Deus na vida mesma.
Unha espiritualidade comprometida cos pobres que busca facer
presente con xestos e palabras o amor misericordioso de Deus.
b) Recrea-la comprensión e vivencia dos votos
Os tres votos clásicos de pobreza, castidade e obediencia, coa súa
longa e probada tradición, supoñen, sobre todo a partir do século
XII, unha liña de continuidade no proxecto da vida relixiosa. Con
todo, a excesiva cristalización do seu contido nun tempo pasado,
pode levar a escurecer hoxe o seu verdadeiro sentido: articular un
modo de vida profético e alternativo, conforme ós valores do
evanxeo, e significativo no mundo actual. Unha vida relixiosa
que busca ser fiel ó esencial terá necesariamente que recrea-lo
contido tradicional e o significado actual dos votos.4
c) Recrea-la acción no mundo
A acción no mundo, é dicir, aquilo ó que os relixiosos e relixiosas
dedican o seu tempo, a súa enerxía e o seu traballo, ten unha gran
importancia. É onde fundamentalmente a vida relixiosa se xoga a
súa transparencia e credibilidade. Neste aspecto, o cambio da
demanda e da sensibilidade social resulta evidente. Moitos
servicios que en tempos anteriores se facían desde as
congregacións están agora amplamente cubertos. Precísase unha
Un tratamento moi suxerente en torno a unha relectura actual do contido dos votos pode verse en
D.O´ Murcho, Rehacer la vida religiosa, Publicaciones Claretianas, Madrid 2001, (97-119). Tamén
neste sentido resulta suxerente a achega da obra citada: J. Chittister, El fuego en estas cenizas, Sal
Terrae, Santander 1998, (134-179)
4
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forte reconversión que leve a recrear lugares e modos de presencia
na liña da súa intención fundamental. Nunha sociedade que coa
globalización económica está xerando exclusión de grandes
sectores da humanidade, esta reconversión pasará necesariamente
por tomar como colectivo unha postura clara e ineludible a favor
dos máis excluídos e sufrintes do mundo.
d) Recrea-la vida corporativa
Recrear a súa dimensión grupal e comunitaria. Recrear un sistema
organizativo tan amplo e complexo comporta lograr un difícil
equilibrio entre o contracultural e o alternativo. É dicir, vivir un
estilo relacional que vaia contracorrente de todo o deshumanizador
da nosa cultura: individualismo, masificación, formalismo,
personalismo, autoritarismo... E, ó mesmo tempo, mostrar un
modo alternativo de relación e organización grupal que logre
plasma-las súas mellores ansias: funcionamento democrático,
estilo de autoridade participativo que rompe a concepción
patriarcal, dinamismo grupal libre, aberto á crítica, acolledor do
diferente, comuñón que se xesta no debate de ideas e propostas,
no diálogo sincero, na gratuidade do perdón.5
e) Recrea-lo ser e estar na Igrexa
A vida relixiosa nace na Igrexa como forza profética e soamente
dende aí poderá ser fiel a si mesma. Actualmente a situación
resulta ambigua. Asistimos a unha vida relixiosa moi clericalizada
e dependente da xurisdicción eclesiástica.6 Recrear o seu ser e
estar na Igrexa, co que isto comporta de apostar por unha Igrexa
diferente ó estilo igualitario de Xesús, pide hoxe da vida relixiosa
unha boa dose de valentía e lucidez. Tamén aquí é importante ter
en conta a dobre perspectiva: “conserva-lo barco” ou “mostra-lo
Tesouro”. Acertar coa actuación xusta supón un forte desafío moi
especialmente para a vida relixiosa feminina. As mulleres, e con
elas as relixiosas, somos a gran “reserva profético-revolucionaria”
que pode promove-lo cambio. Ese cambio estructural
Este punto está ben tratado en J.A. Merkle, Comprometidos por elección, Sal Terrae, Santander
1999, paxs.159-182.

5

Especialmente suxerente e rompedor de esquemas resulta neste punto a obra anteriormente citada
D. O´Murchu, Rehacer la vida religiosa, Publicaciones Claretianas, Madrid 2001, paxs.131-138.
6
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imprescindible para que a comunidade cristiá poida mostrar ó
mundo o Tesouro que un día lle foi confiado.
7. Unha chamada á confianza: ¡Non temades! ¡Confiade!
Non vivimos tempos de calma. Atravesamos unha forte marusía que
pide permanecer espertos e vixiantes. Este veleiro que situabamos na alta
mar, ten unha longa e dura xornada de travesía cara ese “novo porto” que
xa se perfila no horizonte. Unha longa e dura xornada preñada de esperanza.
Leva dentro un Tesouro que alenta o sentido e renova as súas forzas.
O Evanxeo móstranos moitas escenas nas que os discípulos pasan
momentos apurados metidos nunha barca, ameazada por un mar que se
tornou axitado. En todas elas Xesús, que parecía ausente, faise presente
cunha mensaxe pacificadora. Deixándonos suxerir por algúns destes textos,
tamén nós hoxe, podemos escoita-la súa voz: ¡Non teñades medo!
Non teñades medo da vosa incapacidade: Vou convosco e a través de
vós son eu quen pilota o barco. Non estou durmido (Mt 3,31-44)
Non teñades medo á dificultade externa. Son eu: non se trata de ningún
fanstasma (Mc 6,45-51)
Non teñades medo á vosa esterilidade. Largade o aparello no meu
nome, sen que vos decatedes xa estades a recoller gran cantidade de peixes
(Lc 5,4-6)
E ¡confiade! Eu piloto o barco. Pase o que pase, eu estarei convosco
ata o final (Mt 28,20)
María Pilar WIRTZ MOLEZÚN
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Dublín 2001: a chamada das mulleres a
un sacerdocio renovado
Por Christina MOREIRA

Chegou o tempo de celebrar
“Pretenden que o debate está pechado. Creo que máis lles valera
conectar o seu aparato auditivo”. Con estas palabras abría unha fermosa
conferencia Mary McAleese en 19941. Tómollas prestadas para iniciar este
artigo e intentar presentar algo do que supuxo a Conferencia Internacional
de Dublín do 29 de xuño ó 1 de xullo pasado, a primeira do seu xénero.
Eramos 370 persoas de todo o orbe (6 continentes). Alí, na Universidade de
Dublín da Eire, Irlanda libre, celta e católica a rabiar, desobedecendo todos
e todas con seriedade e plena conciencia, escoitouse alto e libre este berro
“Deus da xustiza, Deus do amor, acóllenos a todos na túa chamada
universal”.
Participamos nunha celebración magna: “A celebración da chamada a
un sacerdocio renovado na Igrexa católica”. Estaba convocada por WOW
(Women’s Ordination Worldwide) asociación internacional que está a
promover a ordenación das mulleres dende 1996 e que agrupa as diferentes
asociacións que loitan por esta causa en numerosos países no seo da Igrexa
Católica. Exerceu o papel de anfitrión un grupo irlandés chamado BASIC
(Brothers and Sisters in Christ/ Irmáns e Irmás en Cristo), dedicado a
traballar e rezar pola ordenación das mulleres dentro da Igrexa Católica. A
Mary McAleese, nacida en Belfast, é a actual presidenta da República de Irlanda. Pronunciou un
relatorio co título “Facer fronte a un Cristo que non quere mulleres curas como puidera querer que
o Ulster fique británico”(1995) e que foi a sua réplica á Ordinatio Sacerdotalis (OS en adiante)
(1994). Tomada de www.womenpriests.org/fr/teaching/mcalees2.htm e traducida do francés pola
autora destas liñas
1
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coordinación estivo ó cargo dun Comité Internacional formado por membros
da WOW, quen planificou e organizou a Conferencia. Os medios de
comunicación internacionais (India, Suiza, Reino unido, EEUU, Alemania,
Portugal, etc...) deron conta do evento e foi lamentable que non se
difundise en España.
O lema “Agora é o tempo” acompañou os nosos traballos. Sen dúbida,
os e as alí presentes e moitos dos que non puideron vir –aínda que si
apoiaran con todo o seu ser a conferencia– sabiamos de certo que viviamos
unha hora histórica, algo no senso bíblico da “Hora”. Atrevémonos a falar
do que Roma prohibira falar hai xa catro anos, a discutir unha cuestión
presuntamente pechada de xeito definitivo2 e que nos queren vender
–¡inventando unha nova cualificación teolóxica!– como declaración de fe
de carácter definitivo: “Declaro conforme á miña misión de confirmar os
meus irmáns (cf. Lc. 22,32), que a Igrexa non ten de ningunha maneira o
poder de conferir a ordenación sacerdotal a mulleres e que esta postura
debe ser considerada como definitiva por tódolos fieis da Igrexa”. Asinado:
o Papa3.
En Dublín celebramos a chamada de Deus, que tamén chama a
mulleres. Unha das organizadoras máis fervorosas, Soline Vatinel, chegaría
a dicir: “Celebrar é verdadeiramente unha actividade revolucionaria. Xurde
da alegría da resurrección de Cristo, unha alegría que ninguén nos pode
quitar”. Por iso dicía que se trataba de renovar... Non podemos esquecer
que Xesús deixou como testamento, no intre da súa morte inminente,
precisamente a encomenda dunha celebración.
Foron catro intensos días de celebración que incluían relatorios, paneis
(mesas redondas), oración e mais celebracións; tamén unha viaxe-xornada
de oración o último día. Abriu a Conferencia Mairead Corrigan Maguire,
Premio Nobel da Paz, de Belfast, prendendo o cirio pascual que alumeou
os nosos labores (un cirio que tiña forma de queixo de tetiña galego, ou
sexa, dun seo feminino, fronte ó símbolo fálico de sempre). Logo falounos
Rosa Hudson-Wilkin, xamaicana, vigaira da Igrexa de Inglaterra en Londres,
achegando o seu valioso testemuño sobre o que pode supor que o cura sexa

Cf. Xoán Paulo II, Ordinatio Sacerdotalis (22 de maio de 1994), carta apostólica sobre a
ordenación sacerdotal exclusivamente reservada ós homes, e a declaración do Cardeal Ratzinger
(1995) segúndo a cal a discusión sobre a ordenación das mulleres está pechada (orixe, o sitio de
Inertenet anteriormente citado).

2

3

Xoán Paulo II, op. cit.
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“ela e por riba sexa negra” (e teña, por exemplo, que enterrar a teu pai).
Joan Chittister interveu a pesar da prohibición expresa dos xefes de
Roma e co apoio da superiora da súa congregación. Esta benedictina
norteamericana é mundialmente coñecida pola súa contribución tanto
teolóxica coma espiritual a estes asuntos. Ofreceunos o prato forte teolóxico
desenvolvendo o tema do “discipulado”. Recibiu unhas 800 cartas despois
da conferencia para agradecerlle o seu compromiso, que ela centra na
defensa da liberdade de expresión e de conciencia dentro da Igrexa, é mais
que a defensa da ordenación sacerdotal das mulleres.
Tamén puidemos gozar da lucidez humana e eclesial de John
Wjingaards comprometido ata a medula e solidario: optou por deixar de
exercer o seu sacerdocio para solidarizarse coas mulleres privadas del e
vive entregado á súa colaboración con www.womenpriests.org (onde se
pode atopar toda a información sobre o tema do sacerdocio feminino).
Aruna Gnanadason, do Consello Mundial das Igrexas tivo que retirarse
como conferenciante principal da noite do venres cedendo á presión
vaticana que ameazou con interpretar a súa presencia como unha ofensa ó
recto ecumenismo (!), segundo nos informaron alí.
A coordinadora xeral de WOW, Myra Poole, monxa da congregación
de Nosa Señora, tamén tiña prohibido asistir por orde do Vaticano, baixo
pena de ser expulsada da súa orde. Custoulle moita oración e reflexión,
como ela mesma nos contou; pero chegou ó Congreso o sábado animada
polas aclamacións de todas e tódolos presentes. A día de hoxe non teño
noticias de se se executou algunha represalia real a posteriori.
Tampouco sei o que se cumpriu das múltiples represalias posibles que
agardaban a moitas das e dos anónimos alí presentes que non puideron
desvelar a súa identidade por mor do pan dos seus fillos (houbo unha
testemuña abraiante dun pai de familia numerosa neste senso), do seu posto
de traballo (profesores de relixión ou axentes de pastoral en países onde se
remuneran estes labores laicais) ou da súa permanencia nunha orde
relixiosa, ou do seu equilibrio psicolóxico (para moitas persoas, aínda é
duro “saír do armario”). Recordo a aquela monxa que contou entre bágoas
como a botaran do seu convento pola súa opción... a incomprensión por
parte da xente, compañeiros/as de congregación, amigos ou amigas, curas...
é unha constante que moitos referían. Quen escribe non queda atrás.
“Ai de vós que bautizades mulleres...
... Mais valera que non as bautizarades!”. Así proclamaban algunhas
pancartas, adhesivos, etc. “Se non queredes mulleres curas, parade de
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bautizalas!”. Estas frases conteñen toda a eclesioloxía dos e das que
defendemos o ministerio feminino. Non somos nada ambiguas: Amamos
profundamente a nosa Igrexa pero, precisamente por iso, querémola defender
dos que a usurpan e a desfiguran. Claramente: pretendemos renovala e
estamos convencidos de que estas situacións inxustas (sumamos tamén o
horror do celibato imposto, a segregación por opción sexual...) representan
unha crise de crecemento: “O medo a reconstruír a Igrexa, esa é
probablemente unha cuestión de fondo. A crítica feminista non se limita a
botar abaixo a asignación de roles en función do sexo, senón que a longo
prazo leva á reestructuración de todo o construído desde a perspectiva
patriarcal”4.
A nosa sala de conferencias eran decenas de mesas redondas nun gran
salón con estrado ó fondo e micro, pantalla xigante. Ocorréuseme que
representaba a metáfora idónea para a Igrexa que podemos soñar:
comunidades horizontais, nada de pirámides exipcias e xerarquías ó seu
estilo. Algunha “orde” si había, colocaran uns letreiros para que nos
xuntaramos por linguas a fin de facilitar o traballo en grupos e as
traduccións. Na nosa mesa estaban: tres mulleres de FEM (Foro de estudios
de la Mujer): unha Madrileña, unha aragonesa afincada en Madrid de
Mujeres y teología e unha vasca e unha catalana de Dones en Esglesia
(todas elas vencelladas a Mujeres y teología, sumándose quen escribe
(galega, de Mulleres Cristiáns Galegas e afincada na Coruña). Daba unha
ecléctica visión de España, non do interese que esperta a cuestión neste
país, e englobou inmediatamente as representantes brasileiras (unha
colombiana e unha española afincadas no Brasil, do movemento Católicas
polo dereito a decidir) e un irmán dominico de México; tamén Frida
(Elfriede Hart, colombiana-alemana afincada en París e coordinadora do
Movemento mundial Somos Igrexa) estivo con nós. Foi un gozo ir
recompoñendo o que primeiro denominaran spanish para ir aglutinándonos
en Iberia, que corriximos ó vírsenos engadir as dúas amigas de Portugal,
Ana e María João. Gozamos facendo nós mesmas as etiquetas.
Descubrir o corpo feminino da Igrexa
Alí comecei a collerlle cariño ó adxectivo católico, que como se sabe
significa “universal”. Pero entendín, por mor do ecumenismo que alí

4
M. Carrizosa e Pilar Yuste, no seu traballo en El sacerdocio de la mujer, Cuadernos Verapaz nº
11.
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imperaba, que a nosa Igrexa católica se apurou demasiado en capitalizalo
e logo desvirtualo. En ningún momento precisamos temoneiro nin xefe
pensante ou decididor, (aínda que si unha traductora que nos axudou no que
puido e que nomeamos ibérica honoris causa). Estes feitos anódinos
amosaban a liberdade na acción espontánea, o xeito fraterno e libre de
xuntarse e compartir o traballo, a escoita das experiencias, as dificultades
(en especial por mor do sacrosanto inglés que non falaban co acento que eu
aprendera na escola), os xantares e as ceas, o baile. Polos ollos de moitos
pasou a visión da Igrexa acabada de estrear de Pentecoste, a realidade da
presencia viva do Espírito. Nin tan sequera eramos só católicos, nin todas
mulleres, nin vocacionados/as, nin estabamos de acordo en todo. Pero
falamos o mesmo idioma común de discípulos/as de Xesús. Sendo libres
podemos inventar espacios para a verdade e xuntarnos en paz arredor da
mesa da Cea do Señor Xesús... sen medo... sen rancores.
A Igrexa que alí se fixo realidade, pensaba por unha vez cos dous
hemisferios do cerebro, respiraba polos dous pulmóns, ¡amaba co corazón
liberado das diferencias xenitais! Como dixo Rosa Hudson no seu relatorio
“en Xamaica... tomei conciencia da importancia dos sacramentos na vida
da Igrexa. Ó mesmo tempo, tiña que escoitar que non se podía recibir os
sacramentos porque non había home para consagrar os elementos do
sacramento”. Aquí está o miolo do problema e cómpre darlle o nome ás
cousas, ser libre para facelo, para entendelas, para entendérmonos.
Repasaremos a continuación os argumentos principais e definitivos
para que non se ordenen mulleres. Argumentos dependentes da anatomía
xenital, no fondo, dende o principio da historia. María José Arana e María
Salas citan a Hugucio do século XIII: “As mulleres non reciben o carácter
da orde por impedilo o sexo e a constitución da Igrexa, feita por causa do
sexo” 5, e engaden as autoras que a opinión era compartida por gran número
de canonistas e decretalistas. Non é un chiste, trátase dunha frase do século
XIII, hoxe non pasa...
A Igrexa que se perfilaba en Dublín non tiña 370 almas como parecía.
Cada un traía disimulados no corazón milleiros de irmás e irmáns invisibles,
algúns defuntos, outros amargados, outros esperanzados, que non puideron
viaxar. Quen vos fala levou a moita xente, entre outra a unha parroquia
enteira da bisbarra de Ferrol.

In M.J. Arana – M. Salas, “Mujeres sacerdotes ¿Por qué no?”Publicaciones claretianas, Madrid,
1994, 204 p.

5
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Eu creo na comuñón dos santos. Estaban alí tódalas comunidades que
agardan ás veces meses a que un macho da especie humana –deses ós que
si “lles deixan”– se digne lerlles e explicarlles un anaco de Evanxeo,
bautizar os nenos ou perdoar os pecados, que alguén case a dous que se
aman. Tamén estaba algunha desas femias (da mesma especie) que cansaron
de esperar e atenderon o pobo no que puideron, sen ou con medo, sen ou
con recoñecemento oficial, pero seguras de que honraban unha chamada
real do seu Deus e socorrían unha necesidade non menos real.
Pero, señoras, ¿que é o que pedides?
Isto é o que preguntan algúns amigos (nas xerarquías non adoitan
preguntarnos pareceres). Non hai espacio aquí para describir as reaccións
que vou coleccionando dende a miña propia “saída de armario”... Destaco
unha das que mais se repite: equiparar a nosa demanda coa das mulleres que
“queren ser militares”. O argumento coñecido de que “non son loitas
feministas”. Esta afirmación, ás veces toma aparencias de auténtica agresión
verbal.
– Non coñezo ningunha muller con vocación para o presbiterado ou
o diaconado que se valla do modelo de cura home que impera hoxe na
Igrexa católica. As resolucións finais da Conferencia e o relatorio de J.
Wijngaards reproducidos neste número, dan conta dunha vontade universal
de “renovación”. Precisamente, neste senso pedín persoalmente (petición
asegundada por toda a miña mesa) que figurara nas devanditas Resolucións
(como emenda a unha delas) a expresa demanda de non apartar do
sacerdocio a ninguén por causa de sexo, estado civil, ou orientación sexual.
O resultado non foi unha emenda senón a inclusión dese texto na mesma
introducción, que viña sendo a parte irrenunciable, xa que non precisou de
voto: ¡dábase por suposto!
– A actual configuración patriarcal e exclusivamente masculina do
ministerio ordenado e a diaconía non descansa en ningún fundamento
teolóxico nin bíblico sólido, senón nunha tradición que, como tal, pode ser
contestada e desbotada. O proceso de reivindicación das mulleres non é só
unha reivindicación feminista (algúns/as mesmo din que nin sequera o é),
trátase do proceso dun pobo que le o Evanxeo e procura nel o que Deus
quere realmente para o seu pobo, á escoita de Xesús e do Espírito para non
perder de vista o servicio ós mais pobres (os datos da economía mundial
apuntan a que a pobreza é una cuestión que hai que declinar en xénero
feminino). Dáse unha curiosa contradicción para quen o negue: as mulleres
si somos capaces de representar a Cristo xa que por sermos marxinadas e
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humilladas, somos tamén Cristos á súa imaxe6 de Servo de Deus. Non fai
falla ser muller nin feminista para entender isto, cristián e honesto si.
– Entristéceme ter que responderlles finalmente a esas compañeiras
feministas que, en efecto, isto tamén é unha loita feminista, xa que o é toda
aquela que pretende liberar as mulleres. Defendo que cada quen, sexa home
ou muller, debe ter liberdade para escoller os camiños da súa vida, aínda
cando outros pensen que se trabuca, ou realmente se trabuque. Tamén
temos neste caso o sagrado dereito a equivocarnos, sen o cal non pode
haber liberdade.
Das que nos xuntamos en grupo pequeno de mulleres vocacionadas
que ousaron ir á Conferencia, ningunha estaba nin amargada, nin resentida
nin escumaba odio por ningures. Se puidemos sentir esperanza e gozo,
¡moito gozo! Tamén moito sufrimento, agardando tralas nosas caretas de
tódolos días. Pero ó fin esperanza, ¡moita esperanza e amor! Esta é a
mensaxe que traio de Dublín para Galicia e España, para os e as que
entendan a miña linguaxe (a lingua non basta). Calcúlanse por centenares
en España as mulleres que frustraron o seu desexo de servir no altar, de
poñer tamén esa outra mesa e dar de comer ós famentos da palabra de Deus;
darlles “pan e non pedras” (título dun coñecido libro de Elisabeth Schüsler
Fiorenza). Están caladas e agachadas tras das súas caretas de casadas, nais
de familia, solteiras, monxas (¡moitas monxas!), e moitísimas nais de curas
que delegaron nos seus fillos a chamada do Señor...
A propia Igrexa anglicana, que ordena mulleres, tampouco está a
respectar a súa dignidade na realización do seu papel (secundario moitas
veces) ¡Elas tiveron que poñer o clergy nas súas camisas de flores para
darse a respectar!
A xeito de conclusión, collerei de novo pola man á compañeira
presidenta da República irlandesa – non gusto de andar soa: “Amo a miña
nai e a miña nai ámame. Ningunha das dúas é perfecta e de cando en vez
sentímonos obrigadas a denunciar as nosas imperfeccións coa esperanza de
que a nosa relación sairá beneficiada”. O diálogo só acaba de empezar
¿Que queremos facer coa nosa Igrexa? Que “precisamos realmente”
– como diría Joan Chittister– , dos nosos servidores?
“Non quededes aí mirando o ceo”, di o Mestre, hai moito por facer. E
non o van facer os curas.
“Aquí estou Señor, para facer a túa vontade”.
Christina MOREIRA
parlerfrancais@wanadoo.es
6

Mt 25, 31 ss. Citado do Cuaderno Verapaz op cit.
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Unha estratexia para a promoción da
ordenación feminina1
Por John WIJNGAARDS

Reflexións para unha estratexia
Non sei se coñecen o relato, inventado, desde logo, dunha reunión
urxente da Congregación para Doutrina da Fe, en Roma: “Facemos todo o
que podemos –declara un monseñor– pero moitos fieis da Igrexa cren aínda
que se pode ordenar mulleres. Prohibimos toda discusión sobre este asunto.
Non nomeamos bispos máis que ós que se comprometen a non promove-la
ordenación das mulleres. Os curas deben prestar xuramento de fidelidade.
Os teólogos que falan abertamente deste asunto están nunha lista negra e
son expulsados da súa congregación ou do seu posto no ensino. E sen
embargo todo iso non parece arranxa-las cousas.”
– “Poderiamos queima-los seus libros”, suxeriu un consultor.
– “Xa o fixemos. Pero isto dálles unha publicidade non desexable.”
– “Poderiamos pedirlle ó Papa que escriba outra encíclica sobre as
mulleres”, suxeriu outro.
– “Iso non servirá para nada. ¡Despois da Mulieris Dignitatem, as dúas
terceiras partes dos católicos consideran que as mulleres farían uns curas
excelentes!”.
– “Pois daquela non temos elección”, suspirou o Prefecto da
Congregación. “Temos que deixar de bautiza-las mulleres”.
Este artigo constituiu a comunicación do autor, co título Discerni-la nova creación do Espírito.
Dada a cantidade e lonxitude das notas, éstas aparecen ó final do texto. (N. do E.)

1
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E agora, ¿a onde imos?
Os que se opoñen á ordenación das mulleres pretenden habitualmente
que este desexo de ordenación deriva do movemento actual que tenta obtela igualdade de dereitos entre os homes e mailas mulleres. Este punto de
vista presenta a demanda de ordenación das mulleres como unha idea
innovadora e moderna, un invento profano, a intrusión do principio profano
de igualdade social dentro do recinto sagrado da liturxia, unha capitulación
diante das vehementes manobras de intimidación feministas. Inter
Insigniores impútaa ó mesmo tempo á emancipación feminina e á presión
ecuménica das outras igrexas2. Pero se é certo que o clima de emancipación
social provocou que xurdise a cuestión da ausencia de mulleres nos
ministerios, a verdadeira orixe desta esixencias reside no noso bautismo
común.
Despois do Vaticano II, a chegada de teólogas achegou unha nova
dimensión á Igrexa. Empezaron a poñer sistematicamente de manifesto as
desigualdades entre os homes e mailas mulleres en tódolos ámbitos da vida
da Igrexa: tanto no culto como na espiritualidade, na parroquia coma no
fogar, na Teoloxía como no Dereito Canónico...3. Examinaron con ollos
novos o papel das mulleres na Igrexa primitiva e sacaron diso consecuencias
relativas á esexese do Novo Testamento4. Estudiaron con todo detalle como
viviron as mulleres nos diferentes períodos da historia da Igrexa5. Desde
unha perspectiva feminina, aportaron novos enfoques en canto á linguaxe
litúrxica, ás imaxes e ó simbolismo cristiáns6. Pero ningunha destas
teólogas, que eu saiba, pretende que a igualdade dos homes e das mulleres
en Cristo se derive dos dereitos civís ou de dereitos de natureza profana.
Temos que distinguir entre as influencias exteriores exercidas sobre unha
doutrina e maila súa fonte cristiá.
O Concilio Vaticano II recoñece que a Igrexa debería estar atenta ó que
nos di a sociedade. Debemos estar atentos ós sinais dos tempos. O Concilio
pídenos “discernir nos acontecementos, nas esixencias e nas demandas do
noso tempo nos que (o pobo de Deus) participa xunto cos outros homes
cales son os sinais verdadeiros da presencia ou do designio de Deus.”7. O
Concilio comparte a preocupación da sociedade actual pola igualdade de
dereitos e subliña que a emancipación das mulleres é unha causa importante.
“En realidade”, declara o Concilio, “é lamentable constatar que estes
dereitos fundamentais da persoa non están aínda universalmente garantidos.
E diso se trata cando a muller é frustrada da liberdade de escoller
libremente o seu esposo ou elixi-lo seu estado de vida, ou de acceder a unha
educación e a unha cultura semellantes ás que se lle recoñecen ó home”8.
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Resulta que efectivamente a emancipación da muller na sociedade fai
presión sobre a Igrexa. Obriga os católicos a responde-la pregunta: “¿Por
qué son refusadas as mulleres na Igrexa ó sacramento da orde e mailo
acceso ás estructuras de poder?”9. Pero estes xustos impulsos exteriores non
xustifican de por si a demanda de ordenación das mulleres.
Esta demanda procede do noso bautismo común en Cristo, xa que nada
distingue o bautismo do home do da muller. Como di Paulo: “e, todos
vosoutros que fostes bautizados en Cristo revestíchedes a Cristo. Non hai
xa máis home ou muller... xa que todos vosoutros non sodes máis ca un en
Xesús Cristo” (Gal 3, 26-28). Dado que xa non vivimos na época do Antigo
Testamento non nos decatamos da importancia deste feito. Os israelitas
eran o pobo de Deus, si, pero os homes érano máis cás mulleres. Os homes
non só dominaban na casa e na sociedade. En materia de relixión, os homes
gozaban dun estatuto de privilexio. Soamente eles estaban circuncidados.
A alianza fora pactada soamente con eles. As mulleres facían parte da
alianza a través de seus pais ou maridos. Os homes tiñan que ofrecer
sacrificios no templo. Os homes lían a Torah nas sinagogas. As mulleres
podían participar se así o desexaban, pero a certa distancia. Cristo destruíu
esta discriminación fundamental10.
Os homes como as mulleres morren do mesmo xeito con Cristo e
resucitan con el para unha vida nova. Homes e mulleres fanse membros da
nova alianza e participan en pé de igualdade no banquete eucarístico.
Homes e mulleres, cada un da mesma maneira, comparten en Cristo a
dignidade de sacerdote, de profeta e de rei. O acceso das mulleres ó
ministerio ordenado deriva do propio sein do sacramento do bautismo. A
reivindicación dunha igualdade social puído espertarnos. A realidade da
igualdade na alianza do Cristo existiu sempre.
A demanda de autorización da ordenación das mulleres xorde do
centro da nosa fe católica.
– Procede directamente da igualdade dos homes e das mulleres
no sacerdocio universal en Cristo, recibido no bautismo.
– Deriva da natureza da Igrexa en tanto que pobo de Deus do
cal os homes e mulleres son membros plenamente en igualdade.
– Procede da plena participación das mulleres no sacramento
da orde.
– Está testemuñada polo sentido da fe do que gozan os
católicos, que lles permite sentir instintivamente que non é
Deus nin Cristo quen prohibe o sacerdocio ás mulleres.
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Todo isto ten consecuencias importantes para a nosa estratexia. Cada
un dos diferentes grupos que forman Women’s Ordination Worldwide
dedicou xa moito tempo a establecer estratexias concretas e propostas
prácticas. Coido que debo formular certos aspectos importantes desta
estratexia que nos poderán facer avanzar cara o noso obxectivo común. Sen
pretender ser exhaustivo, vou propoñer catro principios que, segundo
penso, van levar a unha discusión fructífera:
Principio I. O movemento en favor da ordenación das mulleres
debe posicionarse claramente no corazón da Igrexa
I.1. A ordenación de mulleres sacerdotes é un aspecto dunha reforma
moito máis xeral no corazón da Igrexa.
A necesidade mesma dunha reforma non se limita á cuestión da
ordenación das mulleres. Outras cuestións están moi relacionadas con ela:
a reforma pastoral dos ministerios, a participación dos leigos na
administración da Igrexa, a moral sexual (incluído un uso responsable da
anticoncepción, o celibato opcional, unha reavaliación de homosexualidade),
máis corresponsabilidade a tódolos niveis (conferencias episcopais, dioceses,
parroquias), etc. Aínda que a ordenación da muller sexa unha causa moi
válida de por si, a súa realización efectiva esixe unha reforma estructural
en moitos outros dominios da vida da Igrexa.
I.2. Este movemento afecta a tódalas partes da Igrexa
A diferencia entre un movemento e unha asociación é que o primeiro
exerce unha influencia sobre a sociedade de diferentes maneiras, como o
lévedo transforma a masa. Tódolos membros do pobo de Deus: o Papa, os
bispos, os sacerdotes, os relixiosos e relixiosas e mailos leigos deben
redescubri-la igualdade dos homes e das mulleres en Cristo. Non estaremos
satisfeitos ata que toda a comunidade dos fieis, guiada polos seus pastores,
non recoñeza que as mulleres deben ser admitidas á ordenación.
I.3. O movemento pretende transforma-la Igrexa desde o interior
A participación plena e completa das mulleres en tódolos ministerios
esixe unha revisión do Dereito Canónico, unha reforma da formación nos
seminarios, das estructuras eclesiásticas e da práctica pastoral.
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I.4. O movemento ten que permanecer claramente no seo da Igrexa
Non podemos tolerar que o movemento en favor da ordenación das
mulleres sexa marxinado ou mesmo peor, tirado nun montón de lixo fóra da
Igrexa. Isto é o que os nosos opoñentes desexarían que sucedese: acabar
connosco como se rexeita unha invasión de extraterrestres, como se elimina
unha infección, como se amputa un absceso.
Noutros termos, queremos que as mulleres sexan ordenadas sacerdotes
porque nosoutros somos católicos e sabemos que a apertura da ordenación
da muller corresponde ás nosas conviccións máis fondas en canto católicos.
En ningún caso imos deixar que nos boten fóra da comunidade católica.
Contáronme que no século XIX un dos meus antepasados holandeses
rifara co seu cura, un conflicto que durou vinte anos. A razón era que o cura
facía pagar polos asentos da igrexa parroquial, a un prezo máis elevado
polas primeiras ringleiras. Domingo tras domingo, o meu ancestro, Klaas
Wijngaards, permanecía de pé ó fondo da igrexa. Un día o cura interpelouno
desde o púlpito:
– Polo amor de Deus, Klaas, ¿por qué non vés para adiante para
sentarte?
Klaas negouse.
– Se é así, ¡sae da igrexa e vaite para a casa!
– Non podo, berrou Klaas, é a miña igrexa, tanto como a súa.
Pero se non queremos que os outros nos boten fóra, debemos evitar
pola nosa parte facer algo que puidese excluírnos da comunidade da Igrexa.
Aludo en particular a unha iniciativa tendente a facer ordenar mulleres por
bispos que non estean en comuñón coa Igrexa católica. Non falo de certas
mulleres que puideron chegar á conclusión de que, no seu caso particular,
a súa vocación sacerdotal pesa máis cá súa pertenza á Igrexa católica. Dado
que actualmente non se percibe en qué momento unha tal ordenación
poderá ser admitida na Igrexa católica, podo entender que haxa mulleres
que poidan ter motivos válidos para se facer membros dunha igrexa irmá
e para propoñerse exercer nela un ministerio. Deberíamos darlles o noso
apoio incondicional. Pero isto é completamente diferente de organizacións
que promovesen a ordenación de mulleres por un “bispo exterior”. Este tipo
de iniciativas hai que rexeitalas, por diversas razóns:
– A xerarquía, que ten aínda necesidade dunha reforma sólida
da súa organización e do seu funcionamento, forma parte da
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comuñón sacramental da Igrexa. Cristo dixo referíndose ós
bispos e sacerdotes: “quen vos ve, veme a min”. Non debemos
rompe-la unidade da Igrexa pretendendo conseguir unha
reforma interna da mesma.
– De organizar ordenacións fóra da Igrexa, o movemento
perdería a simpatía dos bispos, dos sacerdotes, dos relixiosos,
das relixiosas e dos dirixentes laicos que, aínda que calen a
boca, están actualmente do noso lado.
– Debemos apoia-las ordenación de mulleres realizadas por
bispos católicos responsables dunha diocese ou por bispos que
pertenzan a unha conferencia episcopal que, por este feito,
constrúen a súa propia Igrexa. Témo-lo exemplo admirable
dun bispo checo, monseñor Félix Davidek de Brno que, nos
anos 70, baixo o réxime comunista, ordenou mulleres. Os
bispos son os “vicarios de Cristo”, xa que “non deben ser
considerados como vicarios dos Romanos Pontífices, dado
que están revestidos dun poder que lles é propio e son
chamados con toda verdade xefes espirituais dos pobos que
gobernan”11. Desde logo, teñen que poñer na balanza o benestar
espiritual dos seus fieis co risco de rompe-la unidade da
Igrexa. Pero, sobre a base das Escrituras, da Tradición e da
Teoloxía, poderían lexitimamente decidir que, por razón das
necesidades pastorais, non están obrigados e ter en conta unha
inxerencia inxustificada das autoridades romanas.
– O noso obxectivo é facer que toda a Igrexa católica admita
as mulleres en tódolos ministerios. Fracasaremos se non
conseguimos que a reforma que propoñemos sexa incorporada
a tódalas estructuras e isto, a tódolos niveis da Igrexa católica.
Abandona-la Igrexa non permitiría acadar ese obxectivo.
Hoxe vivimos unha seria “ruptura” na Igrexa, porque a metade
dos seus membros está excluída dos ministerios ordenados.
Pero a nova “integralidade” que nós desexamos será acadada
por unha confrontación coa xerarquía, por moi penosa que
sexa, máis que por calquera paso que nos excluiría de feito do
corpo da Igrexa.
– Nós non pretendemos unicamente a posibilidade dun
ministerio sacerdotal para un número pequeno de mulleres.
Queremos que tódalas mulleres católicas poidan gozar do
dereito de tomar parte en tódolos ministerios, incluído o
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episcopado e mailo papado. Isto é un obxectivo máis difícil de
acadar, pero é o único que corresponde verdadeiramente ó
noso sentido católico.
A verdade faranos libres
Os que fan campaña en favor da ordenación das mulleres pensan ás
veces que chama-la atención en favor dos dereitos das mulleres vai facer
que os opositores se unan. ¿Sería ese o caso? ¿Non subestimarémo-la forza
dos mecanismos de defensa? O feito de que María fose ridiculizada polos
protestantes nos séculos pasados, ¿non levou a un aumento de fervor
mariano entre os católicos? ¿Non puidemos constatar nas escolas que
forza-la asistencia dos alumnos á misa tivo por efecto que chegasen a
detestala? ¿Unha intervención exterior non causa a miúdo un efecto oposto
ó desexado?
Non esquezamos que a oposición á ordenación da muller se basea
esencialmente sobre un prexuízo. Como o demostran os estudios de
psicoloxía, o prexuízo nútrese do seu propio sistema de razoamento. O
prexuízo xustifica a hostilidade que expresa por medio de argumentos que
pretende razoables. “Un prexuízo é unha actitude emocional que conduce
a seleccionar certos feitos sobre os cales poñe-lo acento, ó mesmo tempo
que se ocultan outros”12. O prexuízo repousa sobre unha “evidencia
selectiva, desfasada e errónea”13. A prevención contra os negros americanos
(os “negres”), por exemplo, repousa sobre a idea de que forman unha raza
inferior, que son menos intelixentes, irresponsables, imprevisibles14.
No tocante ós prexuízos contra as mulleres sacerdotes, os argumentos
ó uso remóntanse á Idade Media: “Xesús non quixo mulleres sacerdotes. A
Igrexa non admitiu nunca a ordenación de mulleres, etc.”. Os argumentos
invocados para defender un prexuízo deben ser tomados en serio, dado que
a primeira cousa precisa para destruír un prexuízo na cabeza dos que son
víctimas del é que cheguen a recoñecer que a base sobre a que repousa ese
prexuízo é errónea. Isto demanda poñer en cuestión a validez das súas
razóns e das xustificacións lóxicas que aducen. Supera-la prevención fronte
ós negros, por exemplo, esixe que se lles recoñezan a súa intelixencia,
forza de carácter e honestidade. Os bispos, os sacerdotes e mailos leigos
que pensan que é Xesús quen excluíu as mulleres teñen que ser levados a
tomar conciencia da vacuidade desta idea. E a súa afirmación suficiente de
que “iso non se fixo nunca” pode ser demolida polas probas irrefutables de
que as mulleres xa recibiron o sacramento da orde, dado que foron
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ordenadas diaconisas segundo un rito de ordenación completamente
sacramental.
A necesidade dun esforzo concertado para difundir unha información
correcta derívase igualmente do comportamento dos grupos sociais, cando
estes se ven confrontados a unha crítica procedente do exterior. Pensade no
“adoutrinamento en grupo”, un fenómeno ben coñecido que atopamos nas
actuais sectas que tentan inmuniza-los seus membros inculcándolles a súa
propia visión do mundo. No decurso dos séculos, a Igrexa actuou a miúdo
dun xeito similar. En razón da propaganda protestante e mesmo da
persecución en certos países, a Igrexa da reforma católica constituíuse
como fortaleza “para protexe-los fieis”. Elaborou catecismos para responder
ós ataques dos seus opositores. Actualmente estase producindo unha
evolución semellante.
Os responsables da Igrexa son conscientes da presión exercida pola
emancipación das mulleres no seo da sociedade. No decurso dos trinta
últimos anos, elaboraron unha ideoloxía oficial que se esforza por explicar
“por qué a concepción católica é diferente”. Para as persoas que non se
senten moi sólidas na súa identidade católica, a “posición oficial” é
confortable para defender. Non é raro, por exemplo, defende-la prohibición
de ordenar mulleres acudindo ós argumentos tradicionais15. Precisan destes
argumentos para explicarse a si mesmos primeiro e logo ós outros que a
exclusión das mulleres do ministerio non é unha negación da súa dignidade
ou da súa igualdade cos homes no seo da Igrexa.
Hai que sinalar que o argumento da igualdade de dereitos dos dous
sexos non convence de ningunha maneira a tales persoas. A súa reacción
será: “E logo, ¿qué? Non é un problema de igualdade de dereito. É Xesús
quen o quixo así. E tiña boas razóns para iso.”
As consecuencias de todo isto son claras:
Principio II. O movemento en favor da ordenación das mulleres
debe promover un programa de educación para o cambio
II.1. Os nosos colaboradores activos deben ser coidadosamente
informados de forma que poidan actuar como animadores.
Non abonda que os nosos membros militantes defendan a ordenación
das mulleres a partir do axioma da “igualdade en Cristo” (por moi válido
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que este axioma fundamental poida ser). Teñen que coñecer tamén os
argumentos en favor e en contra.
– Non é posible ningún diálogo cos membros da Igrexa fieis
á “tradición” sen comprende-la maneira que teñen eles de
razoar. Pódese lamentar, pero os nosos animadores teñen que
estar familiarizados cos motivos principais segundo os cales
se prohibe a ordenación das mulleres e as razóns teolóxicas
que os invalidan.
– Os animadores teñen que coñecer perfectamente os
argumentos tirados da Escritura e da Tradición que pesan en
favor da ordenación das mulleres. Deben tamén estar
adestrados na estratexia de debate.
– A biblioteca católica en internet especializada na ordenación
das mulleres ofrece xa un pequeno curso sobre o asunto da
muller sacerdote, que aborda os principais temas en discusión
(http://www.womenpriests.org/interact/course.htm) Hai
previstos unha serie de cursos en colaboración coa “Federation
of Christian Ministries Online Academy (http://
www.fcmonlineacademy.org).
II.2. A través dos medios, o gran público pode tomar parte na
discusión sobre unha base sólida.
Vivimos na era dos medios de comunicación social e a xente recibe a
“verdade” dos medios. Felizmente os medios prestan interese ó conflicto
relativo á ordenación das mulleres (gústanlles moito os conflictos), pero
teñen tendencia a centralo todo na cuestión da igualdade de dereitos no
senso de que “a Igrexa católica é o derradeiro bastión onde dominan os
homes”. Aínda que isto puidese semellar exacto, este ángulo de ataque
desencadea mecanismos de defensa no espírito de numerosos católicos. É,
xa que logo, importante que os argumentos teolóxicos apunten na boa
dirección.
–Documentais, debates públicos en panel, entrevistas, artigos
sólidos poden suscitar unha toma de conciencia sa dos
verdadeiros problemas relixiosos que están en xogo e da falta
de peso das afirmacións tradicionais.
–Cómpre organizar estas iniciativas coa axuda profesional dos
medios de comunicación. Moi a miúdo dependemos da maneira
como os medios enfocan as cousas.
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II.3. Temos que lograr que o debate continúe entre os líderes da
opinión na Igrexa
Na Igrexa católica os principais líderes de opinión son os bispos, os
sacerdotes, os responsables das publicacións, os escritores, os
conferenciantes e mailos ensinantes. Tódolos membros destas categorías
pertenzan a certas organizacións e teñen reunións periódicas. Moitos destes
líderes de opinión simpatizan coa causa da ordenación das mulleres, pero
teñen necesidade de seren estimulados para incluí-lo asunto na orde do día
das reunións.
– En todo lugar que sexa posible, debemos organizar
seminarios, obradoiros e coloquios sobre a ordenación das
mulleres.
– Debemos pedir ás diferentes organizacións que consagren
un dos seus encontros (por exemplo, a súa asemblea anual) a
este tema.
II.4. Os nosos animadores deberían dar “cursos” de toma de conciencia
a nivel local
– A meirande parte das parroquias contan con grupos de
oración, grupos bíblicos, organizan reunións no advento ou na
coresma, que son susceptibles de acoller un curso deste tipo.
O mesmo se pode dicir das asociacións femininas e masculinas.
– Unha serie de reunións (por exemplo, cinco tardes) poderían
ser organizadas por un animador local, durante as cales se
poderían expoñer e logo discuti-los diferentes aspectos do
problema. Habería que preparar unha documentación axeitada:
unha pequena guía, documentos a consultar e vídeos para
acompañalos.
– As institucións que imparten unha formación teolóxica para
os sacerdotes, relixiosos ou leigos deberían propoñer cursos
centrados sobre a cuestión da muller sacerdote.
II.5. Tamén os nosos programas de formación teñen que inspirar
confianza.
Loitar contra as estructuras patriarcais aseméllase a miúdo a un
combate por unha causa perdida. Pronto aparecen sinais de desánimo. Os
participantes teñen que dispor ó mesmo tempo dunha documentación válida
e apoiarse nunha solidariedade mutua. A Igrexa afrontou este tipo de crise
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no pasado e leváronse a cabo reformas. Podemos avanzar coa firme
convicción de que aquilo polo que loitamos e rezamos será un día realidade.
Suscitar experiencias contrarias
A psicoloxía ensínanos outra lección: aportar unha información correcta
non abonda. Os prexuízos teñen a máis grande probabilidade de difundirse
e florecer gracias ó que se deu en chamar “distancia social”. Poden ser
destruídos suscitando a familiaridade.
Quedémonos co exemplo xa citado dos afroamericanos, xa que este
fenómeno foi amplamente estudiado: a xente que ten prexuízos contra os
negros raramente os contan entre os seus amigos íntimos. Neste contexto,
os psicólogos distinguen seis niveis de proximidade: (1) vínculos de
parentesco por matrimonio; (2) amigos persoais; (3) veciños; (4)
compañeiros de traballo; (5) inmigrantes, e (6) estranxeiros de visita no
país. Unha investigación de 1928 demostra que os americanos brancos de
tipo medio admitiría ingleses ou canadenses no seu círculo familiar e entre
os seus amigos; terían dúbidas con respecto ós españois, italianos ou
xudeus, e non poderían soportar negros, chineses ou indios. Por outra parte,
una vez que individuos pertencentes a eses pobos sospeitosos eran admitidos
na súa intimidade, os prexuízos desaparecían con máis facilidade16. Non sei
se coñecen a historia do cirurxián que chega tarde ó hospital e corre á sala
de operacións onde se atopa un mozo que ten que someterse a unha
operación urxente. Ó ve-lo paciente, o cirurxián berra: “pero ¡é o meu
fillo!” O paciente abre os ollos e di: “¡Ola, mamá!” – ¿Sorprendidos? É que
non estamos afeitos a pensar nos cirurxiáns como mulleres. E ¿qué se
podería pensar do mozo que dixese: “¡ola mamá!” a una bispa?
Aquí a palabra clave é familiaridade. Os católicos están afeitos a ver
desde sempre ós homes oficiando desde o altar; no ámbito diocesano e na
parroquia, soamente toman decisións os homes. Asociamos
inconscientemente as funcións litúrxicas cos homes. Cantas máis mulleres
vexamos asumir cometidos próximos ó ministerio sacerdotal, máis se
reducirán as nosas resistencias psicolóxicas internas.
Principio III. O movemento en favor da ordenación das mulleres
debería promover tódalas iniciativas tendentes a dar máis
responsabilidades ás mulleres na Igrexa
Noutras palabras, tódalas etapas intermedias teñen a súa importancia.
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As barreiras psicolóxicas deben ser rotas por mulleres que asuman unha
presencia o máis visible posible no seo da comunidade católica.
III.1. As mulleres deberían ser vistas no altar, en escenario litúrxico.
Aínda que o ministerio sacerdotal soborda con moito a presidencia da
Eucaristía, é a proximidade das mulleres con respecto a esta o que vai servir
como símbolo significativo para poñer diante dos ollos dos católicos
defensores da tradición.
– Hai mulleres que xa participan no culto eucarístico, facendo
parte do coro ou dirixíndoo. Isto é un avance notable se un
recorda que, ata 1917, lles estaba prohibido ás mulleres, polo
Dereito Canónico, participar nun coro. Esta prohibición ridícula
foi lembrada máis dunha vez pola Congregación para a
Liturxia. “Nin as mozas, nin as mulleres adultas poden ser
membros dunha coral na igrexa” (Decreto do 17 de setembro
de 1897). “Toda coral composta de homes e mulleres, mesmo
se elas se poñen lonxe do coro, está formalmente prohibida”
(Decreto de 18 de decembro de 1908).
– En numerosos lugares as mulleres comezan a asumir funcións
de acólito, de lectora, de ministro da comuñón e de presidente
de asembleas en ausencia do sacerdote. Aquí precisamos
avanzar. O Código de Dereito Canónico de 1917 reservaba
tódolos ministerios ó redor do altar unicamente ós homes (CIC
813). O novo Código de 1983, que segue en vigor actualmente,
autoriza os leigos, incluídas as mulleres, a ser lector, acólito,
predicador, animador das pregarias, ministros do bautismo e
da comuñón, pero soamente por “delegación temporal” (Canon
230, 2-3).
– Hai que empregar sempre a linguaxe inclusiva nos textos
litúrxicos. Mesmo se o sacerdote que oficia esquece empregala,
os outros ministerios, como lectores/lectoras e predicadores/
predicadoras, deben respectar esta regra. Os fieis comprenderán
a mensaxe.
– Nas pregaria, de intercesión, debe introducirse
sistematicamente unha intención pedindo ó Espírito Santo que
guíe á Igrexa no tocante á ordenación das mulleres, ou
algunha cousa polo estilo. A formulación déixase delibera39/375
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damente aberta, por dúas razóns: (a) non temos que dictarlle
ó Espírito Santo o que ten que facer; (b) tódolos asistentes
deben poder adherirse á intención, calquera que sexa o lado no
que se sitúen con respecto á cuestión da ordenación das
mulleres.
III.2. O movemento debe soste-la iniciativa cada vez que se lle confía
un cargo pastoral ás mulleres.
Actualmente a Igrexa prohíbelles ás mulleres facerse clérigos e afástaas
así de tódolos cargos clericais que requiren o poder da orde ou o poder do
goberno eclesiástico (can. 219.1 e 274.1). Por outra parte, a Igrexa autoriza
que as mulleres sexan nomeadas para cumprir moitas outras tarefas e hai
que sacar plenamente proveito diso.
– Ser membro do consello pastoral diocesano (can. 512.1) e do
consello parroquial (can. 536.1).
– Ser membros de pleno dereito do consello provincial dos
bispos (can. 443.4) dos sínodos diocesanos (can. 463.2 e 1.5),
do comité diocesano de finanzas (can. 492.a) e do da parroquia
(can. 537).
– Ser ecónomo da diocese (can. 494).
– Ser consultoras para o nomeamento de curas (can. 524) e
para o nomeamento de bispos (can. 377.3).
– Predicar nunha igrexa ou nun oratorio, aínda que sen facela homilía (can. 766).
– Ser catequistas (can. 785) e axudarlle ó crego na formación
catequética dos nenos, dos mozos e dos adultos (can. 776).
– Asistir ás vodas, baixo certas condicións (c. 1112).
– Axudarlle ó crego no exercicio da súa carga pastoral, como
asistentes parroquiais ou como capeláns nos hospitais, colexios,
centros para xoves e nas institucións sociais (can. 519).
– Ser responsable dunha parroquia en razón da falta de
sacerdotes (can. 517.2).
– Para administrar certos sacramentais (can. 1168).
– Asumir certas funcións nun tribunal eclesiástico, tales como
xuíces (can. 1421.2), asesores (can. 1424), auditores (can.
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1428.2), promotores da xustiza e defensores do vínculo
matrimonial (can. 1435).
– Asumir funcións no nivel diocesano como chanceler ou
notario (can. 483.2).
III.3. O movemento en favor da ordenación das mulleres debería,
como primeiro paso, promove-la ordenación de mulleres diáconos.
A Igrexa ten unha tradición ben establecida de mulleres diáconos. É
posible que Roma faga certas concesións a este respecto.
– As mulleres que se sintan chamadas a este ministerio deben
ser animadas a facer estudios teolóxicos completos.
– As candidatas válidas deben estar preparadas para prestar
servicio como diáconos. Sen embargo, o movemento pola
ordenación das mulleres non debería nunca aceptar unha
versión rebaixada do diaconado para as mulleres. Se as mulleres
son ordenadas diáconos, iso ten que se facer entendendo que
elas reciben o sacramento da orde exactamente da mesma
maneira cós homes17.
Tódalas tarefas mencionadas aquí arriba poden ser asumidas polas
mulleres no cadro do Dereito Canónico actual e non se aproveitan sempre
tódalas ocasións que se presentan. Resulta confortante constatar que
diferentes conferencias episcopais se esforzan por asegurar unha mellor
integración das mulleres en funcións de responsabilidade18. Ó mesmo
tempo as mulleres crean xa novos ministerios nos contextos pastorais
diferentes en América do Norte de do Sur, en África, en Asia e en Europa.
Isto anuncia a maneira en que un ministerio sacerdotal reformado se poderá
exercer no futuro.
Supera-lo control institucional
No decurso dos últimos anos, Roma puxo en marcha un “reino do
terror” sen precedentes na Igrexa, co firme propósito de facer cesar toda
discusión a propósito das mulleres sacerdotes. Isto derívase, sen dúbida
ningunha, da convicción de que a ordenación de mulleres contradí a
Escritura e maila Tradición e pretende evitarlles ós fieis unha proba que
xeraría incerteza e confusión. Tomáronse medidas de control institucional
e estableceuse unha vixilancia permanente.
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Bispos. Soamente os que son designados como candidatos ó episcopado
se deben comprometer, probablemente baixo xuramento, a non facerse
avogados da ordenación das mulleres. Exércese unha presión constante
sobre os bispos “para que refusen todo apoio a aqueles, sexan individuos
ou grupos, que defenden a ordenación sacerdotal das mulleres, ben sexa no
nome do progreso, dos dereitos humanos, da piedade ou por calquera outra
razón”19. Cada bispo recibe persoalmente instruccións detalladas sobre a
maneira de trata-los “disidentes” da súa diocese. Os sínodos dos bispos,
que foron instituídos para couta-lo monopolio da Curia, foron privados de
toda influencia verdadeira sobre a fixación da súa propia orde do día,
enchendo os comités con membros da Curia, por unha sutil censura das
contribucións dos bispos, omitindo de maneira selectiva resolucións votadas
polos bispos20.
Superiores relixiosos. Se un relixioso ou unha relixiosa manifesta o seu
desacordo cos puntos de vista de Roma en relación coas mulleres sacerdote,
as Congregacións romanas fan presión sobre o seu ou a súa superior/a xeral.
Habitualmente isto faise con discreción e pídeselles ós superiores relixiosos
que garden isto secreto, pero certos casos foron revelados á luz do día. En
outubro de 1994, na India, catorce relixiosas coñecidas, que pertencían a
dez congregacións relixiosas diferentes, fixeron coñece-las súas obxeccións
fronte a Ordinatio Sacerdotalis nunha carta dirixida ó Papa. Houbo presións
sobre todas estas Congregacións21.
Teólogos. Os profesores dos seminarios e dos institutos que ensinan
Teoloxía deben prestar xuramento de fidelidade despois da Ad Tuendam
Fidem (28 de maio de 1998), que inclúe un parágrafo sinalando o acordo
coa prohibición de mulleres sacerdotes. Houbo teólogos ós que se retirou
do ensino en razón da súa opinión sobre a ordenación das mulleres. A
outros avisóuselles de que se lles prohibiría ensinar se se expresaban sobre
este asunto. Roma publicou novas instruccións que poñen baixo control as
institucións de ensino eclesiástico. Coñezo casos de teólogos que recibiron
pauliñas do seu bispo porque autorizaran a publicación dos seus artigos no
sitio web consagrado ás mulleres sacerdotes. O ano pasado a Conferencia
Episcopal de Inglaterra e do País de Gales retirou o seu apoio financeiro a
unha conferencia de teoloxía desenvolvida no Newman College de
Birmingham, porque eu era un dos conferenciantes22.
Redactores xefes, redactores, editores. Moitos periódicos e revistas
católicos son moi vulnerables, xa que son propiedade das dioceses ou de
editoriais propiedade de congregacións relixiosas. Roma publicou
instruccións moi estrictas para os censores de libros, ordenándolles non
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outorgar o Imprimatur ou o Nihil Obstat a libros favorables á ordenación
das mulleres. The Liturgical Press of St. John’s Abbey, Minnesota, editor
norteamericano de Woman at the Altar de Lavinia Byrne queimou
supostamente o seu remanente de 1.300 exemplares deste libro, porque foi
informado polo bispo do lugar de que Roma estaba descontento con el.
Certo número de editores católicos ós que ensinei o manuscrito de The
Ordination of Women in the Catholic Church. Unmasking a Cuckoo’s Egg
Tradition, respondéronme: “¡gustaríanos publicar tal libro, pero non o
podemos facer no clima que reina actualmente na Igrexa!”.
Curas, responsables leigos. Gracias ó novo xuramento de fidelidade,
os curas tamén se poñen en garda: non poden en ningún caso abandona-la
liña de Roma no que concirne á oposición á ordenación de mulleres. A
prohibición de mulleres sacerdotes foi integrada nos grandes documentos
oficiais da Igrexa: no Dereito Canónico (can. 1024), no Catecismo da
Igrexa Católica (parágrafo 1577).
Congresos e encontros de organizacións católicas. Os resultados
destas consultas son a miúdo manipulados logo da intervención de Roma.
Un exemplo escandaloso tivo por marco o III Congreso Mundial do
Apostolado dos Laicos (Roma 1967), que mostrou a grande variedade de
“mecanismos de control xerárquicos” que Roma non deixou de utilizar
despois23.
As medidas de intimidación que acabamos de mencionar crearon un
clima no cal numerosas persoas e grupos acaban por falar e actuar contra
as súas propias conviccións. Están presionados por fidelidades
contradictorias. Por un lado, non queren desobedecer a autoridade ou
arriscarse a perde-lo seu emprego ou o seu posto. Por outro, decátanse de
que a postura de Roma contra a ordenación das mulleres é indefendible e
está condenada ó fracaso. De onde deriva un problema de conciencia, que
se “resolve” con axuda de xustificacións ben coñecidas:
“A autoridade falou. Teño que obedecer.”
“Todo o mundo se adapta á liña do partido. Por qué arriscalo pescozo”.
“Un novo Papa modificará seguramente esta postura; mentres
tanto é mellor someterse...”
“É preferible, para a xente que confía en min, que eu conserve
o meu posto.”
Non é a miña intención condenar aquí os que están entrampados neste
terrible dilema. A súa loita é difícil. Como profesor de Sagrada Escritura no
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Colexio de Misioneiros de Londres vivín o mesmo traumatismo. Seguín
ensinando, dicíndome: “Desde logo, ¡a Igrexa vai evolucionar de contado!
É mellor para os estudiantes que eu siga. Podo preparalos para o porvir...”
Era antes de Ad Tuendam Fidem, que impuxo o xuramento de fidelidade.
O problema é que, mentres cada un busca pretextos, a honestidade, a
verdade e maila credibilidade reciben un golpe. Se a xente se somete, e
mesmo prestan xuramento, con mala conciencia, a Igrexa resulta
progresivamente corrompida. Porque ¿qué é máis importante na Teoloxía
que busca-la verdade sen medo e poder discutir en plena liberdade? E ¿que
é máis importante para a autoridade do que ensina que a confianza dos fieis
nas súas posicións? E ¿qué é máis terrible para o pobo de Deus que quedar
reducido ó estado de marioneta da que se tira dos fíos?.
Na Igrexa, os abusos de poder da Curia romana demandan rapidamente
unha reforma da maneira en que está estructurada e se exerce a autoridade24.
Isto esixe tamén pola nosa parte dar pasos adiante ben definidos.
Principio IV. O movemento pola ordenación das mulleres debe
favorece-la honestidade a calquera prezo
IV.1. Os responsables pastorais deben ser animados a manifestarse
Nos últimos anos, un certo número de bispos, de superiores relixiosos,
de curas e de teólogos tomaron a palabra. Merecen todo o noso apoio e as
súas declaracións deben ser amplamente difundidas para animar a outros a
face-lo mesmo.
Neste contexto é útil recordar a tódolos afectados que os funcionarios
da Igrexa que prestaron “xuramento de fidelidade” non están atados por un
xuramento que vai en parte en contra da súa conciencia. Por exemplo,
bispos que se comprometeron a non promove-la ordenación de mulleres,
como condición para a súa admisión ó episcopado, poden chegar a cambiar
de postura cando comprenden que a prohibición de ordenar mulleres
repousa sobre fundamentos erróneos. Gracias ós seus estudios de Teoloxía
moral, os bispos saben que unha promesa, mesmo feita baixo xuramento,
non debe ser mantida se (a) repousa sobre un erro esencial de base do
obxecto da promesa ou se (b) hai un erro que afecta ó obxecto da promesa
(por exemplo, é polo ben da Igrexa) ou (c) se a promesa se fixo baixo
presión ou, finalmente, se (d) a promesa se converteu en imposible ou
perigosa no seu cumprimento. A promesa non se mantén así ab intrínseco,
como o ensina Santo Tomé de Aquino: “calquera que sexa o obstáculo ó
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cumprimento da promesa, se existe, libera da promesa que se fixo”25.
IV.2. Podemos “facer rebenta-lo sistema”, elevando protestas cando
se presentan as ocasións oportunas.
Numerosos estudios puxeron de relevo que os sistemas opresivos se
manteñen no poder coa complicidade de maiorías silenciosas que están en
desacordo con el, pero que deixan que a opresión se siga exercendo. Isto
aplicábase na Unión Soviética26 e ós gobernos dictatoriais de América
Latina27 e non deixa de ter consecuencias para os cristiáns28, incluso no
asunto da ordenación das mulleres. Os dirixentes da Igrexa continúan
ignorando a cuestión se non lles recordamos constantemente que a situación
é anormal. Chámase a isto “facer rebenta-lo sistema”29.
En numerosos países, os movementos femininos están xa
comprometidos nesta acción: manifestacións periódicas diante da catedral,
curas que rexeitan presta-lo xuramento de fidelidade30, traballadores
pastorais de sexo masculino que rexeitan o diaconado en tanto que as súas
colegas femininas non son igualmente ordenadas31, taboleiros de anuncios
co lema “ordenade as mulleres” e moitas outras iniciativas. A Conferencia
Norteamericana para a Ordenación das Mulleres mostra o camiño e difunde
as súas ideas gracias a Action Alert, un boletín difundido por correo, e maila
súa publicación trimestral NewWomen, NewChurch32.
Cómpre que tales iniciativas se desenvolvan e se manteñan.
IV.3. Debemos denunciar tódalas formas de presión exercidas en
secreto
Numerosos católicos estarían consternados se soubesen qué presións
exerce Roma sobre os bispos, os superiores relixiosos, os directores de
institutos, os teólogos, os redactores, redactores xefe e editores. Roma
chega a miúdo ós seus fins impoñendo simultaneamente a todos o deber de
“calar”. Non consta que ninguén estea ó corrente disto. Pero, agás que se
trate dun caso evidente no que sexa preciso garda-la confidencialidade por
razóns de tipo persoal, este secreto é coñecido entre os que abusan do seu
poder. A boa réplica é a franqueza, revelar publicamente o que sucede.
No Sínodo sobre a Evanxelización de 1974 os organizadores do
Vaticano retiraron de xeito clandestino un informe no que se resumían as
suxestións emitidas polos 200 bispos que participaban nos diferentes
grupos de traballo e substituírono por un documento que os organizadores
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prepararan de antemán. O novo documento foi presentado como se contivese
as suxestións dos bispos. Esta manobra foi valentemente denunciada por
certos participantes, revelando así o engano á asemblea xeral33.
Habería unha toma de conciencia pública na Igrexa se tales casos fosen
postos en evidencia cada vez máis diante dos ollos de todos.
Conclusión
A Igrexa católica acabará por ordenar mulleres sacerdotes. ¿Cánto
tempo teremos que agardar? Isto dependerá dun certo número de factores:
a aparición de novos dirixentes, circunstancias exteriores tales como a
diminución da práctica e maila falta de cregos que forzarán a Igrexa a
reconsidera-la súa postura tradicional e en que medida a xente da base –
bispos, sacerdotes, relixiosos e relixiosas, leigos– contesten o sistema. Pero
non hai que subestima-lo papel do Espírito Santo. Xa mostrou o camiño
noutras Igrexas.
A Igrexa católica atravesou noutros tempos numerosas crises.
Frecuentemente as loitas e sufrimentos dos seus membros máis
comprometidos conduciron a reformas que foron moito máis lonxe do que
se esperara ou imaxinara. Do sufrimento e da derrota, o Espírito fai xurdir
con forza cousas novas. As vellas estructuras deben ser abatidas para
permitir que se desenvolvan novos xermolos. Porque a nosa campaña en
favor da ordenación das mulleres non é soamente a nosa, é o combate sen
fin do mesmo Espírito Santo que, segundo as palabras de San Paulo, xeme
en nós como nós, primeiros froitos do Espírito, xememos en nós para que
as nosas propias identidades sexan liberadas. E nós podemos enchernos de
esperanza.
“O Espírito axuda á nosa feble, porque nós non sabemos rezar como
é preciso; pero o Espírito mesmo intercede por nós con xemidos inenarrables;
e o que escruta os corazóns sabe cal é a intención do Espírito: é,
efectivamente, segundo Deus, como o Espírito intercede polos santos”34.
John WIJNGAARDS
Traduciu Agustín Díaz
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Declaración sobre a participación de
Joan Chittister na conferencia WOW1
Por Christine VLADIMIROFF2

Desde hai tres meses estiven deliberando con responsables do Vaticano
sobre la participación de Sor Joan Chittister no Congreso de Women
Ordination Worldwide en Dublin, Irlanda, entre o 29 e o 31 de Xuño. O
Vaticano considera que súa partición é contraria ó seu decreto Ordinatio
Sacerdotalis segundo o cal nunca se ordenarán presbíteras na Igrexa
Católica Romana e en consecuencia este tema non se debe discutir. O
Vaticano ordenoume prohibir a Sor Joan a súa participación nese Congreso,
no que será una de las principais relatoras.
Pasei moitas horas discutindo este asunto con Sor Joan e viaxei a Roma
para dialogar con responsables do Vaticano. Busquei consello de bispos,
dirixentes relixiosos, canonistas, outras prioras, e antes de nada da miña
comunidade relixiosa, formada polas Irmás Benedictinas de Erie. Pasei
moitas horas en oración comunitaria e persoal sobre este asunto.
Despois de moita deliberación e oración cheguei á conclusión de que
declinaría a esixencia do Vaticano. Tomei esta decisión apoiándome na
tradición benedictina ou monástica. Hai unha diferencia fundamental entre
a maneira de entender a obediencia na tradición monástica e a sustentada
polo Vaticano para exercer poder e control e para lograr una falsa idea da
C. Vladimiroff escribe estas declaracións como consecuencia das presións que o Vaticano
realizaou sobre a súa persoa a fin de prohibir a asistencia de Joan Chittister á conferencia de WOW
(Women Ordination Worldwide).

1

Priora benedictina de Erie, Pensilvania (EEUU), mosteiro ó que pertence Joan Chittister, coñecida
polas súas achegas á renovación da vida relixiosa. (N. do E.).
2
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unión, inspirada no temor. A autoridade e a obediencia benedictinas
conséguense mediante o diálogo entre os membros da comunidade e a súa
priora, nun espírito de corresponsabilidade. O papel da priora nunha
comunidade benedictina é o dunha guía na busca de Deus. Aínda que se
vive en comunidade é cada membro quen realiza a busca.
Sor Joan Chittister, que leva vivido cincuenta anos de vida monástica
con fe e fidelidade, ten que tomar a súa propia decisión baseada no seu
sentido da Igrexa, da súa profesión monástica e da súa propia integridade
persoal.
Non podo permitir que o Vaticano me use para transmitir unha orde de
silencio. Non considero que a súa participación neste Congreso sexa una
“fonte de escándalo para os fregueses” como alega o Vaticano. Penso, en
troca, que os fregueses poden ser escandalizados se os intentos honestos de
discutir cuestións importantes para a Igrexa son prohibidos.
Presentei a miña decisión á comunidade e lin a carta que ía enviar ó
Vaticano. 127 das 128 membros das Irmás Benedictinas de Erie facultadas
para o facer, apoiaron a decisión agregando a súa sinatura á carta. Sor Joan
Chittister faloulle ó Congreso de Dublín coa bendición das Irmás
Benedictinas de Erie.
A miña decisión non debe en ningún caso ser interpretada como una
falta de comuñón coa Igrexa. Intento seguir fiel ó papel que desempeña
unha tradición monástica de 1500 anos dentro da Igrexa máis ampla. A nosa
tradición chega dos Padres e as Madres do Deserto do século cuarto, que
vivían á marxe da sociedade para ser unha presencia orante e interrogante
tanto para a Igrexa como para a sociedade. As comunidades Benedictinas
de homes e de mulleres nunca intentaron ser parte do status xerárquico ou
clerical da Igrexa, senón que quixeron existir arredadas desa estructura
para ofrecer una voz diferente.
Só na medida en que o fagamos, podemos vivir ese don que somos para
la Igrexa. Só nesta forma podemos ser fieis ó don que teñen as mulleres
dentro da Igrexa.
Christine VLADIMIROFF
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Resolucións da Conferencia
Ecuménica do Movemento Mundial
pola Ordenación da Muller
1. Que este Congreso apele ó Papa para que revoque a prohibición da
discusión sobre a ordenación das mulleres.
2. Que este Congreso chame a cada organización membro de WOW a
levar adiante o diálogo cos bispos locais, con relixiosos e relixiosas,
sacerdotes e o laicado sobre o asunto da ordenación da muller nun contexto
de reconstitución dun discipulado auténtico.
3. Que este Congreso apele ós dirixentes da Igrexa Católica Romana
a reinstaurar o diaconado das mulleres, como era costume na Igrexa
primitiva.
4. Que este Congreso anime as mulleres que se sintan con vocación a
prepararse para o diaconado e o presbiterado, e apoie o establecemento de
cursos de formación apropiados naqueles sitios en que aínda no estean a
disposición das mulleres.
5. Que este Congreso resolva promover a causa da ordenación das
mulleres chamando constantemente a atención sobre o asunto mediante
manifestacións regulares realizadas polas organización membros, mediante
o día de oración pola ordenación das mulleres, celebrado cada ano o 25 de
marzo, e a organización dun Congreso cada tres a cinco años.
6. Que este Congreso apele a todos os ministros en todas as igrexas a
adaptar a linguaxe utilizada na liturxia, para que este sexa reflexo da igual
dignidade de toda persoa fillo ou filla de Deus. As imaxes de Deus deben
reflectir tanto o feminino como lo masculino.
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7. Que este Congreso saúde a Ludmila Javorova, a nosa irmá presbítera,
e ás diáconas que foron ordenadas por bispos valentes de la Igrexa Católica
Romana secreta na Checoslovaquia de entón e lle pida ó Vaticano que,
como nosoutras e nosoutros, recoñeza a validez da súa ordenación.
8. Que este Congreso propoña que WOW cree, a través das súas
organizacións membros, camiños para apoiar financeiramente aquelas
persoas que perden a súa posición profesional por ter defendido a ordenación
das mulleres.
9. Que este Congreso apele a WOW a través das súas organizacións
membros a animar a aquelas mulleres e homes que teñan sido castigados
por apoiar a ordenación das mulleres a contar públicamente a súa historia
e a expoñer as accións do Vaticano.
10. Que este Congreso propoña a WOW a organización dun sistema
electrónico de resposta rápida co obxectivo de apoiar a creación de redes
que traballen pola ordenación das mulleres.
11. Que este Congreso propoña a adopción da estola/cinta violeta
como símbolo internacional da ordenación das mulleres.
Dublín, 1 de xullo de 2001

Nos Estados Unidos, unha nena de cinco anos
preguntaba a seus padres por que non había mulleres
sacerdotes na súa parroquia, e contestáronlle
sinxelamente: “Porque non se permiten mozas
sacerdotes na nosa Igrexa.”. A nena ficou reflexionando
e contestou de repente: “E entón ¿por que vimos aquí?”
JOAN CHITTISTER
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A clonación humana e os
seus avatares1
Por Patrick VERSPIEREN

O 23 de Febreiro de 1997 aparece unha nova que deixa asombrada a
opinión pública internacional e mesmo os medios científicos: certos
investigadores tiveran éxito na “clonación” dunha ovella adulta. O “clon”,
Dolly, tiña xa case sete meses e encontrábase ben. Dado que procedía
dunha célula do organismo da súa “nai” tiña o seu mesmo xenoma. Nunca
se tiña realizado unha proeza tal; mesmo era considerada imposible, debido
á especialización (“diferenciación”) das células de todo animal adulto.
Surxe entón inmediantemente o espectro dunha posible aplicación ó
home dunha tal “reproducción clónica”. ¿Non se acaba de franquear unha
fronteira decisiva, e non se está a entrar nun “mundo feliz”2? ¿Non será
necesario pechar axiña a porta a tal perspectiva? Álzanse numerosas voces,
hai xefes de Estado que piden prohibicións claras e os comités éticos toman
postura. Parece terse logrado un consenso internacional.
Hoxe, unha reprobación tal é contestada cada vez máis abertamente.
As autoridades terían falado precipitadamente baixo os efectos da impresión
emocional. A clonación humana podería representar un lexítimo
complemento ós métodos de asistencia médica para a procreación. E, sobre
todo, os científicos desexan, máis ou menos discretamente, comprometerse
no camiño da clonación humana para fins diferentes da consecución de
1

O artigo orixinal apareceu no número de novembro de 2000 da revista francesa Études. Para non
alongar o traballo algunhas notas referidas a aspectos da realidade francesa ou referencias correspondentes
a revistas francesas especializadas sobre aspectos técnicos da clonación non foron incluídas. Os
interesados poden consultar o artigo orixinal (N. do E.)

2

Segundo o título da famosa obra publicada en 1932 por Aldous Husley.
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criaturas clónicas. Esperan moitas repercusións positivas no ámbito clínico.
O Comité Nacional de Ética francés abstívose de tomar unha postura clara
sobre este último punto.
“A clonación reproductiva”
Unha das dificultades da reflexión sobre a clonación, procede do feito
de que o mesmo termo, que evoca sempre unha “reproducción idéntica”,
designa operacións diversas nas que as modalidades e finalidades son
diferentes. Ademais a clonación pode afectar a entidades biolóxicas
diversas. Non é igual, dende o punto de vista ético e xurídico, clonar un
xene humano para producir, mediante bacterias, insulina destinada á
curación dos diabéticos, clonar células de pel para obter tecidos e tratar
grandes queimaduras, ou clonar un embrión ou un adulto humano.
O que suscitou ata agora os máis grandes debates foi a aplicación ó
home do que habitualmente se denomina “clonación reproductiva”; sería
mellor falar de clonación con intencionalidade reproductiva. Trátase de
“reproducir” un organismo animal plenamente constituído para obter un
organismo xeneticamente idéntico. O procedemento utilizado consiste na
transferencia do núcleo dunha célula somática do animal que se quere
“reproducir” (a excepción das células xerminais, óvulo ou espermatozoide)
a un óvulo enucleado previamente seleccionado dun animal da mesma
especie. Esta transferencia comporta numerosas dificultades que ata 1997
parecían insuperables. Cómpre “enganar” o óvulo e conseguir a súa
sincronización co núcleo. Pero se se toman tódalas precaucións necesarias,
o óvulo pode “reprogramar” o núcleo, que ata ese momento facía as
funcións dunha célula especializada, darlle tódalas potencialidades dun
núcleo de célula embrionaria3, e formar con el a célula inicial ou “ovo” que,
ó se dividir, vai producir un embrión. Esta é a fase máis delicada desta
forma de clonación.
A proporción de éxitos obtidos era moi baixa en 1997. Agora chega ó
25% en bovinos. Unha vez obtido o embrión cómpre, despois das
manipulacións necesarias, introducilo nas vías xenitais dun rato femia,
dunha ovella ou dunha vaca, segundo a especie que se pretenda clonar.
Introducilo e agardar... A maioría das veces a xestación non chega a termo.
Actualmente , en bovinos, só o 10% das transferencias efectuadas dan

3

Do núcleo dun “ovo” ou dun embrión na súa primeira fase de desenvolmento.
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lugar a un nacemento. A mortalidade perinatal é elevada e os científicos
comproban graves anomalías no desenvolvemento dos animais así obtidos4.
Clonar un home: ¿con que que fin?
Vistos os atrancos existentes nesta forma de clonación sería inaceptable
polo momento aplicala ó home. Sería faltar totalmente ó respecto ás
posibles criaturas, e tamén ás mulleres que se arriscasen a participar en tal
aventura. Pódese falar dun verdadeiro acordo internacional neste punto.
Pero isto non resolve a cuestión de fondo: ¿é o momento de reprobar firme
e definitivamente a clonación con finalidade reproductiva dunha persoa
humana?
Certas reprobacións contundentes da clonación humana, formuladas
baixo a emoción que suscitara a nova de febreiro de 1997, baséanse nun mal
entendido e tamén en verdadeiras pantasmas. A clonación foi presentada
como un medio para que un ser humano se puidese prolongar noutro
exactamente igual; a identidade do clon supúxose totalmente absorbida
pola da persoa clonada. Caérase na representación mítica da reducción da
persoa ós seus xenes. Un individuo e o seu clon terían o mesmo xenoma,
e as mesmas características físicas e psíquicas como os xemelgos
monocigóticos, surxidos dun mesmo óvulo; polo tanto serían dúas persoas
distintas cada unha coa súa propia historia e a súa propia personalidade.
Non se pode “reproducir un suxeito humano”. ¡Sería lamentable vir a este
mundo coa tarefa encomendada de ser alguén distinto dun mesmo!
Estas representacións fantasmagóricas non son suficientes para unha
reprobación xeral da clonación humana. Pero tampouco hai que deixar de
as tomar en serio. Dunha banda poderían levar a algúns a recorrer ós
servicios de científicos pouco escrupulosos ou movidos polos soños máis
tolos. Da outra ilustran unha das finalidades máis perniciosas que poderían
conducir as sociedades ou os individuos a acudir a este modo de
reproducción: determinar o xenoma dun futuro ser humano, para o servicio
das fins de quen o fan nacer. Isto representaría a forma máis extrema da

4

A falta de seguridade sanitaria é o principal argumento da National Advisory Commission dos Etados
Unidos para propoñer unha lei prohibindo toda experiencia de clonación humana en territorio
americano por un periodo de tres a cinco anos. Cf. o seu informe Cloning Human Beings de xuño de
1997.
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negación da realidade humana e, en certos casos, a mesma escravitude5,
pois os elementos constituíntes esenciais da identidade das persoas humanas
estarían predeterminadas para ser postas ó servicio de fins que lle serían
alleos.
A perspectiva do dictador que pretendese sobrevivirse a si mesmo nas
persoas do seus clons, causa horror. Con todo, a clonación como modo
(fantasmal!) de sobrevivir está lonxe de ser reprobada por todos. Hai
persoas que, interrogadas, din comprender que pais que están a punto de
perder un fillo desexen velo “sobrevivir” gracias á clonación, sen se dar de
conta de que ó novo neno, polo mesmo modo de chegar á existencia, lle
sería asignada unha función da que el non se podería endexamais librar.
Existen, certamente, moitos “nenos de substitución” dun irmán ou duhna
irmá, prematuramente desaparecidos. Dende moi pequenos, deben levar o
peso de tal carga. A “clonación de substitución” inscribiría isto nos seus
xenes e nos seus corpos... A ciencia non debe contribuír a encarnar na
persoa dun neno os soños máis desesperados de pais desconsolados. Isto
equivalería a “producir individuos humanos como medios planificados para
realizar desexos fantasmais”. E polo tanto a “desprezar a súa dignidade6”.
¿Un novo xeito de reproducción?
Outras razóns foron alegadas para xustifica-la clonación humana. O
argumento da dignidade humana permite refuga-la maioría. Non sería
tolerable determina-lo xenoma e os caracteres físicos dun neno para que
cumpra unha función fixada previamente. Este rapaz non sería tratado coma
un fin en si mesmo segundo a máxima kantiana, da que na Europa
occidental recoñecemos a plena validez.
Con todo, algúns ven na clonación un novo modo de reproducción que
permitiría a unha parella estéril (ou ameazada de transmitir unha enfermidade
xenética grave) ter un fillo. Este si que sería querido por si mesmo. E
daquela a clonación poderíase considerar preferible a modos de asistencia
á procreación aceptados pola maioría das sociedades, tais como a
inseminación co esperma dun doador7, por exempo. ¿No nome de quen, se
5

Algúns propuxeron asociar á clonación recombinacións xenéticas, a fin de producir humanos con
capacidades particulares.
6
H. Atlan, Transfert de noyau et clonage: aspects biologiques e éthiques, L’Averture humaine, 8,
1997, pax. 15.
7
Este punto de vista parece aceptado polos americanos, segundo o informe Cloning human beigns (p.
80).
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preguntan especialmente nos Estados Unidos, poderían os poderes públicos
se inxerir na vida privada das parellas e atentar contra a súa vontade de
elección en materia de reproducción?
O exame das fins perseguidas non permite, logo, fundamentar un
rexeitamento xeral da clonación. Este modo de facer chegar un ser humano
á existencia debe ser examinado en si mesmo.
Unha modalidade asexuada de reproducción
A forma de clonación sobre a que reflexionamos, dende o punto de
vista biolóxico, polo momento consiste en obter o nacemento dunha
criatura humana cuxo xenoma sería o doutro ser humano, neno ou adulto.
Cómpre analizar o seu alcance antropolóxico.
Trátase, ante todo, dunha forma de reproducción asexuada. Un clon
humano debería a súa existencia principalmente a unha persoa, aínda que
a clonación dun home requira a participación dunha ou dúas mulleres (para
proporcionar un óvulo e asegurar a xestación). Pero os caracteres físicos do
neno virían dun só ser que denominaríamos o xenitor.
Isto representaría unha auténtica subversión da condición humana,
segundo os termos do Comité nacional de ética. A modalidade sexuada de
reproducción implica que, ata agora, todo ser humano debe a súa existencia
a dúas persoas humanas de sexo diferente, tan indispensables unha como a
outra. Así maniféstanse os límites do poder do individuo en materia de
xeración, o incompleto do ser humano, que non pode senón apelar a outro
para transmiti-la vida.
Para o neno isto reviste unha importancia simbólica considerable.
Mesmo no caso da desaparición dun dos pais, sabe que non lle debe a vida
a un só deles. Isto protéxeo contra as pantasmas de omnipotencia que
poidera atribuír, equivocadamente ou non, a un ou a outro dos seus
proxenitores.
A modalidade sexuada de xeración pon ademais de manifesto que a
vida transmitida é o froito dunha relación8, por efémera que esta sexa, entre
dúas persoas, un home e unha muller. A clonación produciría “a
emancipación da reproducción humana de toda forma de relación9". Admitila

8

Punto sobre o que insiste particularmente a tradición católica.

9

Cloning Human Beings, pax. 53
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socialmente transformaría radicalmente a concepción da procreación e da
relación entre os sexos dentro dunha sociedade. Non é doado prever as
repercusións socioculturais, pero cabe pensar que serían moi grandes.
Todo isto agravaríase se a clonación se realizase a petición dunha
persoa que vivise soa e que rexeitase a participación corporal de calquera
outra persoa10: tería un fillo nado totalmente dela (froito unicamente dela
e da técnica). Esta hipótese non é de ningún xeito absurda, se a clonación
fose aceptada nunha sociedade. A partir do momento no que a procreación
non aparecese ligada á obra común dun home e dunha muller ¿Como
rexeitar as peticións de xeración solitaria?
A identidade do xenoma
A transmisión polo xenitor do seu xenoma e das súas características
físicas ó seu clon, faría deste un xemelgo “asincrónico” do primeiro, dada
a distancia temporal que separa os seus nacementos. Isto resulta evidente
no soño de certos pais de teren un fillo semellante a outro morto traxicamente.
É un xemelgo deste o que buscan. Pero, simultaneamente, a equiparación
que fan algúns da clonación a un método de asistencia á procreación, amosa
que o clon sería considerado un fillo do seu xenitor. Os dous estarían, logo,
simultaneamente relacionados como dous irmáns xemelgos e como pai e
fillo ¡Esta criatura sería irmá ou irmán da persoa da que é fillo ou filla!
Agora ben, coa finalidade de asegurar a súa identidade e de non estar
sometido a tensións internas insoportables e desestructurantes, é esencial
para todo ser humano atopar o seu posto na orde das xeracións. Trátase
dunha constante antropolóxica transcultural, a pesar da variedade de
sistemas de parentesco. Pode un, logo, inquietarse lexitimamente polas
consecuencias que teñen para os fillos unha mestura de relacións
incompatibles e as representacións socioculturais dunha tal dislocación do
parentesco11. “Corremos o perigo de chegar á desestructuración de vínculos
sociais esenciais, á distensión dos vínculos interxeracionais e a implosión
do modelo familiar”12.

10

Isto é posible para unha muller

11

“No límite sería mesmo baleirada de sentido a idea mesma de filiación” remarca o Comité nacional
de ética.

12

A. Kahn, Copies conformes. Le clonage en question, Nil Editions, 1998.
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Amáis desta confusión de xeracións, a identidade de xenoma producirá
unha grande similitude física. Se vive na familia do que é ou foi o seu
xenitor (se non é este o caso, ¿por que facer vir á existencia un ser humano
en condicións tan problemáticas?), o clon non pode deixar de ter conciencia
desta semellanza de riscos, desta condición de xemelgo que lle será
recordada de múltiples maneiras. Estará sometido ás expectativas resultado
a esta semellanza. Ademais terá ante si unha imaxe real ou imaxinaria (no
caso de morte do seu xenitor) do seu propio futuro.
Así, contrariamente ó que din con lixeireza os partidarios da clonación,
a condición de xemelgo asincrónico presenta unha diferencia esencial
respecto á condición de xemelgo ordinario, sincrónico. En chegando a
unha certa idade, o neno rebelarase tal vez contra a súa situación e contra
os responsables dela, co risco de suscitar moitas decepcións. ¿Con que
dereito se lle impuxo unha carga tal?
Con toda xustiza, algúns autores americanos avogan por un dereito “á
ignorancia” ou “a un porvir aberto”. “A ignorancia dos efectos do seu
propio xenoma sobre o seu futuro élle necesaria [ó ser humano] para unha
construcción espontánea, libre e auténtica da súa vida e de si mesmo”13.
¿Con que dereito determinar por anticipado o xenoma dun neno?
Esta reflexión sobre as consecuencias para a crianza e as repercusións
socioculturais da forma de clonación que levamos considerada ata o
momento é suficiente, ó noso entender, para rexeitar este modo de xeración.
Certamente non o probamos todo. Hai autores que esixen probas para
limitar “a liberdade de elección en materia de reproducción”. Pero non
recoñecen como tais probas máis que argumentos estatísticos de tipo
médico ou psiquiátrico, que só posteriormente poden constar. Isto significa
que habería que aprobar calquera aventura colectiva ata que eventualmente
revele os seus efectos deleterios... e acaso irreversibles.
Na nosa opinión, cómpre, pola contra, que antes nos preguntemos
sobre a nosa concepción do home, sobre as condicións do noso
desenvolvemento e sobre as condicións que esixe o respecto á súa dignidade.
A percepción de riscos suficientemente importantes abonda para reprobar
certas prácticas.
De tódolos xeitos, na acción humana suscítase unha cuestión máis
fundamental ¿Con que dereito facer isto ou aqueloutro? Agora ben, sexa cal
13

Cloning Human Beings, pax. 67.
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sexa a fin perseguida, a clonación representa unha determinación do
xenoma, e en gran parte, das características físicas da futura criatura ¿Con
que dereito se podería decidir inscribir no corpo dun futuro ser humano as
propias opcións, sobre todo se se trata de facer nacer “unha persoa que fose
tal como outra vontade quixese, [nun corpo] semellante a outro corpo que
xa tivese vivido anteriormente”14?
Ata agora, a meirande parte dos biólogos e dos médicos erguéronse
“contra a liberdade que se lles podería recoñecer ós pais para elixir a cor
dos ollos, este ou aquel carácter xenético”15 ou o sexo do seu futuro fillo.
Con toda xustiza consideran que isto supera o marco da súa misión e
representaría unha inxerencia inadmisible no futuro doutro. Agora ben, esta
inxerencia ¡sería incomparablemente máis importante no caso da clonación!
Pódese comprender o sufrimento das parellas estériles, pero nada xustificaría
un tal atentado ós dereitos fundamentais do ser humano16.
A consecución de “xemelgos sincrónicos” de maneira provocada
A fin de non alongar demasiado este artigo, abordamos brevemente
outra forma de intervención na procreación humana: a producción de
“embrións xemelgos”, equiparada demasiado á presa por moitos á “clonación
reproductiva”. É tecnicamente posible disociar un embrión separando as
súas células e por diferentes procedementos, a partir desas células, obter
varios embrións co mesmo xenoma, para finalmente facer nacer “xemelgos
sincrónicos”. É unha práctica frecuente na investigación sobre bovinos e
mesmo na súa cría, que corresponde, polo demais, ó senso primitivo que
lle daban os biólogos á palabra clonación: obtención dun conxunto de seres
vivos co mesmo xenoma.
Aplicado ó home este procedemento, foi comptemplado como unha
forma de aumentar as posibilidades de éxito da fecundación in vitro, nos
casos nos que esta fecundación conduce a numerosos fracasos. Foi posto en
práctica polo menos unha vez con finalidade experimental: os embrións
obtidos foron inmediatamente destruídos17.
14

A. Kahn, op. cit., pax. 208.
Ibidem, pax. 207.
16
A clonación con finalidade reproductiva podería por tanto –e devería– ser prohibida por lei. Aínda non
é este o caso na maioría dos países. Un Protocolo adicional da Convención europea para os dereitos
humanos e a biomedicina prevé unha prohibición destas características, pero esta convención non foi
ratificada máis que por un pequeno número de países. Para cuestións de orde xurídica pódese consultar
a citada obra de A. Kahn.
17
Cf. A. Kahn, op. cit., paxs. 151-157.
15
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Cómpre recoñecer que ningún dos argumentos que desenvolvemos
para rexeitar a clonación por transferencia do núcleo dunha célula dun
neno ou dun adulto, valen respecto dunha intervención destas
características18. Con todo, tamén debe ser rexeitada. Sería outra forma de
inxerencia no devir dos seres humanos, decidir deliberadamente colocalos
nunha situación humana tan particular como a de ser xemelgo (aínda
evitando caer na “producción en masa” de seres humanos do mesmo
xénero, perspectiva que nos deixa arrepiados polo que suporía de desprezo
á singularidade do individuo humano). Amáis, a conxelación de tais
embrións permitiría o nacemento de xemelgos asincrónicos. Pero habería
moito que engadir a estas breves notas19.
A clonación con intención terapéutica
Ata agora só temos falado de clonacións practicadas para obter o
nacemento de nenos-clon, clons entre eles ou clons dun neno ou dun adulto,
e fixemos constar as discrepancias éticas ó respecto. Pero os defensores de
tales medios de reproducción humana atópanse maioritariamente nos países
anglosaxóns, e poucos noutros países, como Francia, nos que o concepto da
dignidade da persoa representa unha referencia ética da maior importancia20.
Para moitos dos nosos contemporáneos este concepto de dignidade non
se aplica máis que ás persoas xa nacidas, e polo tanto non impide a
investigación realizada sobre o embrión. Numerosos científicos tanto en
Francia como no estranxeiro, desexan ardentemente que a clonación non
sexa nin prohibida pola lei nin moralmente reprobada, a condición de
renunciar a empregar os embrións obtidos para provocar o embarazo dunha
muller. A comunidade científica ten postas grandes espectativas na súa
aplicación ós ámbitos da investigación fundamental e terapéutica.
Para entender os retos que suscitan as cuestións expostas, cómpre
introducir aquí outros datos científicos. As primeiras células embrionarias
permiten que cada unha rexenere un embrión. Chámaselles totipotentes:
cada unha delas contén as potencialidades dun embrión enteiro. É o que
18

Permanecería no ámbito da procreación “sexuada”

19

O rexeitamento de toda forma de asistencia médica á procreación, tal como a formula o maxisterio
católico, permite evidentemente descartar a existencia de xemelgos producidos de maneira provovada.
Pero aquí buscamos ofrecer unha reflexión específica sobre as cuestións estudiadas.

20

Este concepto parécelles moi vago a certos anglosaxóns como J. Harris, profesor de bioética e de
filosofía aplicada, director de investigacións da Universidade de Manchester. Cf. A. Kahn, op. cit., pax.
222-226.
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permite obter “embrións xemelgos” por simple escisión dun embrión. Se se
prosigue o cultivo dun embrión máis alá dos primeiros estadios, é posible
obter células troncais embrionarias. Chámaselles pluripotentes.
Experiencias recentes amosaron que é posible cultivar estas células troncais
embrionarias e conseguir a súa multiplicación. A comunidade científica
espera poder facelos evoluir in vitro para dar células troncais sanguíneas ou
de diversos tecidos (nerviosos, cardíacos...).
Preséntese, logo, o interese de combinar clonación humana e cultivos
de células troncais embrionarias. Pódense obter así células precursoras de
diversos tecidos, que teñan todos o xenoma dun individuo determinado (a
partir da extracción previa dalgunhas células do seu corpo) e poder así facer
enxertos de células que non serían rexeitadas polo seu organismo, a fin de
rexenerar algúns dos tecidos cardíacos, unha parte do seu sistema nervioso,
o seu sangue...¡Tais terapias serían evidentemente revolucionarias!
¿Para unha terxiversación do dereito?
É evidente que para obter tais células troncais embrionarias cómpre
ter producido antes un embrión humano –por clonación–, o que non deixa
de suscitar cuestións de orde xurídica e ética...
Estas cuestións son a miúdo enmascaradas polo emprego dun
vocabulario escollido para isto. Algúns xogan coas palabras e falan de
“clonación de células”21. Certo que o obxectivo é obter, a partir dunha
célula dun enfermo, liñas celulares do mesmo xenoma. Pero a creación dun
embrión humano é coidadosamente ocultada por esta maneira de falar.
Outros –é o caso do Comité nacional de ética francés– propoñen distincións,
consideradas determinantes, segundo a fin perseguida, “reproductiva” ou
non. É claro que na reflexión ética, a finalidade debe ser sempre tida en
conta, pero isto non dispensa de reflexionar sobre os medios. Agora ben,
na clonación por transferencia do núcleo dunha célula de neno ou de adulto,
aínda que as finalidades sexan diferentes, o medio é exactamente o mesmo:
a obtención dun embrión humano. As técnicas empregadas son polo demais
idénticas.
De todo o dito pódense tirar dúas conclusións. Moitos, en Francia, e
teñen razón, ven na clonación con finalidade reproductiva un atentado
insoportable á dignidade humana e ós dereitos do neno e quixeran que tal
práctica fora inmediatamente prohibida. En función da presentación que se
21

Páctica corrente hoxe en día, que non suscita problemas éticos niu xurídicos. Como se dixo máis
arriba, xa se conseguiu, por exemplo, multiplicar células epidérmicas e obter verdadeiros tecidos .
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lles fixese da cuestión, aceptarían a clonación chamada “non reproductiva”.
¿Como non ver que isto abriría a porta á investigación sobre a clonación
humana? Unha vez postas a punto as técnicas ¿como evitar que a clonación
con finalidade reproductiva non se practique nos países nos que a lexislación
presenta lagoas?
Ademáis, no 1994, o lexislador francés viuse obrigado a inscribir na lei
a prohibición “da concepción in vitro de embrións humanos con fins de
estudio, investigación ou experimentación”. Esta disposición foi asumida
na Convención Europea que Francia firmou. Un embrión non pode ser
“concibido” por fecundación in vitro máis que con finalidade “de
procreación”. O obxectivo ético está claro: testemuñar un mínimo de
respecto para o embrión humano e evitar unha total reificación, unha
reducción do embrión ó rango de material de laboratorio.
A mesma lei, actualmente en revisión, ¿aceptará a obtención de
embrións humanos, no marco da clonación, excluíndo toda finalidade
reproductiva? ¿Que contorsións non se pediría daquela facer ó dereito?
¿Cal sería a lóxica senón facer da utilidade científica e médica o valor
supremo en materia de dereito e de ética?
Algúns propoñen evitar a formación de embrións humanos transferindo
o núcleo da célula humana utilizada para a clonación a un óvulo de vaca.
Varios equipos se lanzaron xa a esta investigación. ¿Pero pódese afirmar
que o embrión obtido así non sería humano? ¿E que pensar en todo caso,
de franquear así a fronteira que separa o home do animal?
A protección debida ó embrión humano
A reflexión sobre a clonación conduce así inexorablemente a
preguntarnos polo respecto e a protección debidas ó embrión humano que
se revela como portador de extraordinarias virtualidades e garda múltiples
segredos. Resulta algo fascinante para numerosos científicos.
O dereito francés clasifica todo o real en dúas categorías: as persoas
e as cousas. A meirande parte dos nosos contemporáneos néganse a
cualificar ó embrión como “persoa.” A mesma reflexión filosófica dubida:
tantas son as particularidades que presenta o embrión e o seu
desenvolvemento22. ¿Pódese, con todo, considerar o embrión como unha
cousa por non ter chegado a un certo grao de desenvolvemento? Isto
22

En particular a característica dun embrión de poder transformarse en dous, como sucede nos xemelgos
monocigóticos aparecidos de maneira espontánea ou provocada; o concepto de individualidade é por
tanto difícil de aplicar na primeira fase do desenvolvemnto embrionario.
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permitiría instrumentalizalo, tratalo como un material de laboratorio ou
unha fonte de material terapéutico. Pero isto sería introducir un limiar de
humanidade: máis acó: cousa; máis aló: ser humano. ¿Con que dereito
trazar semellante fronteira? ¿Por que recoñece-la pertenza á humanidade só
ós sete ou ós catorce días, unicamente por razóns de utilidade científica ou
médica?
¿Como non recoñecer que o embrión humano segue a ser para nós un
enigma?. Todo principio é enigmático. Soamente é “case nada” e, con todo,
ulteriormente desvela toda a súa riqueza. Toda a humanidade xurdiu destes
“case nada”. Tratalos como cousas manipulables como nos pete (ou
segundo as indicacións dunha comisión nomeada ad hoc) non pode senón
ter efectos a longo prazo sobre a nosa concepción da humanidade.
A historia amosa que a reflexión sobre o embrión é indisociable da
reflexión sobre o home mesmo. Na nosa época pouco especulativa, pódese
dicir que as prácticas socialmente aceptadas sobre o embrión proporcionan
lexitimación de actitudes análogas sobre a persoa humana.
Proximamente o Parlamento francés debe confirmar ou modificar a lei
de 1994 xa citada. No corazón dos seus debates atoparase a cuestión da
protección debida ó embrión humano in vitro e a autorización, outorgada
ou non ós científicos, para utilizar na investigación embrións humanos.
Estase a premer fortemente para que se dea esta autorización. Algúns
científicos lamentan que a investigación sobre o ser humano sexa autorizada,
baixo condicións, calquera que sexa a súa idade, salvo durante a primeirísima
fase do desenvolvemento do embrión. Esta fase sería logo “tabú”. O
Parlamento podería amosar que non hai tabú, senón que se aplican principios
claros a calquera momento da vida. Non sería aceptable que a investigación
lesione conscientemente a un adulto ou a un neno; que se aplique logo o
mesmo ó embrión humano.
Inversamente, para volver sobre os temas abordados máis arriba, se a
instrumentalización do embrión humano é autorizada baixo a forma da súa
pura utilización para a investigación ou, máis aínda, da súa creación para
a mesma fin, isto abriría a porta á clonación humana por transferencia de
núcleo dunha célula dun adulto ou dunha crianza. Nun primeiro momento,
en Francia, con fins “non reproductivos”. Pero ¿e despois? Unha vez
abertos os camiños á clonación humana, as distincións propostas polos
comités de ética entre “reproductivo” e “non reproductivo” mostrarán toda
a súa fraxilidade23.
Patrick VERSPIEREN
Traduciu Engracia Vidal Estévez
23

Cf. A. Kahn, op. cit., paxs. 199-200.
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Na morte de
Xosé Manuel Frade Lombardero
Por María Pilar WIRTZ

O día 20 de xuño de 2001, nun tráxico accidente de tráfico,
morreu repentinamente Xosé Manuel, entrañable amigo e compañeiro
de tantas causas. Encrucillada quere facer presente o seu recordo a
través deste texto que serviu de introducción á súa Eucaristía funeral.

Os seres humanos somos creados a imaxe de Deus. Por iso, toda
persoa, sexa cal sexa a súa historia, a súa vida e mesmo o seu deterioro,
sempre conserva algo único e orixinal que nos fala de Deus. Algo que nos
evoca o Amor creador de Deus. Esta realidade, que confesamos na fe, non
sempre resulta doada de comprender na práctica. Moitas veces a nosa
torpeza e o noso pecado fan opaca esa presencia viva e actuante de Deus
na nosa existencia.
Pero hai persoas nas que esta pegada amorosa de Deus se fai
especialmente transparente. Persoas nas que o seu mesmo talante e o seu
modo de estar e de situarse na vida falan por si mesmas. Mostran sen
palabras o Amor de Deus que as habita.
E este é o caso de Xosé Manuel. No libro dos Feitos dísenos de Xesús
que “pasou facendo o ben”. Tamén nós hoxe podemos sen dúbida afirmar
que Xosé Manuel, ese home entrañable, rexo e humilde “pasou pola vida
sendo sinxelamente bo”. A bondade non era nel unha calidade máis. As
persoas que tivemos a sorte de o coñecer, creo que podemos afirmar que a
bondade constituía o cerne mesmo da súa personalidade. Que o seu ser
home-crente-pastor, todo nunha soa peza, estaba envolto nun talante
pacífico e pacificador que xeraba paz e acougo ó seu redor.
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Non sei se algún día se recollerá por escrito a súa vida. Pero, xa para
sempre, no corazón de cada un e cada unha de nós están impresas esas
múltiples e preciosas narracións que nos falan de sensibilidade e de cariño
verdadeiro. Que nos falan dese Amor de Deus que el soubo acoller e
transmitir a través do seu modo único e orixinal de ser bo.
Neste mundo moderno, nesta cultura da eficacia que nos urxe a actuar
con presas e sempre atafegados, incluso polo afán de facer o ben, Xosé
Manuel déixanos unha mensaxe diferente e ata contracultural. A súa vida
fálanos de que o máis importante é a persoa concreta. Esa persoa coa que
nos atopamos na rúa e precisa agora da nosa escoita e do noso tempo. Esa
persoa amiga coa que falar longo e de vagar. Esa persoa enferma que, aínda
que estea lonxe, pide a nosa presencia calada e acolledora. Esa persoa, que
pode ser a nosa nai ou o noso pai, que necesita un fillo con quen pasear
paseniñamente polas rúas de Compostela.
Hoxe, aínda conmovidos, e sen tempo para nos despedir de Xosé
Manuel, vimos a esta Eucaristía a celebrar a súa resurrección. Sabemos que
xa está con Cristo e con el, xa para sempre, vivo en Deus. Ante el
confesamos de novo a nosa fe: a morte non ten a última palabra é
sinxelamente unha porta. Esa porta inexorable que posibilita o paso á
verdadeira Vida.
Para nós, aínda camiñantes, ó celebrar a morte e resurrección de Xosé
Manuel queremos recolle-lo seu facho. Deixar que esas sementes de paz,
de tenrura e de bondade, que tan a manchea sementou polos camiños da
vida, agromen na nosa terra persoal e na nosa terra colectiva. E dean froito.
Froitos de humanidade e de nova sensibilidade que fagan máis habitable o
noso mundo. Tamén a nosa Galicia. Froitos que fagan máis accesibles e
transparentes as palabras de Xesús: O Pai é o único bo, El é a fonte de todo
amor e de toda bondade.
María PILAR WIRTZ
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Xustiza si, masacres non
Perante os atentados de Nova York

Comunicado do Movemento Somos Igrexa

Os colectivos e organizacións que asinan queremos expresar a nosa
condolencia ás víctimas e ó pobo estadounidense polos atentados que
sufriu, e o noso firme rexeitamento das accións terroristas e dos seus
autores.
Instamos ós gobernos de todo o mundo a que colaboren na investigación
desa matanza e na detención dos seus responsables.
Non obstante, pedimos ó goberno estadounidense e ós seus aliados que
non recorran a accións de represalia indiscriminada que poñan en perigo
vidas inocentes en ningún lugar do planeta. A eles, e á cidadanía en xeral,
pedimos serenidade e prudencia para afrontar este difícil momento.
Especialmente pedimos ó goberno español que actúe como axente
moderador de toda intención belicista indiscriminada. Desexamos que o
noso goberno colabore co goberno estadounidense na investigación e
detención dos autores do atentado, pero que non apoie, nin se deixe
arrastrar a un escenario bélico que acabe coa vida de personas inocentes e
conduza a unha escalada do conflicto.
Neste difícil momento, no que moitos quererán golpear fortemente os
culpables, queremos recordar que todos os días millóns de seres humanos
viven en condicións de pobreza e miseria en todo o planeta, que centos de
miles morren víctimas do desamparo, da inxustiza e da desesperación que
xera o actual sistema capitalista.
A prevención de dramas como o que estamos vivindo no poderá
lograrse só mediante un reforzamento das medidas de control, nin parece
que o intervencionismo bélico ou a reducción das liberdades democráticas
sexan o camiño apropiado para avanzar en dirección a unha sociedade máis
segura e equilibrada. A xustiza social, a redistribución da riqueza e a
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democratización real das sociedades son o verdadeiro camiño a seguir para
previr no futuro matanzas como a que agora sufriu o pobo dos Estados
Unidos.
Os gobernos e os cidadáns de todo o mundo debemos apostar pola paz,
a solidariedade e a cooperación para evitar os mortos que en ocasións
desencadean os atentados terroristas e os mortos que, cada día, producen as
guerras olvidadas, a pobreza e a desigualdade que afectan ás tres cuartas
partes da poboación do planeta.

As mulleres forman a maioría dos pobres, a maior parte
dos refuxiados, dos analfabetos, das persoas víctimas da
violencia e dos excluídos deste mundo. E no seo da
Igrexa unhas mulleres cultas, entregadas,
comprometidas, son ignoradas incluso na liturxia
eucarística. ¿Como manifesta Xesús a súa presencia ás
mulleres sen teito, ás que mendigan, ás abandonadas, ás
que están soas, cuxas preguntas, lágrimas e
experiencias vitais non encontran o seu sitio nas
estructuras do mundo e tampouco na Igrexa? Só, claro
está, como seres humanos de segunda categoría, non tan
competentes, tan valoradas, tan humanas, tan tocadas
pola gracia de Deus coma os homes.
JOAN CHITTISTER
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Perante as vindeiras eleccións
Achéganse as eleccións e as preguntas repítense, ¿paga a pena?
¿serven para algo? O certo é que vén sendo a única ocasión que témo-los
cidadáns de influír na marcha do goberno da Galicia. En catro longos anos
non volveremos ter oportunidade de o facer. Pero ¿a quen votar ? ¿non son
tódolos partidos iguais?
A resposta depende moito do que persigamos cando emitímo-lo noso
voto. Parece un momento adecuado para reflexionar sobre o noso propio
proxecto de sociedade e apoia-los que se aproximen máis a el. Para nós un
claro criterio evanxélico é a cuestión da pobreza e a desigualdade. En
función deste pretendemos orienta-la nosa participación, por iso é necesario
analiza-las situacións de marxinación na nosa sociedade. Vexamos...
A pobreza económica. Polo informe sobre as condicións de vida da
poboación galega que elabora Cáritas sabemos que o 19’9 % das familias
poden ser consideradas pobres, serían 156.000 familias con 596.000
persoas. Moi significativo resulta o caso dos que padecen a sida. Viñan
recibindo cada un unha axuda de 40.000 pesetas mensuais, pero dende o
Decreto 26/1/2000 seralles eliminada a axuda a 800 deles, mediante o
burlesco sistema de deixar de clasificalos como enfermos terminais e
consideralos crónicos.
A pesar de que os labregos, gandeiros e mariñeiros producen os
alimentos dos que todos absolutamente dependemos, son os máis maltratados
na nosa sociedade, afectados por crises permanentes: leite, vacas tolas,
convenios pesqueiros, etc., padecendo unha perda constante de renda que
en dez anos se viu reducida nun 50% e ultimamente por un forte incremento
na súa cotización á Seguridade Social. E as súas xustas reivindicacións son
marxinadas polos nosos gobernantes e pola Comunidade Europea.
Os altísimos índices de paro e de contratos lixo entre os adultos e aínda
máis entre a mocidade forza a que o número de empobrecidos medre a
cotío. Esta situación afecta gravemente á dignidade humana, pois as
persoas non poden ser tratadas como mercadoría.
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Fronte a tal situación de pobreza e aínda de miseria, os medios de
comunicación infórmannos a diario dos inxentes beneficios acadados polos
bancos e demais grandes empresas. Esta é unha situación real de violencia
estructural contra os traballadores, por máis que os medios oficiais só
reparen na violencia dos traballadores cando os desborda a indignación.
A pobreza cultural. Os que falamos galego sentímonos pouco
respectados, tanto nos medios de comunicación coma no ensino e na
sociedade en xeral. Un 80 % quere un uso máis amplo do galego, demanda
que desprezan os medios de comunicación que reducen tales esixencias a
un 3,3 % , chegando á aberración de traducir ó castelán o que se fala en
galego, vulnerando deste xeito un dereito constitucional. Esta é unha
situación totalmente opresiva para os galegofalantes, a maioría dos
traballadores da terra, da cidade e do mar. O desprezo á nosa dignidade
étnica e á cultura propia inflúe na escasa autoestima que temos como pobo.
A desmontaxe dos servicios públicos en favor do sector privado, que afecta
tamén ó ensino favorece as desigualdades.
A pobreza social. Os drogadictos adoitan recibir unha atención que
resulta precaria, sendo obxecto de marxinación social.Abundan as noticias
de rapaces rehabilitados que non dan obtido traballo. Ou batemos con
grupos de veciños que se opoñen a que se estableza cerca deles un centro
de recuperación. Precísanse políticas preventivas, máis rendibles
economicamente e, sobre todo, que poidan librar a moitas persoas de
tremendos sufrimentos. Hai que observar se na cuestión sanitaria os
partidos promoven principalmente unha boa sanidade pública ou favorecen
a privada. As pensións dos galegos contan entre as máis baixas de toda
España. Importa ve-la actitude cara a unha igualación real de homes e
mulleres, e tamén as medidas que se toman respecto do asunto especialmente
sangrante dos malos tratos.
Cómprenos unha referencia ós inmigrantes, sometidos a unha lei que
os priva de dereitos básicos tales como o de reunión, asociación ou
sindicación recoñecidos, sen embargo como universais para tódalas persoas,
que ningún goberno é quen de quitárllelos por motivos políticos, cuestión
de raza, de relixión ou de pobreza.
No ano 1972 acordouse que os países desenvolvidos aportasen o 0,7
% do seu producto interior bruto para axudalos países empobrecidos do
mundo, onde cada día morren de fame e mala nutrición 35.000 nenos e
outros tantos adultos. É hoxe o día en que España dedica só o 0,23 % para
este fin, e o goberno galego o 0,01 %.
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Os galegos non deberiamos apoiar co noso voto. Aqueles partidos
que practican o clientelismo, é dicir que en lugar de atende-lo ben común
na solución dos problemas, tenden a manipula-lo voto con falaces promesas
e ameazas que, en definitiva, rouban a nosa liberdade. Aqueles partidos
políticos que seguen cegamente a doutrina do Neoliberalismo. Esta teoría
preséntanolo libre comercio, as finanzas e a bolsa como a salvación da
economía mundial pero non quere saber nada dos dereitos humanos, nin das
políticas de servicios públicos universais e gratuítos. Os neoliberais dispoñen
de tódolos medios de información, manipulan as noticias como lles convén
e entretéñennos namentres aumentan a diario as persoas atrapadas pola
pobreza, entre elas xa moitos rapaces novos ós que lles é imposible atopar
traballo.
A política é un servicio á sociedade comezando polos máis necesitados.
Aínda que penses que non, ¡¡¡ o teu voto decide !!!
Texto asinado polas seguintes entidades: Coordinadora
de crentes galegos, Bienio Irmandiño. Comunidades de base
da Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago e Vigo. Comunidade Home
Novo. Irmandade Obreira de Acción Católica. Movemento
Rural Cristián. Pasantías Teolóxicas. Revista Encrucillada.
Revista Irimia. Sábados biblicos. Somos Igrexa. Vangarda
Obreira.
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XXIV Romaxe de crentes galegos

E o Arnoia pasou cantando
Por Celia CASTRO OJEA

24 anos xa, e... con pulo para outros tantos, polo menos!
Como vella romeira –vella de veterana, non de vellez–, ¡non vaiades
pensar!, quero transmiti-la miña impresión de que a Romaxe, a pesar dos
anos, está nova, sorpréndenos sempre cunha visión anovada.
A Romaxe sérvenos para ollar, en palabras do noso grande Álvaro
Cunqueiro, “o fermoso rostro do País”, tódolos anos. Esa faciana sempre
cambiante, mais decote recoñecible nesa fartura nutricia da paisaxe, da
música, dos homes.
A Romaxe acóllenos cunha forza e un pulo sorprendentes. Xa nas
terras onde abrolla noso pai o Miño, xa no mar que peta nos cons de
Aguiño, xa nas terras de Lobeira –raianas– ou na forza e símbolo da pedra
da Serpenta, a Romaxe sempre é nova pois xungue as vellas paisaxes co
sangue novo da mocidade.
A súa mensaxe é nova e tradicional, coas raiceiras no humus da Terra
e no cerne da nosa personalidade. É varuda e rexa como os carballos do San
Alberte, e ten a forza do sangue e lume novos.
Había moita mocidade nas beiras do río Arnoia; os allaricenses
traballaron arreo para agasallarnos co galano do lugar da Acearrica, unha
paisaxe limpa, agarimada, marabillosa.
A celebración foi solemne, digna e ó mesmo tempo, leda, pura festa.
A xente lendo no libreto, seguindo e participando do acto mais que nunca.
O tempo, ben medido, non se fixo longo e o traballo de Manolo Regal, lido
e sentido, unha fermosura. A Quenlla segue a nos conmover coa súa
música.
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A oración da tardiña tivo lugar na Colexiata de Xunqueira de Ambía
coa igrexa a rebentar de xente, pura irmandade de rezo coas mans xuntas
no alto. Os sons do órgano, magnífico, do século XVI, verdadeira xoia desa
pequena catedral, foron o mellor remate para unha Romaxe chea de
quentura, de sol e de solidariedade.
Xa agardamos pola seguinte que será en terras da Guarda.
Celia CASTRO OJEA

Hoxe, en Asia, as mulleres budistas reclaman o dereito á
ordenación e a debuxar os sagrados mandalas. Na
India, as mulleres comezan a executar as danzas
sagradas e a acender os lumes. No xudaísmo, las
mulleres estudian a Torá, levan os pergamiños
sagrados, len as escrituras e presiden as congregacións.
Só nas culturas máis retrógradas, rigoristas e
primitivas, as mulleres permanecen invisibles, inútiles, e
non son consideradas como seres plenamente humanos,
plenamente espirituais. A humanización da raza humana
é imparable. Queda por saber se esta humanización
desembocará tamén nunha cristianización da Igrexa
cristiá. En caso negativo, o discipulado apagarase, e la
Iglesia ó tempo.
JOAN CHITTISTER

75/411

Crónica política

Terror global
Por Agustín DÍAZ

Á hora de escribir estas liñas un non pode subtraerse á noticia e
sensación que cubre tódalas outras a partir do once de setembro: o
terror na súa versión global. Cando tantos meses levamos de polémica
sobre globalización dos problemas atopamos aquí un exemplo ben
palpable.
Ese fenómeno eclipsou por completo o acontecemento que nos
toca máis de preto, as eleccións autonómicas que estarán sendo no
momento de leren estas liñas, que se escriben cinco semanas antes,
polo que o aquí dito pode servir de tea de fondo para reflexionar sobre
o asunto, pero nunca de explicación cumprida.

Volvendo ó principio, tódolos
que falaron ou escribiron sobre os
abominables atentados terroristas do
once de setembro nos Estados
Unidos estiveron de acordo nuns
cantos puntos: en resalta-lo horror e
terror dos feitos, en entender que
requirían unha resposta axeitada,
moi difícil de atopar, e en subliña-la
impotencia dos máis poderosos
contra a cólera desesperada duns
cantos.
O número de mortos, con seren
moitos, non chega nin por asomo ós
que puido haber nunha semana de
guerras non declaradas e consentidas, como foron as de Ruanda,
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Somalia, Nigeria-Biafra ou Liberia,
por non citar máis cás primeiras que
a un se lle veñen á cabeza entre as
de África, ou as variadas e sucesivas
dos Balcáns.
Pero é que nesta ocasión os que
padeceron os mortos son os máis
poderosos, que ó mesmo tempo se
viron ridiculizados por uns cantos
fanáticos do terceiro mundo, que
souberon infiltrarse no seu sistema
sen seren detectados polos poderosos
aparatos defensivos e lograron usar
da súa tecnoloxía para provoca-lo
terror.
Máis aló de estrepitosas e
solemnes declaracións de guerra

Terror global

contra todos e contra ninguén, todos
saben que é imposible combater
eficazmente este tipo de atentados.
A guerra que hai que facer contra
este tipo de inimigo non se pode
resolver seguindo a consigna daquel
rei francés, que pretendía acabar
cunha cidade dominada por uns
herexes rebeldes: matádeos a todos,
Deus recoñecerá os seus.
O orgullo americano levou, sen
dúbida, un forte golpe. O terrorismo
non é unha dura e absurda praga de
países atrasados ou non democráticos, senón un andazo que se
propaga por todas partes e ten
capacidade de ferir onde e como
menos se espera. Hai que tomalo en
serio. E non tódolos medios valen
para o combater: non se pode
esquecer que o principal sospeitoso
de organiza-lo enredo é alguén
adestrado, financiado e dirixido
polos servicios secretos americanos
para operacións terroristas contra
outros estados. Ó parecer daquela
ese tipo de accións eran consideradas
boas e dignas do apoio moral,
político e financeiro dos propios
estadounidenses.
A saúde de Manuel Fraga
Como queda dito, esta crónica
ten que enfoca-la cuestión das
eleccións desde a perspectiva posible
a quince de setembro, cando está a
punto de remata-lo prazo para que
os partidos presenten as súas listas
de candidatos nas xuntas electorais.

Ou sexa, que máis ca da campaña
temos que falar da precampaña.
Un asunto ocupou boa parte da
atención ó longo do verán, a saúde
do presidente e candidato Manuel
Fraga. Cómpre volver sobre el. Máis
aló das reaccións máis ou menos
iradas do interesado e duns
certificados médicos que moi pouco
aclaran (ninguén pediu que un
cardiólogo nos falase do corazón de
Manuel Fraga ou que o neurocirurxián explicase a operación de
hernia discal), todo o mundo puido
ve-las dificultades que ten para ser
desprazar un home que segue sendo
tan activo, mata corzos e pesca todo
o que lle poñan por diante.
Os máis informados poden
recorda-los certificados de saúde
expedidos en favor de dous recentes
presidentes da República Francesa:
Pompidou, que morreu enfermo no
exercicio do seu cargo, e Mitterrand,
que cumpriu o seu mandato cunha
grave enfermidade moi avanzada. E
no caso presente o asunto adquire
máis relevancia, pola posición
singular que Manuel Fraga ocupa na
Xunta e no PP de Galicia. Unha
eventual ausencia súa ou unha
desconfianza do electorado na súa
capacidade para ocupa-lo posto sería
un factor decisivo no desenlace das
eleccións. E o seu abandono da
presidencia antes de remata-lo seu
exercicio deixaría a chave nas mans
dalgún dos membros do seu grupo
parlamentario.
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As listas do PP
Por iso tivo unha relevancia
especial a renovación das listas de
candidatos do PP. E non tanto pola
entrada de novos valores, que non
ocupan postos de especial relevancia, senón pola ausencia de
valores consagrados entre os 21
deputados e, sobre todo, nos
conselleiros que non van ser
deputados e perden tódalas posibles
oportunidades sucesorias ás que se
aludía no parágrafo anterior.
A sucesión, nos termos actuais
e mentres dure a próxima lexislatura,
está nas mans de Xosé Cuíña. E de
feito el volveu a recobra-lo
protagonismo que lle quitaran no
seu día. Cun presidente que limitou
drasticamente os seus movementos,
Xosé Cuíña actuou nos últimos
meses de primeiro ministro
inaugurador e poñedor de primeiras
pedras. Ata os dirixentes do PP se
esforzaron en facer desaparecer da
circulación un panfleto en forma de
vídeo co que algúns ameazaban con
chantaxealo.
Polo demais, os novos das listas
non o son tanto, se lembramos que
entre eles se atopan dous exconselleiros (Castor Gago e López
Veiga), catro altos cargos da actual
Xunta, como Amarelo de Castro,
Corina Porro, Pilar Rojo ou Baltar
fillo; un subdelegado do goberno,
ou un director provincial do
SERGAS. Ou sexa, repito, que a
novidade está na ausencia de Diz
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Guedes, Orza, Cochón, Currás, Pérez
Varela, Landín, del Álamo, Yuste...
A alternativa
O PP, xa que logo, podería
perde-la maioría absoluta se o seu
electorado, polas razóns que fose,
incluída unha presunta desconfianza
da debilidade de Manuel Fraga, non
se mobilizase, como ocorreu nas
cidades nas municipais do 99, que
lle impediron acceder ás alcaldías,
agás a de Ourense.
Este parece se-lo miolo da
cuestión e non tanto a oferta dos
grupos da actual oposición. Os
nacionalistas presentan unhas listas
e unha oferta política absolutamente
continuista con respecto á anterior
campaña. A súa presencia nos
grandes concellos, aínda que
controvertida, podería darlles
ocasión de gañar un ou dos escanos.
Tamén poderían gañar outros tantos
os socialistas, logo de que Pérez
Touriño conseguise unha precaria
paz co Kaiser coruñés.
Pero o que está por ver é se
existe unha alternativa, entre estes
dous partidos, para lograr gañar un
mínimo de cinco escanos, para
deixar ó PP sen maioría absoluta.
Para o BNG a cousa está
relativamente doada: trátase de
acabar coa “peste Fraga” e para iso
habería un goberno de coalición,
encabezado polo máis votado dentro
da alternativa. Pero os socialistas
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non o teñen tan claro: temen que
parte do seu electorado se espante
desa posibilidade se iso supón un
presidente do BNG e parte dos seus
cadros –aquí volvemos toparnos co
Kaiser coruñés– preferirían un
goberno do PP en minoría, nesa
hipótese.
Porque ademais non so falta un
pacto de goberno previo; é que hai
puntos de aberta discrepancia nos
respectivos programas electorais ou
en recentes cuestións, como os
pactos antiterroristas ou o novo
sistema de financiamento autonómico, onde os socialistas coincidiron
plenamente co PP.
O voto emigrante
Como cuestión previa á
campaña electoral, levantou gran
polémica a cuestión do voto dos
emigrantes no estranxeiro. Como é
sabido, cando alguén cambia de
residencia dentro do territorio
español, vota no seu novo domicilio
e participa, por exemplo, nas
eleccións catalanas, vascas ou
andaluzas, pero non nas galegas. Se,
en cambio, reside no estranxeiro
estará inscrito no Censo Especial de
Residentes Ausentes (CERA).
Para facilita-la participación
destas persoas, que supoñen máis da
décima parte do electorado nestes
comicios, decidiuse no seu día que
votasen por correo, pero en
condicións diferentes do voto por

correo de calquera cidadán residente
aquí. Non precisan solicitar esa
forma de voto, que lles é outorgada
de oficio polo que se lles envían ás
súas propias casas as papeletas de
voto. E logo, á hora de remiti-lo
voto non hai o control de identidade
que se esixe para quen vota usando
esta fórmula aquí.
Calquera que estivese no
estranxeiro sabe que os censos de
residentes non se levan con rigor:
hai moita xente que non está
apuntada e outra que se anotou un
bo día e logo cambiou de residencia,
retornou ou morreu, sen que a súa
ficha se puxese ó día. Logo das
protestas da oposición (é sabido que
nas eleccións do 97 Domingos
Merino non obtivera escano porque
os votos da emigración variaran en
favor do PP o cociente que lle daba
a el o escano logo de conta-los votos
na provincia de Coruña) fíxose unha
revisión do censo. Pero despois desa
operación, o BNG detectou aínda
anomalías en preto do dez por cento
dos censados procedentes dos
concellos nos que este grupo
goberna, con casos moi notorios,
por exemplo, en Fene.
A campaña
Como queda dito, estas páxinas
escríbense vinte días antes de que
empece a campaña. Volvendo ás
cuestións más arriba enunciadas, é
de esperar que a campaña sirva para
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deixar claras as ofertas de cada
grupo. Por un lado haberá que ver
ata que punto son verdadeiras as
dificultades físicas do candidato
Manuel Fraga e se dalgún xeito
inflúen na súa recoñecida capacidade
de liderado e integración do seu
grupo.
Por parte da oposición haberá
que ver ata que punto hai
coincidencias en obxectivos,
programas e medios, máis aló da
ambición proclamada por todos de
lograr que o PP non obteña maioría
absoluta. Isto débeno ter moi claro
os partidos, se llo han de facer
percibir ós electores. Desde logo, na
precampaña non se vía así.
Como se notaba, en cambio, a
gran confusión xa citada sobre as
posibilidades tácticas postelectorais,
para o caso de que ninguén (ou sexa,
o PP) teña maioría absoluta. No
PSOE algúns, como xa dixemos,
preferirían un goberno do PP en
minoría ca ver a un do BNG na
presidencia. Outros dan un paso máis
e insinúan que o prezo inescusable
dun pacto postelectoral co BNG é
que a presidencia sexa para os
socialistas, mesmo no caso de seren
o terceiro partido.
Acordos e trasacordos
Tomando como exemplo a
experiencia municipal temos que
rexistrar nos últimos meses dous
conflictos, en cidades onde BNG e
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PSOE semellaban levarse ben. O
máis grave foi o de Ferrol, onde os
socialistas votaron abaixo o proxecto
de urbanización da famosa Praza de
España, a de Franco no cabalo.
Tratábase de facer un gran
aparcadoiro, pero cando se cubría o
último trámite para a adxudicación
de obra os socialistas consideraron
que era demasiado cara.
En Lugo o desencontro tivo un
carácter máis anecdótico e unha
orixe un tanto graciosa. Resulta que
lles roubaron o coche da alcaldía,
coas chaves e documentación, do
garaxe do parque móbil municipal, e
a primeira tenente de alcalde, do
BNG, acusou de mala xestión a un
concelleiro socialista que tiña que
ver co asunto. A cousa arranxouse
de contado, seguramente tendo en
conta que o vehículo aparecía poucos
días máis tarde, en Oviedo.
En cambio leva meses
silenciado o conflicto perpetuo de
Vigo, onde o que se chama a si
mesmo co-alcalde, Carlos González
Príncipe, debeu chegar a algún tipo
de pacto cos seus novos xefes de
Santiago para non crear problemas.
Seguramente ten algo que ver con
iso o feito de que o secretario xeral,
Pérez Touriño, sexa desta volta
candidato por Pontevedra.
Que ven o tren
Pasando a cousas da vida
ordinaria, nas primeiras páxinas dos
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periódicos houbo lugar neste verán
para as novas liñas de tren. A un
cústalle usar neste caso o tópico de
Tren de Alta Velocidade, concepto
acuñado en Francia para falar de
trens que circulan a unha media de
300 quilómetros por hora ou algo
máis. Aquí sempre nos falan dun
tren tan rápido, tan rápido que vai
facer unha media de 150 quilómetros
por hora, que non outra cousa quere
dicir o chegar de Madrid á Coruña
en catro horas.
Por suposto que iso, cando
suceda, será un gran avance, xa que
reduciría á metade o tempo do
percorrido. Pero convén non xogar
coas palabras, sobre todo se ademais
falamos diso tomando proxectos por
realidades. E destas o que temos
polo de agora son obras subhastadas
en menos de cincuenta quilómetros
dentro de Galicia, á parte das que
están en curso entre Madrid e
Valladolid.
Se a iso lle engadimos que
seguimos aínda sen remata-la
grandiosa obra das autovías coa
meseta (aquelas que primeiro eran
para o 95, logo para o 97 e logo para
o 2000) fainos tomar calquera
promesa ou declaración co debido
respecto e distancia. O mesmo que a
Transcantábrica, que aínda non
superou tódolos trámites previos.
Menos mal que as obras da
Autoestrada do Atlántico na entrada
en Ferrol si van por bo camiño (moito
menos entre Vigo e Tui) e que tamén

se traballa a bo ritmo na de Santiago
ó límite con Ourense.
Feiras, festas ...
Polo demais o verán transcorreu
coa normalidade habitual: multiplicación de feiras, festas e mercados,
que seguen acentuando o seu
carácter gastronómico con fondos
públicos. En vésperas electorais, non
quedou concello sen a súa consabida
comida de confraternidade dos
maiores, a miúdo tamén aberta ós
mozos, con discurso do alcalde
respectivo, recordatorio da cita de
outubro.
Dentro deste tipo de actos, a
prensa electrónica viuse tamén
invadida polos ecos de sociedade,
para contarnos a voda do dono
absoluto de La Voz de Galicia,
Santiago Rey, oficiada, como non
podía ser menos, por Paco Vázquez,
un par de días antes de lle entregar o
título de fillo predilecto de (l)A
Coruña. Seguro que calquera día
destes os dous abandonan os seus
domicilios en Culleredo e Bergondo,
respectivamente, para se facer, de
verdade, veciños da Coruña.
Estes ecos tamén serviron para
recordar que Santiago Rey retomara
tódolos poderes de xestión e mesmo
recomprara tódalas accións da
empresa que estaban nas mans dos
seus fillos e ex-esposa. E os mesmos
ambientes anunciaban a toda pastilla
a próxima voda do conselleiro da
81/417

Agustín Díaz

Presidencia, Jaime Pita, coa peleteira
Olga Ríos, ben relacionada desde
antigo coas máis altas instancias da
Xunta. Xa en plan moito máis
modesto, El Correo/O Correo daba
conta da voda do seu manager, Rey
Novoa, poucos meses despois do
casorio de negocios entre o periódico
galego e El Mundo.
... e mercados
Nos últimos meses foise
estabilizando a situación do mercado
de gando. Asumidos os custes das
epidemias de EEB e porcina, as
cousas volveron ó rego. Pero non
sen novos sobresaltos. O MAPA
quere aproveita-la ocasión para
entrar a fondo na reorganización do
mercado de gando vacún e as
organizacións agrarias galegas
montan en cólera.
Tampouco as ten todas consigo
a propia Consellería de Agricultura.
Coñécense as grandes posibilidades
deste sector en Galicia, pero tamén
os seus numerosos puntos fracos.

Moitos deles debidos a un triste
pasado que aínda pervive en
explotacións familiares que non
conseguiron actualizarse e están
chamadas a desaparecer, mentres
polo de agora contribúen a perturbar
tódalas estatísticas ó respecto. Pero
tamén debido a unhas medidas
lexislativas uniformizadoras que non
teñen en conta a realidade de cada
zona e danan en moitos puntos as
explotacións galegas.
Algo parecido poderiamos dicir
da pesca. Cada proposta europea ou
internacional para reordena-lo sector
case sempre choca coa realidade ou
cos intereses da nosa flota. Ben
recente témo-lo caso de Marrocos.
Por certo, que na súa última
comparecencia parlamentaria –que
podería se-la derradeira– o señor
Arias Cañete logo de proclamar que
o asunto estaba superado engadiu
que a porcentaxe de barcos e
mariñeiros afectados pola falta de
acordo con Marrocos non chegaba ó
35 por cento.
Agustín DÍAZ
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Rolda da cultura

Dúas pequenas consultas
Por Xoán BERNÁRDEZ VILAR

Tiñamos calculado que hoxe
puidesemos falar da inauguración
en Baiona do xa famoso monumento
ó rei Afonso IX (VIII), o que lle
concedeu á vila a súa Carta Foral o
día 7 de maio do ano 1201. Mais non
vai poder ser así, a pesar de a que
magnífica estatua que o ía presidir,
obra do tudense Xoán Oliveira, está
totalmente rematada. E non vai poder
ser, por que non houbo tal
inauguración, parece que a causa de
certos problemas que poderiamos
chamar xurisdiccionais. Confiamos,
sen embargo, en que o evento, que
ben paga a pena, non se atrase moito
máis por respecto non só ó propio
monarca, senón tamén á banda de
música, que parece ter preparado
tamén un himno para a magna
ocasión.
Mais dáse tamén a circunstancia
de que un seguidor desta sección
tivo a amabilidade de nos chamar
por teléfono para que lle aclarasemos
dúas pequenas cuestións. A primeira,
acerca de cal é o texto do poeta
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Marco Valerio Marcial (38-104 d.
C), ó que nos referiamos no número
122 de Encrucillada.
Trátase do seu epigrama 37, do
libro X, no que se pode ler:
Iuris et aequarum cultor sanctissime
/ legum.
veridico Latium qui regis ore forum.
municipi, Materne, tuo veterique
/ sodali
Callaicum mandas si quid ad
/ Oceanum,
an Laurentino turpis in litore ranas
et satius tenues ducere credis acos
ad sua captiuum quam saxa remittere
/ mullum,
visus erit libris qui minor esse
/ tribus?,
et fatuam summa cenare pelorida
/ mensa
quosque tegit levi cortice concha
/ brevis
ostrea baianis quam non liventia
/ testis...

Aproveitando a ocasión,
queremos indicar que, aínda que nel
se fale do muxe e das ostras do
Océano Galaico, e que nalgúns
códices se lea baionis no seu último
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verso, a interpretación desta
expresión como Baiona resulta un
tanto precaria, ó noso xeito de
entender, dado que o que fai o poema
é comparar os cativos productos das
ribeiras itálicas cos das nosas. A
mención no quinto verso de
Laurentino, unha comarca do Lacio,
a este respecto parece decisiva, e
obriga a considerar máis correcta a
lectura de baianis, que é a que de
ordinario se fai. É dicir, significando
de Baia, en referencia ó famoso
balneario naquel tempo situado nas
proximidades da actual Pozzuoli,
non lonxe de Nápoles, algo máis ó
sur do referido Laurentino.
A seguinte pregunta que nos
formulou é a de a que obedecen os
numerais IX (VIII) que no mesmo
comentario acompañaban ó nome
do rei Afonso.
Nada, tampouco, máis fácil de
explicar. Os libros de Historia
adoitan chamar a este rei Afonso IX,
con moi pouca exactitude histórica.
Porque se dá a circunstancia de que
en Galicia e León, os reinos sobre os
que el reinou, entre os anos 1188 e
1230, non houbo nunca ningún
monarca que se chamase Afonso
VIII. Houbo si, un Afonso VII, o seu
avó, e a continuación un Fernando
II, o seu pai. Polo que, se as
matemáticas non fallan, o seguinte
algarismo tería que ser o VIII, que é
o que a el lle correspondía, e que nós
indicamos entre paréntese para non
crear maiores confusións.

Artes Plásticas
O pintor Tino Grandío, que se
inspirou na España Negra para
moitas das súas admirables obras,
aínda que sen abandonar nunca os
postulados da pintura galega do seu
tempo, nomea dende o pasado 22 de
xuño o Instituto de Guntín. No acto,
o seu irmán Segundo, procedeu á
inauguración dun monolito na súa
honra. Constantino Grandío López
nacera na parroquia de Lousada, do
concello de Guntín, o 31 de decembro de 1924, morrendo na mesma no
ano 1977. Cunha enorme vocación
pola pintura, abandonou axiña os
seus estudios para se dedicar
intensamente tanto a esta como á
escultura.
Audiovisual
O grupo Na Lúa, do Porriño,
celebrou o seu vinte aniversario cun
disco compilatorio con temas dos
sete traballos xa por el editados. O
seu título, que ten moito que ver co
mundo esotérico e das meigas, é o
de Feitizo.
Un ano máis, no pasado mes de
xullo tivo lugar o Festival Celta de
Ortigueira. Nesta ocasión o número
XVII. Nada novo que dicir del que
xa non se saiba, a non ser desexarlle
ós seus organizadores capacidade
para poder acoller a tanta xente como
a el está a acudir. Mais hoxe
queremos lembrar aquí a curiosa
circunstancia, de que, hai algo máis
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dun ano, tivemos ocasión de
atoparnos, nunha rúa de Venecia,
cun marroquí e un danés, negro un,
albino o outro, que trataban de
subsistir tocando a frauta. E cando
souberon que era galego, comentáronme admirados: Acabamos de
vir da Romaría Viquinga de Catoira,
e do Festival Celta de Ortigueira.
Banda Deseñada
O Salón do Cómic de Cangas
celebrouse ó longo dos días 23 a 29
de xullo, con talleres, proxeccións,
coloquios con diversos autores, e un
certame de Banda Deseñada.
Á idade de 81 anos acaba de
falecer o debuxante e guionista,
Hank Ketcham. Nacido en Washington en 1920 participou na realización
de dúas obras fundamentais do cine
de animación como son Pinoquio e
Fantasía, a de 1940. No mundo da
banda deseñada foi o creador, en
1951, de Dennis the Menace,
literalmente Dinís o Perigo, popularizado entre nós como Daniel el
Travieso, un picariño divertido e
malicioso que acadou un inmediato
prestixio internacional.
Celebrouse no pasado mes de
agosto na Coruña, unha nova edición
do seu festival da Historieta Viñetas
desde o Atlántico. Concertos,
pasacalles, exposicións, mesas
redondas, presentacións, firmas de
autores, e a edición dun novo volume
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con primicias da novena arte,
caracterizaron a mostra herculina.
Cine e Teatro
O 28 de xuño pasado, foi
estreada en Vigo a longametraxe
Castelao e os irmáns da liberdade,
do que é director o sudamericano
Xan Leira. Trátase dun traballado
documental sobre a figura do político
e polígrafo de Rianxo.
Entre o 18 e o 24 de xullo
celebrouse en Ribadavia a XVII
edición do festival de teatro da vila
do Ribeiro, na que participaron
catorce compañías, algunhas delas
foráneas, como Traspaso de Euscadi
e o Centro Andaluz de Teatro.
Escenificáronse dezaseis pezas e a
media de asistencia do público por
función foi de cincocentas persoas.
O actor Manuel Lourenzo, o
Melgacho de Mareas Vivas non
dubidou en considerar a Ribadavia
como a capital do teatro de Galicia.
Congresos, Comunicacións
O 26 de xullo tivo lugar na
Coruña, curiosamente co patrocinio
da viguesa Caixanova, a estrea de O
bosque animado, a primeira fita
europea de animación en 3
dimensións, hoxe xa nos cines das
vilas galegas. Catrocentas persoas,
115.000 fotogramas, 1.200 planos,
105 secuencias, catro anos de
traballo, e o asombroso presuposto
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duns 550 millóns de pesetas, foron
necesarios para conseguilo. Dygra
Films é a productora e Manuel
González Suárez o director deste
cobizoso proxecto de manifesto
ecoloxista.
Etnografía
A Dirección Xeral do Patrimonio iniciou a redacción dun
proxecto de actuacións que vai
permitir delimitar e estudiar o
xacemento histórico do Monte
Lobeira, na parroquia de András,
concello de Vilanova da Arousa.
Hoxe, Lobeira e nada máis que un
impresionante miradoiro sobre o mar
da Arousa. Mais nel quedan aínda á
vista vestixios do famoso castelo
que alí existiu, escenario dos
enfrontamentos entre a raíña Urraca
e o arcebispo Xelmírez. A fortaleza
foi destruída no século XV ó longo
da Grande Guerra Irmandiña.
O equipo arqueolóxico que
traballa no estudio e consolidación
do muro que circunda a parte
superior do Monte Aloia, en Tui,
está a chegar á conclusión de que
esta obra é tardorromana, posiblemente do século V. A pesar dos seus
máis de tres quilómetros, parece que
non foi feita para perdurar. Por outra
banda tampouco aparecen nas súas
inmediacións restos de enxoval
doméstico, nin de batalla ningunha.
A teoría de Adolf Schulten de que
nese lugar se deu o famoso episodio
do Monte Medulio, arredor do ano

24 a. C. parece que non vai poderse
confirmar.
Aumentan as festas etnográficas
no país. A conmemoración medieval
de Ribadavia tivo este ano
competidores en Noia, a Coruña,
Baiona e Pontevedra. Das festas
celtas temos falado xa en moitas
ocasións, e seguen a celebrarse con
auténtico devezo. Mais en Xinzo da
Limia acaban de botar os cimentos á
lembranza do famoso paso do seu
río, naquel entón denominado
Letheo, ou do Esquecemento, polo
romano Decio Xunio Bruto, alá polo
ano 137 a. C., un dos temas máis
recorrentes dos autores latinos. É
bastante difícil que esta tan
fantasiada expedición, que nada
práctico parece ter acadado, chegase
tan ó interior do noso territorio. Mais
a idea é excelente. Celebre, pois,
como se merece, Xinzo esta
efeméride. O concurso dos romanos
que se trouxeron de Cartagena nesta
ocasión, así como a recreación do
circo, e a escenificación do mítico
paso do río, foron, sen dúbida, tres
grandes acertos.
As Letras
O concurso nacional de poesía
da agrupación O Facho, da Coruña,
tivo como vencedores, ex aequo, na
súa XXII edición, a Lucía Aldao, da
Coruña e Daniel Salgado, de Lugo.
As obras que mereceron o premio
foron Prostibularia e Cinco poemas
das fiestras.
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Marica Campo, autora de Xinea,
Memoria para Xoana, foi a gañadora
da XXVII edición do Premio de
Narrativa Concello de Vilalba,
fallado o pasado 24 de agosto.
A Academia Galega ven de
determinar que a figura a
homenaxear no Día das Letras
Galegas do 2002 sexa Frei Martín
Sarmiento. Nacido un 9 de marzo do
ano 1695 en Vilafranca do Bierzo, o
futuro Frei Martín pasou os
primeiros quince anos da súa vida
en Pontevedra, para entrar en
Madrid, na orde dos Bieitos, en 1710.
Discípulo do padre Feixóo no
mosteiro de Léres, foi un abandeirado do movemento ilustrado, dos
estudios botánicos e filolóxicos e da
recuperación da lingua vernácula. A
conmemoración
permitiranos
acceder a unha boa parte da súa
producción literaria.
A madrileña Marilar Aleixandre, co seu traballo Teoría do caos,
ven de se converter na primeira
muller que obtén o Premio Xerais de
Novela. A autora, que leva unha
brillante traxectoria literaria,
declarou que a obra gañadora é unha
novela que ten como tema a traizón.
Parabéns tamén para o ferrolán
Antón Cortizas, vencedor nesta
ocasión do Premio Merlín, tamén de
Xerais, de literatura infantil, co seu
relato A merla de trapo. Cortizas foi
xa tres veces gañador do premio
Barco de Vapor, nos anos 1988,
1991 e 1995.
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O Premio de Narrativa
Fantástica Cidade da Coruña, que
patrocinan Edicións Espiral Maior e
o Pub Dublín, foi gañado polo
madrileño Lois Carballal. Baixo o
título Historias non irreais Carballal
ofrece nove relatos que recrean
ambientes fantásticos na mellor
tradición narrativa.
Música
Francisco Rey Rivero, un
vilanovés nacido no ano 1919,
emigrante en América nos seus anos
mozos, e posteriormente afincado
en Vigo, foi obxecto recentemente
dunha
merecida
homenaxe.
Fundador no ano 1957 da Coral
Casablanca, e director da mesma ó
longo de moitos anos, así como
tamén da Coral do Círculo Mercantil,
da Coral Polifónica do Real Club
Náutico, ou da Coral de Ureca, de
Caixanova, tiña xa no seu haber
incontables premios. Rey Rivero, é
tamén compositor de habaneras,
harmonizacións corais, cantigas
galegas, e dunha Misa Galega.
Novas en xeral
No pasado mes de xuño, ó
cumprírense os 95 anos do seu
nacemento, foille rendida unha
homenaxe a Lois Tobío Fernández,
político, diplomático e historiador.
Nacido en Viveiro o 13 de xuño de
1906, Lois Tobío estudiou Dereito

Dúas pequenas consultas

na Universidade de Santiago, sendo
ó mesmo tempo un dos fundadores
do Seminario de Estudos Galegos.
En 1927 foi nomeado profesor de
Dereito Administrativo, entrando en
1932 na carreira diplomática.
Despois da Guerra Civil exiliouse
en New York, Cuba, México e
Uruguay, onde participou activamente nas actividades galegas, para
retornar á península en 1963. A súa
obra literaria foi, fundamentalmente,
investigadora, como traductor, e
autobiográfica. No eido histórico
destacan os seus traballos sobre a
actividade política e diplomática do
Conde de Gondomar. Como consecuencia, a homenaxe foille rendida,
tanto en Madrid, cono no concello
pontevedrés de Gondomar, onde,
ademais do acto académico, se
tomou o acordo de imporlle o nome
de Lois Tobío ó seu Auditorio.

O autor Xosé Neira Vilas será
outros dos novos Académicos da
Galega. O autor da novela máis
vendida e lida da nosa literatura,
Memorias dun neno labrego, e
doutras moitas, recibe por fin o
recoñecemento da súa valía. Nacido
en Gres, Vila de Cruces, no ano
1928, Neira Vilas foi emigrante na
Arxentina, onde creou as Mocedades
Galegistas e a editorial Follas Novas.
Posteriormente estivo en Cuba, onde
realizou unha notable actividade
cultural a prol da recompilación de
todos os documentos e materiais
bibliográficos e artísticos do país.
Volveu a Galicia en 1972. Moi
vinculado polo tanto á emigración,
Neira Vilas proporá no seu discurso
de ingreso a proxección da
Academia en América. O galego só
emigra fisicamente; o seu espírito
queda aquí, asegurou.
Xoán BERNÁRDEZ VILAR
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Rolda de Igrexa

Un verán entre a vida sinxela das
comunidades e os escándalos
financeiros
Por Victorino PÉREZ PRIETO

In necesaris, unitas.
In dubiis, libertas.
In omnibus, charitas
Santo Agostiño

Nos meses de estío, mentres os labregos traballan máis ardentemente
e os máis pobres seguen a buscar a vida coma o resto dos días do ano, a vida
dos grupos, comunidades e parroquias semella ralentizarse na sociedade
occidental de benestar. Ben é certo que, como nos recorda Anuncio
Maroño, a vida nelas sufre un cambio “pero non un esmorecemento”,
habendo lugar para encontros máis espontáneos e íntimos. Con todo, este
verán, xunto a esas actividades estivais e un feixe de nomeamentos, a Igrexa
galega e a española tiveron que aturar o sobresalto de Gescartera (ver o
excurso final).

Igrexa en Galicia
Entre os encontros máis gratos
do verán para Anuncio e a súa
comunidade de Vangarda Obreira,
salienta o casorio dun dos seus
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membros, Maruxa Rendo, no que
destaca a preparación e celebración
comunitaria da eucaristía, na igrexa
de Santiago de Previdiños: “Foi unha

Un verán entre a vida sinxela das comunidades e os escándalos financeiros

eucaristía de acción de gracias e
promesas de amor, vivida e sentida”, dinos. Seguramente un exemplo
de celebración fronte ó que adoitan
ser gran parte das vodas pola igrexa,
aínda que sexan moi legais. Suso, o
noivo, tiña dificultades canónicas
para casar pola Igrexa, debido a un
anterior fracaso matrimonial e a un
divorcio civil; pero as dificultades
xurídicas non foron impedimento
para que o seu matrimonio con
Maruxa fora tamén ante Deus e a
comunidade cristiá. Sen dúbida, a
Igrexa terá que reformular a súa
maneira de enfrontar o problema
dos divorcios e os fracasos
matrimoniais; aínda que teña xa a
vía da nulidade, da que desgraciadamente dan pouca información os párrocos.
Outro encontro importante para
a xente que está preto desta revista
foi o do Encontro de verán de
Irimia, que ven sendo habitual para
o pequeno grupo que participa desde hai varios anos. Nesta ocasión foi
na casa que a diocese de Ferrol ten
en Lago-Valdoviño, e contou coa
presencia do teólogo Xulio Lois, que
veu de Madrid para compartir en
clave de liberación a súa fe; el que
tanto e tan ben sabe do tema, como
manifestan os seus libros (Teología
de la liberación: opción por los pobres, Jesús de Nazaret: el Cristo
liberador, etc.) e como tenta vivilo
na súa humilde parroquia do barrio
madrileño de Vallecas.

Xa ó remate do verán, foi a
XXIV Romaxe de Crentes
Galegos, nesta volta ó pe da vila
ourensá de Allariz e o río Arnoia: “E
o Arnoia pasou cantando”. Ó
encontro grato de sempre, compre
engadir que non minguou a tradicional participación dos cinco mil, a
pesar de coincidir con numerosas
citas relixiosas e gastronómicas,
algunha na mesma vila. A TVG
encargouse de salientalas todas...
menos esta, aínda que non faltou por
alí algún xornalista. A xente do Baixo
Miño tomará o relevo de Allariz
para a Romaxe do próximo ano.
Grupos das tres dioceses galegas
que teñen Acción Católica Xeral de
Adultos (Santiago, Lugo e Vigo)
asistiron tamén á II Asemblea Xeral
a comezos de Agosto en Zaragoza,
que se desenvolveu co lema “Formar para o compromiso”. Foron aló
vinte persoas, que valoraron moi
positivamente o encontro, no que se
avaliou o traballo dos catro últimos
anos e se aprobou o plan para o
próximo cuadrienio. Aínda que
moitos bispos españois parece que
non están polo labor da A.C. (¿temerán rebeldías como as dos vellos
tempos?), participaron varios prelados no encontro: Elías Yanes, Antonio Algora, Alfonso Millán, J.J.
Omella e Braulio Rodríguez, presidente da CEAS (Comisión
Episiscopal de Apostolado Segrar).
Vigo
O noso correspondente na
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diocese tudense comenta con razón
que os nomeamentos e actos
institucionais non deberían ser centro desta Rolda, senón a vida sinxela
das comunidades, cos pequenos signos de cambio e os acontecementos
que se fan signo gozoso do Reino.
Sen embargo, tamén os datos fríos
serven para manifestar cal é a
realidade de cada igrexa. Entre eses
nomeamentos está o do novo Vicario Xeral e o novo Rector do Seminario, motivado polo anterior, pois
foi elixido como Vicario o que era
Rector do Seminario, Jesús Gago.
Este cura fora 30 anos párroco do
Sagrado Corazón de Xesús de Vigo,
conseguindo coa súa comunidade
unha parroquia aberta e pastoralmente dinámica; por iso o seu
nomeamento parece que debe ser
considerado como unha boa noticia.
Para novo Rector do Seminario foi nomeado Santiago Castro;
vinculado durante anos Opus Dei,
abandonou esta organización, pero
conserva boas relacións cos curas da
Prelatura. A súa pertenza ó Opus
levouno a Perú mediante a ONG-D
Inti, e o dinamismo desta levouno a
ser Delegado de Cáritas. Como Rector pode aportar a súa experiencia
pastoral, pero non ten formación
académica adicional ós Estudios
Eclesiásticos, o que non deixa de ser
contradictorio. Para evitar posibles
conflictos académicos, hai tempo
que o director do Instituto Teolóxico
de Vigo é Xulio Andión, que foi
anteriormente Rector; a súa liña
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aperturista foi freada co nomeamento
do anterior, cousa que agora se verá
afianzada.
Como as fichas do dominó, o
anterior nomeamento obrigou a
outro: o Delegado de Cáritas, cargo
que recaeu felizmente en Clodomiro
Ogando. Coñecido da xente de
Encrucillada, Clodo é párroco de
Torneiros, no polígono de vivendas
sociais do Porriño, e profesor do
Seminario. Coñecido no mundo da
animación sociocultural, o desenvolvemento comunitario e os
movementos apostólicos, é un home
de carácter, pouco amigo de contemporizar. A xuízo do noso
correspondente, debe afrontar o reto
de facer de Cáritas un signo de
evanxelización dos pobres, desde a
radicalidade evanxélica e a competencia técnica, no medio de tendencias neoconservadoras.
Ourense
Na auriense, entre as noticias
que nos fornece o correspondente
sen moita ilusión nesta ocasión, a
primeira é un encontro de verán
para estudiar como involucrar os
laicos na liturxia. Nestas Xornadas
de Programación Diocesana participaron curas, relixiosos e leigos,
representantes dos arciprestados e
delegacións diocesanas. Foron
acompañados na reflexión polo bispo
auxiliar de Barcelona Pere Tena.
A segunda é que os franciscanos trasladarán a súa igrexa de S.
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Lázaro a S. Francisco para edificar
un novo convento. O novo
emprazamento leva a igrexa ó lugar
onde estivo anteriormente, e do que
foi arrincada a principios do século
pasado. O traslado forma parte da
operación elaborada polos Planos de
Urbanismo do Concello xunto cos
franciscanos.

A Ética nos medios de comunicación foi examinada no salón de
actos do Seminario de Lugo, con
ampla representación dos medios da
cidade. Segundo nos contan, boa
exposición e moita participación no
debate, aínda que poucas conclusións claras marcaron a tónica do
encontro.

Finalmente, unha nova típicamente institucional que o diario La
Región destacou en portada, o
encontro da Conferencia Episcopal
en Arnoia, que reuniu a catorce
bispos para tratar dúas comisións.
Unha era a do Clero, que preside o
bispo Carlos Osoro; a outra é a comisión de Seminarios e Universidades.

O bispo de Lugo, Xosé
Diéguez, dixo recentemente nun
medio de comunicación: “Non se
entende unha igrexa diocesana sen
vida de comuñón e fraternidade.
Todos, cregos e leigos, temos que
dar pasos niso”. Alguén podería dicir
que “unha cousa é predicar e outra
dar trigo”...

Lugo
O correspondente na de Lugo
destaca en primeiro lugar unha boa
nova para os que apostan pola
liturxia en galego: foron postos á
disposición das parroquias 57.500
trípticos coas respostas á Misa en
galego, cumprindo un acordo do
Consello Presbiteral. Agora falta que
os curas realmente os utilicen nas
súas parroquias e normalicen o que
debería ser normal desde hai moitos
anos. Uns amigos constataban na
parroquia de San Xoán de Filgueira,
en Ferrol, como o que semella ser
algo imposible para moitos curas,
pode ser normal si se pon empeño e
tempo.

Con ocasión da festa de Corpus,
Cáritas Diocesana informou do seu
traballo, valorando moito o esforzo
dos voluntarios no campo asistencial:
acollida a emigrantes, atención á
muller e ós maiores, minusválidos,
Preescolar na Casa. Xosé Manuel
Carballo fixo o tradicional pregón
da caridade no Círculo das Artes.
Ferrol
A diocese de mindoniense
entrou tamén na comunicación informática poñendo na rede a súa
páxina web: http://www.mondonedoferrol.org/galego/galego.htm. Ten
informacións da diocese, as parroquias, documentos diocesanos, noticias, etc. Para poñer ó tanto ó clero
menos avezado, organizou un
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cursiño de informática para os curas, impartido polo equipo de Plan
Alfa; pretende “introducir nas parroquias o uso das novas tecnoloxías.
Detrás está o conven-cemento de
que temos que evan-xelizar os homes
e mulleres de hoxe cos medios de
hoxe”. Paralelamente, Cáritas
Diocesana puxo na rede a súa web,
coa que se pode conectar desde a da
diocese.
Entre outras cousas, o portal
diocesano anuncia nela a presentación do Plan Pastoral Diocesano
2001-2005.
E o Seminario de Mondoñedo
volveu cambiar o Rector, recaendo
o cargo en Antonio Valín, por cese
de Alfonso Morado que só botou
dous cursos. Outros cambios foron
os acontecidos nos equipos de grandes parroquias como Vilalba e As
Pontes.

Santiago
Tamén en Compostela houbo
cambios importantes no Seminario Menor, pasando a ser o seu
Rector Manuel Ferreiro, que
substitúe a José Iglesias Costas. En
xullo foron ordenados catro novos
curas; a fábrica segue a producir, a
pesares da crise. Pero no mesmo
mes morreu en Santiago un cura bo
amigo de Encrucillada, Xosé Manuel Frade; home moi querido e
“un crego servidor e non servil”,
como escribiu a Coordenadora
Diocesana de A.C. en O Adro.
URCA segue a súa andaina.
Este verán tivo o seu encontro en
xullo no colexio compostelán S. José
de Cluny. E a Delegación de
Mocidade da Diócese organizou con
éxito un encontro de mozos en
Taizé, na primeira quincena de Agosto.

Igrexa en Portugal
Ana Vicente, que participou na
Conferencia de Dublín sobre a
chamada das mulleres ó ministerio sacerdotal, xunto con María João
Sande, danos noticia da boa cobertura mediática que tivo en Portugal
tal encontro, fronte ó acontecido entre nós. Coméntanos tamén que están a preparar unha carta para enviar
ós bispos, superiores das ordes
relixiosas, movementos leigos, etc.
contando o acontecido e comunicándolles as resolucións e a carta
que a superiora das benedictinas nor94/430

teamericanas enviou ó Vaticano, documentos que poden verse neste
número. E fálanos de que están preparando a participación nun Sínodo
alternativo en Roma, o Sínodo Sombra (www.shadow-synod.net). Este
sínodo de Internet acompañará o
Sínodo de bispos que se celebrará en
Roma en outubro 2001. Ó remate
deste Sínodo do Pobo de Deus as
respostas serán enviadas á XX
Asemblea Xeral Ordinaria do Sínodo de Bispos. Ata agora hai uns
300 grupos e redes de todo o mundo
que deron o seu apoio a este sínodo.
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Nós Somos Igreja uniuse á
campaña internacional sobre o
abuso sexual das monxas: Call for
Accountability, ben coñecido dos
internautas que andamos nestes medios de Igrexa, aínda que posiblemente descoñecido para moitos dos
lectores. O Movemento enviou unha
carta de protesta ó nuncio apostólico
polo silencio do Vaticano en relación co tema; carta entregada na
nunciatura en xullo, pero que aínda
non obtivo resposta. En fin, os grupos máis dinámicos da Igrexa portuguesa están tamén a preparar a vinda
da polémica benedictina norteamericana Joan Chittister para un
encontro en Marzo de 2002, que
contará con boa cobertura mediática
e presumiblemente con gran participación. Un canal de TV pagará a
viaxe e a estancia, a cambio dunha
entrevista, sen prexuízo de que ela
poda dar entrevistas a outros.
A Universidade Católica Portuguesa, no seu Campus do Porto,

organizou un Cogresso Internacional de Pensadores Portuenses
Contemporâneos co obxectivo de
“estudar o percurso e a originalidade
da chamada Escola Portuense e do
Grupo da Filosofia Portuguesa, como
da sua especial ligação e
interdependência com o Brasil, a
Galiza e a Europa”. O congreso está
enmarcado no esforzo da UCP por
afondar no diálogo entre a fe e a
cultura portuguesa. A súa proximidade xeográfica debería traducirse,
pouco a pouco, en corrente de intercambio de ideas e de proximidade
cultural.
A 47 Semana de Verão de
Teologia realizouse a finais de Agosto en Fátima, baixo o título “Jesus
Cristo, o rosto humano de Deus”.
Está organizada polo Instituto de
San Tomé de Aquino (ISTA)
ininterrompidamente desde 1954. Participaron nesta ocasión preto dun
centenar de persoas de todo o país.

Igrexa en España
O proceso a Marciano Vidal
seguiu dando que falar. Como comentaba un colaborador desta revista: “Xa tardaba o Santo Oficio en
arremeter contra un teólogo coa
liberdade e o amor á verdade de
Marciano Vidal”. Un alumno seu,
Santi Avión, falounos de como apreciaba a súa moderación e
radicalidade, a fondura e a claridade
expositiva; así como a súa insisten-

cia nas actitudes, fronte a unha
moralidade marcada “polo centímetro”. Ademais, como galeguista,
lembraba unha frase deste zamorano:
“A teoloxía mellor en castelán que
en alemán, e mellor en galego que
en castelán ¿verdade?”.
Pero a noticia que máis tinta
fixo correr nestes meses foi a implicación de dioceses, congregacións e
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organizacións da Igrexa no escándalo de Gescartera, do que trataremos no excurso final desta Rolda.
Xa pechada esta edición, os informativos trouxeron repetidamente
novas sobre represión de Profesoras de Relixión a causa de presuntas “irregularidades morais” no seu
comportamento, e a reacción da Federación Estatal de Profesores de
Religión (FEPER) que chegaron a
denunciar que mesmo algúns bispos
lles pediran que doaran parte dos
seus salarios a obras diocesanas. O
problema de fondo está na mesma
concepción da clase de Relixión e o
seu control arbitrario por parte do
bispo respectivo.
Trala renuncia por xubilación
do bispo de Huesca Javier Osés,
foi nomeado polo Vaticano Administrador Apostólico Juan José
Omella, bispo de BarbastroMonzón. Osés, coñecido polas súas
posturas valentes e moderadamente
progresistas, foi bispo de Huesca
desde 1969. Omella, é na Conferencia Episcopal membro da Comisión
de Apostolado Segrar e Presidente
en funcións da Comisión de Pastoral
Social. Non foron o único
nomeamento episcopal destes meses.
A nova edición de Las Edades
del Hombre estivo este verán en
Zamora, co título “Remembranza” e
coa mesma boa calidade de sempre.
E a Igrexa Católica Española
xa conta coa súa primeira cadea
de TV: TMT, canal do arcebispado
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de Madrid, que quere ir máis aló da
temática puramente relixiosa para
chegar a toda a familia. Será realmente plural ou só a COPE en colores?
Polo correo de ICPRESS
coñecemos unha información aparecida en La Verdad a mediados de
xullo. Un grupo de antigos
membros das Testemuñas de
Jehová crearon en Alacante a
primeira asociación que ofrece
axuda ós integrantes desta secta que
deciden abandonala. É a asociación
“Axuda a Afectados pola Intolerancia das Testemuñas de Xehová”
(AYAFIN-TJ), que asegura que “este
grupo pseudorrelixioso coacciona e
intimida os seus membros para que
non o abandonen”, chegando mesmo
a malos tratos a través do control
mental.
E, para rematar, unha grave
nota social, dada cunha pinga de
humor. En Barcelona non queren
máis inmigrantes. Ante o trato violento que padeceron nos meses do
verán un grupo deles, entresacamos
dunha mensaxe da rede estas
Recomendacións para un turista en
Barcelona: “1. Leve sempre enriba a
súa documentación, especialmente
se vostede é de raza non branca. 2.
Se é negro non é recomendable que
se achegue á praza Catalunya. 3. Se
é un turista con look alternativo, non
o faga á praza Orwell. 4. Vista o
uniforme de turista estandar, camiñe
en fila india e sen chamar a atención, non mire... non fale...”.
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Igrexa no mundo
Unha vella amiga desta revista,
Tere Mailly comunícanos por emilio
que unhas 600 relixiosas/os
reuníronse en xullo na cidade de
Asunción (Paraguay), para analizar a situación da vida relixiosa no
pais “nestes tempos de forte crise
económica”, apostila. Nun comunicado denuncian a vergoñenta corrupción institucionalizada na que
vive o país, a inseguridade pública e
a falta de política clara “que fomenta o engano, a manipulación e o
roubo dos pobres polos ricos”.
Chegaron a un compromiso claro de
“loitar día a día en contra disto cun
estilo de vida coherente e auténtico”.
Noutra das súas mensaxes
fálanos dunha noticia máis modesta,
pero non menos valiosa, que
recollemos extractada: “Hai días
estiven presente por primeira vez
nun enterro paraguaio. Impresionoume a falta de cura e a presencia
activa dunha leiga que fixo as
oracións no cemiterio. Durante nove
días rézase o rosario na casa do
defunto e ninguén da familia pode
saír da casa para nada. O cabo do
novenario dise a primeira e última
misa polo defunto (... ). Vese que ó
non haber moitos curas, as leigas
teñen moito que facer”.
Da Axencia Pulsar tomamos a
noticia de que o CELAM (Consello
Episcopal Latinoamericano) ase-

gura que o capitalismo orixinou o
máis grave conflicto social, ó sobrevalorar o capital por riba do
traballo. Durante tres días déronse
cita en xuño cardeais, arcebispos,
relixiosos e intelectuais do continente en Puebla (México), no
Encontro Continental Americano de
Membros e Consultores do Consello
Pontificio da Cultura. O seu presidente, o cardeal Paul Poupard, dixo
que como resultado da globalización,
a economía xa non se desenvolve
nas fábricas senón na Bolsa; é aí
onde se decide o futuro das empresas e o destino dos pobos.
De El País (11-VI-2001)
collemos a noticia de que os xesuítas
africanos apoian o uso do preservativo, nun desafío ás posicións
vaticanas. Lanzaron unha campaña
a favor co slogan: “A SIDA mata,
protéxete e protexe os demais”. A
iniciativa, coordinada polo superior
da Compañía en Kinshasa, Edward
Rogers, proponse informar sobre a
enfermidade e os instrumentos para
previla: “A Igrexa non aproba o uso
do preservativo, pero ten que toleralo
como mal menor”, dixo. Segundo os
datos da Compañía, en África
morreron 2,4 millóns de enfermos
da SIDA só no ano 2000. Segundo a
mesma fonte, xa no ano pasado, gran
parte curas brasileiros distribuíron
preservativos entre os pobres das
súas parroquias.
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Este mesmo diario deu a
coñecer en xuño a noticia de que os
xesuítas tamén apostan por
“regulamentar dalgunha forma”
as parellas homosexuais. Na súa
revista La Civiltà Cattolica sosteñen
que se trata dun “fenómeno social
que non se pode deixar en estado
salvaxe” e compre “darlles algún
tipo de regulamentación”, aínda que
esas parellas “nunca poderán ser
equiparadas á familia tradicional
baseada no matrimonio”. Esta apertura ideolóxica dos xesuítas foi moi
ben recibida, loxicamente, entre os
colectivos homosexuais.
Os dominicos, outra vella orde
moi activa no campo intelectual
coma no social, elixiron novo
mestre xeral ó arxentino Carlos
Azpiroz Costa, que sucede ó
coñecido Timothy Radcliffe.
Seguindo en Italia, soubemos
da publicación dunha sorprendente
radiografía da fe dos italianos
publicada na Enciclopedia das
relixións, tras doce anos de traballo
do Centro Europeo de Estudios sobre as Novas Relixións (CESNUR),
analizando unhas 600 realidades
relixiosas presentes en Italia. A segunda relixión despois do catolicismo é xa o Islam; mesmo, si se ten en
conta os cidadáns que viven en Italia
pero que no son italianos, os emigrantes legais ou ilegais, hai 580 mil
musulmáns; e moito máis practicantes que os católicos.
De Italia nos veu tamén o culebrón do Milingo, que non quixo
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“morrer fóra da Igrexa”, aínda que
tivera que deixar á marxe a muller
coa que compartiu un efémero romance, con voda de branco nunha
secta pintoresca. Ex-arcebispo de
Zambia, Emanuel Milingo fixo correr regos de tinta sensacionalista
desde hai anos polas súas excentricidades: cerimonias de sanación cualificadas de exorcismos tribais, cantante no Festival de San Remo... e
contestatario. Pero a Igrexa fixo a
“reconquista” de Milingo e rematou
traéndoo de novo ó seu seo, coma
unha boa nai. Aínda que semellara
importarlle menos o valor do matrimonio e o significado da posible
irresponsabilidade dun home público ante un compromiso tomado
cunha muller e un posible fillo. Todos somos pecadores.
Da información que nos chega
polo correo de IMWAC, soubemos,
entre outras novas destes meses pasados, que varios curas apoiaron
publicamente a ordenación das
mulleres en Maguncia (Alemaña), a
finais de xuño de 2001 (pouco antes
da Conferencia de Dublín) nunha
cerimonia de ordenación presbiteral.
Os seminaristas invitaron ás mulleres
da “estola violeta” á súa ordenación.
As mulleres estola violeta veñen
acompañando as ordenacións católicas revestidas dunha estola como
símbolo da necesidade de que a
Igrexa recoñeza a chamada das
mulleres ós ministerios ordenados.
Tamén soubemos do Encontro
Ecuménico Internacional de Redes
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Católicas polo Cambio de África,
as Américas, Asia, Europa e
Oceanía, que se van reunir en Madrid no ano 2002. É un encontro
longamente preparado para compartir, celebrar e transmitir a fe a todo o
mundo, formular obxectivos comúns,
etc. “Durante décadas –din– as
persoas comprometidas no cambio
das estructuras da Igrexa viviron a
experiencia de seren excluídas do
diálogo e dunha participación
igualitaria na vida desta. Estamos
convencidas/os que chegou o momento para que sexan escoitadas as
voces dos que denuncian a exclusión, anuncian o cambio e comprométense cunha vida nova para o Pobo
de Deus”. A convocatoria ven de
organizacións como IMWAC,
Asemblea do Pobo de Deus de América Latina, Católicos polo Dereito a
Decidir, Rede Europea de Igrexa en
Movemento e a Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados.
Do correo que nos chega da
axencia protestante española
ICPRESS entresacamos algunhas
novas destes meses. A primeira é
que Internet é unha das áreas que
máis medran no mundo relixioso,
aínda que sexa, tamén, unha das
máis confusas, tal como manifesta
un estudio do Grupo de Investigación Barna (BRG) publicado en
Religion Today. Máis de 100.000
igrexas protestantes xa desenvolven
o seu labor a través da rede, e seguramente outras tantas católicas e

outras relixións. Segundo o BRG,
nesta década arredor de 50 millóns
de persoas atoparán (ou crerán
atopar) en Internet a única referencia para a súa fe e a súa vida espiritual. Con todo, a esta «fe online»
sempre lle faltará a indispensable
vivencia celebrativa e comunitaria.
A mesma fonte infórmanos de
que o novo Catecismo anglicano
encargado polo Arcebispo de York
di que a homosexualidade está ordenada divinamente, en contra da
postura do Arcebispo de Canterbury,
George Carey e a da Igrexa Católica. Isto manifesta un cambio radical
no ensino oficial da Igrexa anglicana sobre a homosexualidade. Edward
Normand, cóengo de York, é o autor
do Catecismo, que busca definir o
anglicanismo por primeira vez desde que Thomas Cranmer escribiu o
famoso Libro de Oración Común en
1662. “A homosexualidade –di o
catecismo– ben pode non ser unha
condición a lamentar, senón divinamente ordenada e con calidades positivas... Os cristiáns homosexuais
deberían ser estimulados para atopar
aqueles elementos de beleza moral
que poidan mellorar a súa comprensión global da chamada de Cristo”
(Religion Today).
E unha noticia ben triste para
rematar: Preto de 1.400 millóns de
persoas foron perseguidas no ano
2000 pola súa fe. Deles, algo máis
de 200 millóns son cristiáns. Máis
de 160.000 cristiáns morreron o ano
pasado en todo o mundo por motivos
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relacionados coa súa fe, aínda que
aumentara a liberdade relixiosa, segundo denuncia a asociación «Axuda
á Igrexa Necesitada» (AIN) no seu
«Informe sobre a liberdade relixiosa
no mundo 2001», recollido na revista Misioneros Tercer Milenio. Esta
intolerancia é especialmente dura en
países como Sudán, China, Exipto,
India, Indonesia ou Timor, sen
esquecer a tolemia dos talibanes en
Afganistán. Hai sobre todo 28 países de Asia e África, onde os cristiáns
adoitan ser minoría, nos que a situación é cualificada como «moi grave» polos expertos. Salienta China,
cos seus axustizamentos, “campos
de reeducación”... pero tamén Corea
do Norte, Tibet, Birmania, Laos e
Turkmenistán, onde se prohiben as
manifestacións relixiosas. Logo están os países islámicos, onde prevalece a discriminación fundada na lei
islámica. E, finalmente, algúns países de África.
A Igrexa e o escándalo de
Gescartera ¿“unha Igrexa pobre ó
servicio dos pobres”?
A frase posta entre comas é
unha das típicas que adoitan repetir
os bispos cando se fala das riquezas
da Igrexa. Seica José Sánchez, exportavoz do episcopado e bispo de
Sigüenza-Guadalajara, adoitaba
dicir: “A Igrexa é unha dama
enxoiada pero arruinada”. É evidente que, como comentaba recentemente Jose Manuel Vidal en El Mun100/436

do, a Igrexa española “deixou
moitos pelos económicos na gateira
da Historia”. A desamortización de
Mendizábal meteulle unha boa tallada ó seu tradicional poderío económico e a República quixo arruinala
de todo; pero logo, os corenta a nos
de franquismo volveron algo as
augas ó rego.
Pero escándalos coma o de
Gescartera fan que a xente se pregunte ¿De onde segue sacando a
Igrexa tanto diñeiro coma para poder investir así? Se é quen de arriscar tantos millóns niso, será porque
debe ter moitos máis... Aínda que a
transparencia é unha condición fundamental para a súa credibilidade, é
sabido que os diñeiros da Igrexa
seguen sendo un tema marcado polo
secretismo, o escuro e o tabú. É
coma “tocarlle o dogma”, que dicía
o chiste sobre un cura. Debe ser por
iso que cada vez ten menos
credibilidade.
Como é sabido, varias dioceses,
institucións eclesiais e congregacións relixiosas perderon máis de
dous mil millóns no furado dos
18.000 que se descubriu nesta
axencia de valores. A diocese de
Valladolid seica chegou a investir
preto de mil millóns, pero puido
sacalos case todos hai dous anos, e
só perdeu 25 millóns. A nosa veciña
diocese de Astorga non investira tanto (tería menos aforrado...), pero uns
din que perdeu 200 millóns (El Progreso) e outros que só foron 50...
Entre as institucións estafadas están
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algunhas tan significativas como
Mans Unidas (que difundiu un comunicado colgándolle o morto á
anterior directiva e afirmando que o
investimento foi en renda fixa, non
variable) e o Instituto Español de
Misións Estranxeiras (IEME, que
perdeu preto de 200 millóns). E entre as congregacións salientan as
agustinas misioneiras, que perderon
465 millóns; xunto con salesianos,
os agustinos e as filipenses
misioneiras, que perderon máis de
cen millóns cada un, como se ve na
lista de acredores publicada por El
Mundo, na que aparecen tamén
outras congregacións con máis de
corenta millóns e varias parroquias.
¿Que dicir disto? Aínda que a
Igrexa teña dereito a investir como
mellor pense os seus fondos (“A
Igrexa española xa non pode vivir
de rendas”, dixo o arcebispo de Valladolid), non pode ter unha visión
da rendibilidade económica coma
calquera outra empresa civil, se non
quere renunciar ó Evanxeo. ¿Como
poden acumular tantos millóns
dioceses e congregacións relixiosas
que teñen voto de pobreza? ¿Como
viven unhas e outras o principio do
compartir solidario dos seus excedentes?
Por outra banda, escándalos
coma este e outros nos que andou
metida, manifestan ás claras as ma-

las compañías nas que anda moitas
veces a Igrexa, como recordaba
Daniel L. Muñoz na revista Irimia;
cualificaba de “demoníaco” o feito
de que ese capital se empregue “en
alimentar a economía especulativa,
instrumento do sistema económico
neoliberal para mover libremente os
capitais polo planeta e producir,
cando convén, terribles crises económicas, sufrimento e morte nos
países do sur”. Certamente, digan o
que digan os bispos, son amizades
perigosas. Para mostra un botón: un
xornalista citado máis arriba
contoume que unha congregación
relixiosa que perdeu agora case 500
millóns (xa perdera outros 600 no
escándalo de De la Rosa! Lémbrese
que o tal señor está en prisión por
desfalco e estafa.
Xesús de Nazaré dixera con razón: “Non amoreedes tesouros na
terra onde a traza e maila ferruxe
acaban con eles, e os ladróns asaltan
as casas para roubalos. Amoreade
tesouros no ceo, onde non hai traza
nin ferruxe que acaben con eles, nin
ladróns que asalten e os rouben”. E
engadiu “onde está o teu tesouro
está o teu corazón” (Mt 6 19-21).
Certamente, parte da Igrexa non ten
o seu tesouro nin en bancos nin en
especuladores, senón ó servicio dos
pobres; pero cando non é así,
cómprelle recoñecelo.
Victorino PÉREZ PRIETO
vitope@planalfa.es
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XABIER PIKAZA, Sistema, Libertad, Iglesia. Instituciones del Nuevo
Testamento. Trotta, Madrid, 2001, 500 pax.
O mercedario vasco Xabier Pikaza (Orozko, 1941) ven de ofrecernos
un novo libro. Este coñecido teólogo, profesor da Pontificia de Salamanca,
ten unha amplísima producción escrita, na que, ó lado de centos de artigos
e traballos diversos, ten publicado xa máis de corenta libros relacionados,
sobre todo, coa eséxese bíblica e o misterio de Deus, pero tamén coa
fenomenoloxía da relixión, a oración, etc. Por algúns deles tivo que padecer
as censuras do Santo Oficio vaticano, xa desde finais dos anos 70 cun dos
seus primeiros libros: Los orígenes de Jesús (Salamanca 1976), sendo
apartado da súa cátedra de Misterio de Deus en 1984. Actualmente ensina
Fenomenoloxía da Relixión.
Hai uns meses, Xabier escribíame unhas expresivas palabras que non
me resisto a traer aquí: “Sae esta semana un libro meu en Trotta sobre
Instituciones del NT que me pode traer algún problema. Espero tomalo con
moitísimo humor. Se chegas a coñecer a polémica, non me defendas nin
me critiques (se podes); deixa que a vida, o amor do evanxeo, siga. Estoume
volvendo cada vez máis místico no senso forte do termo, cada vez menos
centrado en formas de sistema eclesial. Hai algo en Xesús que ti
descubriches, que é a porta da vida”. Referíase ó meu libro Con cordas de
tenrura, que recensionou amablemente para a revista Estudios. E eu
lembraba outras verbas que el tomaba prestadas de S. Juan de la Cruz,
cando lle pedían definir o seu traballo teolóxico (“Buscando mis amores...”):
“A paixón destes versos levoume a escribir o libro que máis quero: El
Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz (1992). Certamente, collín
algunhas flores no camiño e temín diferentes feras, pero sigo buscando os
meus amores e quixera pasar fortes e fronteiras” (“Teología y Palabra de
Dios, camino de libertad”, en Panorama de la Teología Española, Juan
Bosch, ed.).
Non vou seguir o consello de silencio do meu amigo, e non quero
privarme de escribir unhas palabras sobre este magnífico e polémico libro
seu. Non o vou “defender”, pois os libros ou se defenden sós, ou o
panexírico é un pouco inútil. Tan só quero invitar ó lector a mergullarse nel,
convencido de que atopará unha aposta seria e honrada por Xesús e o
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Evanxeo, coa Igrexa; aposta esperanzada e esperanzadora. Outras noticias
poderá atopar o lector que o inviten a desistir de tal empeño, por ser a súa
lectura presuntamente prexudicial para a saúde da súa fe. Oxalá saiba
xulgar por si mesmo, como recomenda Xesús de Nazaré (Lc 12,57).
Unha frase máis da persoal mensaxe de Pikaza paréceme fundamental:
“É o más serio que escribín”. Cítoa porque me compre subliñala: estamos
ante un gran libro; e non só pola extensión (500 páxinas, moitas delas con
letra pequena), nin polo avultado aparato bibliográfico que reflicten as súas
abundantes notas con referencias bibliográficas, nas que pode botarse de
menos nalgunha ocasión máis precisión nas citas, pois nalgunhas delas
faltan as páxinas do libro do que se toman.
É o libro dun crente e dun teólogo eclesial, pero libre e traballador,
apaixonado polo Evanxeo e bo coñecedor da esexese e a teoloxía bíblica;
así mesmo un home do seu tempo, coñecedor do pensamento crente e laico,
a economía, a socioloxía e a filosofía, outra das súas paixóns. Creo que a
clave do libro está nestas palabras do autor (subliñado seu): “A igrexa está
en crise, pero estou convencido de que o cristianismo ten unha palabra que
ofrecer e un camiño que percorrer nas novas circunstancias, e para iso é
necesaria a Igrexa. As miñas reflexións son iconoclastas na forma (son
unha moción contra certa estructura actual do cristianismo, especialmente
católico), constructivas no fondo, escritas desde a confianza da fe no Pai e
do misterio da redención de Cristo” (p. 394).
Este libro de Pikaza ten unha estructura complexa, pero ben artellada,
en catro grandes partes con significativos títulos, cada unha con catro ou
cinco capítulos e numerosas subdivisións, cadros, etc. A primeira titúlase
“Poder humano. A era do sistema”, e fai unha complexa análise do sistema
establecido, papel que en tempos cumpriu a Igrexa, pero que hoxe está nas
mans do poder económico-político, a causa da crise de Deus e da autoridade
da Igrexa e o triunfo da racionalidade económica. É a era do sistema, o
sistema global unitario neoliberal-capitalista, contraposto á liberdade, a
forza creadora da identidade humana que debe representar o proxecto de
comunicación liberadora de igrexa cristiá, “institución de gratuidade
universal”, pois Deus non é sistema senón “puro amor creador”.
A segunda parte é a “Autoridade de Xesús. A liberdade mesiánica”, e
fala do segundo elemento do libro: a liberdade, o principio fundamental da
autoridade mesiánica de Xesús, gratuíta e creadora de fraternidade. Fálase
en primeiro lugar do transfondo xudeu, coas institucións do pobo de Xesús
xurdidas na historia xudía, que Pikaza coñece ben. Para tratar logo da
103/439

Recensións

autoridade mesiánica de Xesús, que promoveu un movemento de liberdade
universal ó servicio dos expulsados do sistema, con poder de exorcista.
Xesús ven traer o perdón incondicional do Deus-amor, perdón gratuíto e
supralegal, oposto ó vello legalismo do talión. A súa autoridade exprésase
particularmente na mesa común, na entrega eucarística (eucaristía aberta)
e na chamada á ruptura co orde vella (patriarcado, familia...) e invitando ó
poder como servicio, que culmina na autoridade pascual.
A terceira fala da “Igrexa mesiánica. Institucións do Novo Testamento”.
As testemuñas de Xesús crearon “unha igrexa forte en liberdade mesiánica,
pero débil en institucións” administrativas e legais, sen ministerios fixos...
pois o importante era a mensaxe. Fálase do movemento de Xesús nos
núcleos de Galilea e Xerusalén (voluntarios carismáticos e sedentarios...)
e a misión universal do apostolado de Paulo, que configura un novo xeito
de Igrexa, que trunfa sobre a concepción da de Xerusalén. Neste capítulo
fundamental fálase dos ministerios nacentes, todos eles marcados polo
servicio e non polo poder, con igualdade de homes e mulleres... formando
un corpo, máis que unha xerarquía. Fronte ó sistema imperial que se
constrúe elevando e honrando ós “mellores”, Xesús non quere que o seu
grupo se organice sobre poderes e honores, senón sobre o servicio mesiánico,
testemuñal. Nos evanxeos salienta a historia simbólica de Marta e María
que o autor ten moi estudiada. O último apartado trata da orixe da
xerarquía, nas Cartas Pastorais e sobre todo na igrexa postapostólica: a
Didajé, 1 Clemente, Ignacio de Antioquía e Ireneo de Lyon.
Finalmente, a cuarta parte é “Un camiño aberto. Igrexa, liberdade
cristiá”. Desde comezos do s. III, e sobre todo a partir do s. IV, o
cristianismo volveuse relixión establecida, chegando a converterse no
sistema occidental, ata hoxe. Pasouse do carisma á xerarquía, xurdindo o
clero, grupo dominante, fronte ó pobo, os leigos, sometidos á autoridade
xerárquica. Unha patriarcalización dos ministerios e unha sacralización
sacerdotal que non ten nada que ver co proxecto de Xesús. O autor insiste
en que compre volver ó Evanxeo “sen glosa”, como verdadeira praxe de
gratuidade e amor incondicional, gozoso, superando os códigos represores
e legalistas. “Non queremos defender unha Igrexa invisible, senón presente
en tódolos camiños da vida, pero non como poder, senón como fermento de
vida” (p. 404). Unha xeración nova para a Igrexa, máis aló do sistema
xerárquico-legal, sen burocracia, verdadeira portadora da gracia de Deus,
comuñón de persoas. O autor apunta un programa como un camiño aberto
elaborado en sete puntos (pp. 458-463) que faga da igrexa un “fogar
contemplativo” con liberdade creadora, baseada no amor mutuo.
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Certamente, un libro polémico, para estudiar e traballar persoalmente
e en grupo. Oxalá non sexa nin esquecido nin exorcizado, senón tomado
como unha proposta esperanzadora.
Victorino PÉREZ PRIETO

XOSÉ LUÍS RIVAS CRUZ E BALDOMERO IGLESIAS, Cantos, Coplas e
Romances de Cego (II) OPHIUSA, Lugo, 2001, 390 páxs.
Acaba de ser presentado en Lugo, o segundo tomo de Cantos, Coplas
e Romances de Cego, prolongación do primeiro publicado en 1998, tamén
preparado por Mero e Mini. Unha xeira máis da serie programada para dar
a coñecer algún do abondoso material de cultura tradicional que pervive
nos seus arquivos. Coma o primeiro, foi subvencionado tamén pola
Consellería de Educación.
Mini e Mero, vellos amigos do mundo de Encrucillada, Irimia e Bienio
Irmandiño e colaboradores nas Romaxes desde os seus comezos, son os
responsables desta nova entrega. Mestres no rural, cofundadores de Fuxan
os ventos (1972-82), fundadores de A Quenlla (1984), musicólogos,
compositores, arranxadores, intérpretes, autores de libros (Contos de Vellos
para Nenos, Somos Lenda Viva), etc. foron quen de atoparen tamén tempo
para a recolla dunha parte da sabedoría popular da nosa xente e de se
constituíren en testemuñas fieis e rigorosos recompiladores da nosa cultura.
De recollela e coidala...¡e devolverlla ó pobo, o menos contaminada
posible!
Cantos, Coplas e Romances de cego (II) é unha mostra de 196
testemuñas vivas da cultura tradicional galega de transmisión oral. No
soporte duns cantos (parrafeos, amoríos, festas...), dunhas coplas (sucesos,
acontecementos, crimes, amores tronzados...) e algúns romances de cego
(comunicadores das vivencias e querencias dun tempo non distante)... está
reflectida unha boa parte da nosa vida e historia. Mero e Mini, alentados e
axudados por amigos (mestres e cregos do rural) e de outras persoas
sensibles ante a “desfeita que se vía vir”, co mesmo agarimo, rigorosidade
e entusiasmo co que espallaban a canción popular na apaixonante década
dos 70 (Fuxan os Ventos, Galicia canta ó Neno, etc.) dedicáronse tamén a
falar e dialogar (de vagariño) con aqueles homes e mulleres que compartían
ledicia nos centos de actuacións polas aldeas da Terra. Pronto aprenderon
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a valora-lo tesouro agachado na sinxeleza da nosa xente. Só foi preciso
saber “provoca-lo exercicio da memoria-historia-lembranza” dos “máis
vellos do lugar”. Unha conversa repousada despois dunha actuación, nun
fiandón improvisado, sempre deu resultados. Daquí xurdiu unha abondosa
recolla de cultura tradicional, que daquela, aínda aniñaba na xente da aldea.
¡Unha das poucas oportunidades non perdidas, gracias á teima destes
buscadores das súas/nosas raíces!
O volume vai arrequentado cun agarimoso prólogo (“Obra de
Camiñantes”) de Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas e a presentación
(Limiar, apuntes de informantes) dos autores. Acompañan tamén o libro: un
cartel (unha historia de “amores tronzados”) con debuxos de Sabela Arias
(tamén a ilustración da Portada) e tres discos compactos coas melodías de
94 temas nas voces dos seus informantes e intérpretes. ¡Un documento de
incalculable valor!
Estamos ante un traballo serio, rigoroso e coherente. Ollándoo sen
présas, máis aló da materialidade do son, das palabras e dos costumes,
cheira a recendo de inxenuidade e verdade, a nota distintiva do rural
galego. ¡Así foi e sucedeu...¡e así hai que contalo!. ¡Sen arranxos nin
componendas! Os puristas, posiblemente o acusen de “primario, rigorista,
e mesmo de incorrecto musicalmente”, pero resulta evidente que neste noso
País, están a se botar en falla testemuños reais para compensa-lo
desequilibrio e baleiro, a pobreza de autenticidade nuns tempos nos que a
técnica, os mimetismos e a todopoderosa globalización (que tamén abrangue
a cultura tradicional) están a racha-la esencia das culturas autóctonas. Velaí
un material, (coido que necesario e aproveitable), á disposición dos
expertos que son os que teñen a obriga e a tarefa de seguir profundando na
alma-vida destas manifestacións tradicionais.
Invítoos a le-lo limiar. Con calma tamén. Este libro non naceu para ser
folleado ás présas ou dunha sentada. Nin para apaga-la sede dunha
tentadora curiosidade. É un material de estudio e reflexión para profundar
sobre uns feitos e mensaxes que nos falan da nosa xente, da nosa historia,
de nós. Vai destinado a tódalas persoas que desexen saber algo máis da nosa
cultura de transmisión oral e queiran seguir pescudando máis datos e
detalles do noso pasado. En definitiva, para compartir toda esa enorme
despensa que estaba a piques de se perder. É unha ledicia poder axudar a
coñecer, máis e mellor, a nosa xente, a nosa propia vida, a nosa historia.
Felicito a Mini e Mero, (benqueridos amigos, compañeiros e loitadores
en pequenas aventuras e grandes esperanzas no campo socio-cultural
galego), e desexo que este segundo volume sirva de agradecemento,
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homenaxe e lembranza tamén á figura de tódolos cegos e cegas (cantores
da nosa literatura popular nos tempos difíciles de fame, miseria, escuridade
e analfabetismo) e ós milleiros de cantores e cantoras anónimos que,
gracias a eles, está aínda viva a nosa cultura e mesmo a lingua. Que esta
achega axude ós estudiosos do folclore a coñecer mellor Galicia e a súa
xente. E para tódolos que témo-la cultura tradicional como fonte e raíz do
noso ser de galegos e cristiáns (identidade de Encrucillada) que o acollamos
con alegría e coma un fermoso regalo no alborexar deste III milenio, tamén
de esperanza
Xesús MATO MATO

VARIOS, Manuel María. Asociación Cultural Xermolos, Lugo, 2001,
737 páxs.
A Asociación Xermolos naceu como un colectivo que se sostén na
paisaxe e na creación dunha comarca e sempre dedicou o seu esforzo a
reivindica-lo patrimonio da Terra Cha, con Encontros dedicados a creadores
como Trapero Pardo, Chao Rego, Ramón Villares, Mini e Mero, Victor
Corral…, e con publicacións sobre Díaz Castro, Nicanor Rielo, Fiz Vergara
Vilariño, ó que fixeran Chairego de Honra. Tamén deron a coñecer varias
obras do “Poeta da Terra Cha”, pero faltaba unha investigación case
definitiva deste poeta que é un dos máis prolíficos das nosas letras, e sobre
todo un arquetipo de compromiso co pobo e cos máis febles da sociedade.
Mesmo esta Asociación lamentaba as valoracións reduccionistas e
parciais que estaban a facerse de Manuel María, ignorando parte da súa
obra. Máis de 130 colaboradores achegan neste volume a súa interpretación
deste escritor. Sen esquece-la importante documentación gráfica na que
podemos seguir unha parte da historia literaria da segunda metade do
século XX.
O libro está ben estructurado para poder dar cabida a tantas
colaboracións, axudado por un deseño áxil e axeitado para que o seu
manexo sexa doado. Nel podemos atopar amplos traballos de investigación
sobre os eidos fundamentais da súa escrita e outros de divulgación que
inciden en aspectos puntuais da súa creación.
O libro que presentamos xa se abre con dúas achegas que responden
a estes dous tipos de colaboracións que se alternan no curso desta colectánea:
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a presentación de Francisco Fernández del Riego e a introducción do
profesor Camilo Gómez Torres, o máis importante investigador da obra
manuelmariana.
A primeira parte, Unha Terra, é un achegamento á Chaira, pois non se
concibe a Manuel María sen este leito vizoso de vida. Foi él o que axudou
a tomar conciencia de que esta “patria” xa existía desde hai milenios. A súa
arqueoloxía, historia, economía e poboación, paisaxe e xeografía, tratadas
por especialistas nestas áreas.
Vén despois o decorrer físico e espiritual do bardo da Terra Cha, polas
diferentes paisaxes que el habitou e emerxendo sempre nas distintas calas
que están a facerse na súa biografía: o amor que rebordan sempre os seus
feitos e os seus traballos. Un Home que nos revela a súa entrega e fidelidade
a un país desde tódalas fibras do seu ser: creativas, intelectuais, políticas,
viaxeiras… Ningún creador pateou tanto Galicia como Manuel María que
levou a tódolos recantos da nación a súa palabra cordial e o seu compromiso
total.
Unha Obra é o corazón destas ducias de traballos… Foi obrigado
dividila en poesía, teatro, literatura para nenos, ensaio, narrativa e poesía
musicada. O autor estudiado agasallounos coa súa contribución a tódolos
xéneros literarios e aquí xa rachamos coa primeira tea que ás veces impedía
percibir toda a inmensidade da súa tarefa literaria: non podemos esquecelo seu teatro que axudou a moitos grupos nunha época de seca a poder facer
representacións, os seus contos ou os seus artigos xornalísticos semanais
que están a debulla-lo acontecer desde hai moitos anos.
Pero é a poesía o seu gran filón creativo, tamén ocupa o espacio máis
importante do libro que estamos a comentar. Había que desfacer equívocos,
prexuízos ideolóxicos, etiquetas interesadas que constrinxiron a súa poesía
nesta ou aquela dirección, cando todo o humano e mesmo o divino vibran
nos seus versos… Algúns títulos falan por si da diversidade temática e
conceptual de Maunel María: poeta neomedieval, poesía amorosa, poesía
social, de denuncia, socialrealista, poeta relixioso cristián, poeta da cultura
material, poeta a “ras de chao”, ecoloxista, etc, e son moitos os campos
específicos do seu cantar que son analizados neste escolleita: a arquitectura,
as correntes acuíferas, a cultura clásica…
Non podía faltar o espírito solidario deste autor que o comprometeu na
súa traxectoria creativa con varios pobos, moitas veces asoballados e ós que
el tamén dedicou libros de denuncia: Bretaña, Euskadi, Portugal…
Pero é o idioma, alguén titula o seu artigo “A megafonía do idioma que
o país necesit(ab)a”, a teima que latexa en todo o seu corpus literario. E a
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esta loita significativa dedícanse unhas das mellores páxinas deste volume,
así como á súa denuncia das eivas que aflixen o pobo: emigración,
colonización, desfeitas ecolóxicas e do patrimonio, desgaleguización,
opresións, problemas laborais, atraso de Galicia, etc.
A cuarta parte do libro chámase Testemuños e son poemas, narracións,
debuxos, arte plástica…, que complementan as análises anteriores porque
documentan os trazos biográficos e literarios que foron estudiados ata aquí,
con nomes e apelidos, as e os representantes máis importantes das nosas
letras asinan encontros co autor ou cos seus libros.
Pero sobre todo temos que salientar que este libro está a axudar a
coñecer mellor a nosa literatura e a un autor que coa súa linguaxe poética
está a suxerir e a provocar: emocións, sensacións, sentimentos, ideas,
arelas… que axudan a construír pobo e a atoparse a un mesmo dentro do
seu tecer.
Alfonso BLANCO TORRADO

Esa pregunta consómenme. ¿Que necesita de verdade a
xente nunha época en que, nunha Igrexa sacramental, os
sacramentos se perden, pero onde todas as maneiras de
encarar a pregunta –incluso o simple feito de recoñecer
que se está suscitando unha pregunta– son rexeitadas,
freadas ou eliminadas? ¿Que é o que realmente necesita
a xente? Esa pregunta posúeme e non me deixa
descansar; e esa preocupación non é só de orde
filosófica.
JOAN CHITTISTER
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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
ALFONSO BLANCO TORRADO,

cura de varias parroquias de Parga.

XOÁN BERNÁRDEZ VILAR,

escritor, licenciado en historia.

CELIA CASTRO OJEA,

mestra nun colexio da Coruña.

AGUSTÍN DÍAZ BLANCO,
CHRISTINE VLADIMIROFF,
XAIME M. GONZÁLEZ ORTEGA,

CHRISTINA MOREIRA,

XOSÉ MATO MATO,

xornalista, redactor de TVE en Galicia.
priora do mosteiro estadounidense de Erie.
profesor de bioloxía no IES Camilo José Cela
(Padrón).
traductora e profesora de francés, membro de Mulleres Cristiás Galegas.
cura de varias parroquias do Cebreiro.

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).

PATRICK VERSPIEREN,

JOHN WIJNGAARDS,
Mª PILAR WIRTZ MOLEZÚN,

director do departamento de ética biomédica do
Centre Sevres de París.
teólogo, webmaster do WOW.
relixiosa da Compañía de María.

