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Guieiro
O número que o lector sostén entre as mans ten un carácter simbólico:
vintecinco anos de comparecencia ininterrompida perante os nosos lectores.
Un cuarto de século que queremos celebrar cos nosos subscritores e
amigos. O próximo número 126, que esperamos que abra unha serie de polo
menos outros vintecinco anos, será un número especial, e será presentado
en diversas cidades do país, nunha serie de actos dos que o lector terá
cumprida noticia e ós que fica convidado. Tamén a partir dese número
encontrará un deseño renovado e descubrirá novas seccións que esperamos
que cubran ámbitos ata agora menos presentes.
O Foro Relixión e Cultura en Galicia, celebrado como é costume o
pasado mes de novembro, abordou este ano un tema bifronte. O seu título
–Cristianismo nas marxes– aludía, por un lado, á vivencia do cristianismo
nas marxes da sociedade, entre os que foron desposuídos dos seus dereitos
e da súa dignidade, e por outra, á vivencia do cristianismo nas marxes da
propia Igrexa, a onde son relegados os que, pretendendo ser fieis ó Evanxeo
no mundo de hoxe, chocan cunha xerarquía que segue ancorada en
formulacións elaboradas para un mundo que ficou atrás.
O desenvolvemento do primeiro aspecto foille encomendado a Glória
Josefina Viero, relixiosa e teóloga brasileira que comparte a súa vida e a
súa angueira cos moradores da favela de Río Comprido, nos arredores de
Río de Janeiro. A favela, unha enorme aglomeración de chabolas no
suburbio dunha gran cidade, é paradigma de exclusión. Alí van parar os que
foron excluídos nos seus lugares de orixe, e alí poden ser de novo excluídos
polos detentores do poder –as mafias do tráfico de drogas e do crime– nun
lugar de miseria e deshumanización. Este cadro brutal énos pintado ó vivo
pola relatora, pero tamén nos descubre que no seo desta situación de
penuria, é posible encontrar esperanza e fe. No relatorio oral –como lle fora
solicitado– centrou a súa descrición nas condicións de vida na favela; no
artigo que publicamos analiza máis demoradamente o papel das comunidades
cristiás no medio desa realidade.
“A fe cristiá, tal como é presentada oficialmente polo discurso da
institución eclesiástica, interesa cada día a menos persoas; e a quen
interesa, suscítalle cada día máis dificultades”. Son palabras de José María
Castillo no seu artigo A fe cristiá nunha teoloxía de fronteira, no que
recolle e amplía as consideracións do vivo relatorio co que nos regalou no
foro. Un exemplo disto foi a intervención matutina de Maria do Carmo
Cozinha que tamén reproducimos, na que, a través da súa palabra viva e
valente, nos transmitiu a frustración de quen busca a clareza da fe pero topa
demasiado omnipresentes as incoherencias da Igrexa.
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O artigo de Castillo, despois de reclamar o dereito da teoloxía á
interpretación dos textos maxisteriais –coa mesma normalidade coa que
hoxe se interpretan os textos bíblicos–, conclúe que os cristiáns só podemos
vivir a fe con auténtica fidelidade se o facemos nas marxes da fe tradicional
e que esta fidelidade non se vive nun proceso de divinización do ser
humano, senón na súa radical humanización.
Pero, aínda que o corpo central deste número estea dedicado a deixar
constancia impresa das intervencións do foro, non se esgotan con isto as
posibilidades de lectura proveitosa. Coa naturalidade e sentido común con
que o acostuma facer regálanos Manuel Guerra Campos cunhas Reflexións
sobre a morte e Tereixa Ledo comparte con nós unha conversa coa teóloga
brasileira Ivone Gevara, que reflexiona sobre a situación do Brasil, a
interpelación do feminismo á teoloxía ou a súa vivencia da Igrexa. E aínda
pode encontrar o lector –amén das crónicas habituais– o relato dunha
interesante experiencia de traballo social levada a cabo en Pontevedra e as
conclusións do alternativo Sínodo do Pobo de Deus.
Xaime M. GONZÁLEZ ORTEGA
xortega@edu.xunta.es
Contas Foro 2001

1

Ingresos
Subvención C. de Política Lingüística
Recollido na Caixa

150.000
234.600

Total Ingresos

384.600

Gastos
Imprenta (programas, carteis, carpetas)
Xantar colaboradores
Flores, fotocopias, folios, augas
Viaxes e gratificación ós relatores1

117.160
18.600
16.000
416.100

Total gastos

567.860

Total Ingresos

384.600

Diferencia a pagar por Encrucillada

183.260

Esta cantidade inclúe unha axuda a Gloria J. Viero para as necesidades da favela de Río Comprido.
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Presentación
Por Victorino PÉREZ PRIETO

Quero empezar esta presentación cunha tira cómica dun debuxante
italiano, Gianfranco Mónaca1. Nas dúas primeiras viñetas aparece un Xesús
co tradicional aspecto do Ecce Homo: esmirrado, medio espido e coa coroa
de espiños na cabeza. Está ante un tribunal de bispos que lle din: “Ti
ensinas a facerse preguntas e non a dar respostas. Ofreces esperanzas,
pero non dás seguridades”. Na terceira viñeta, dous bispos comentan:
“Entre nós... É unha verdadeira sorte que sexa xudeu. ¡Por nada do mundo
querería un elemento así na miña diocese!”.
Penso que manifesta claramente o outro polo do Foro deste ano que
non queda ben reflectido no cartel: “Cristianismo nas marxes”. O cartel
reflicte ben o tema dun cristianismo que se sitúa nas marxes da sociedade,
cos pobres, cos marxinados, cos que non contan... Disto nos ha falar esta
mañá Gloria Josefina Viero, relixiosa e teóloga. Pero este Foro quere
afrontar tamén un cristianismo nas marxes da mesma Igrexa; ou mellor, nas
marxes da xerarquía eclesiástica institucional, que tolera moi mal o
pensamento independente e a contestación interna, aínda que esta apele ás
raíces evanxélicas; máis aínda, un poder eclesiástico que persigue e
condena sen compaixón de toda disidencia, sobre todo se esta é un
pensamento agudo e, polo tanto, máis perigoso. Desta fe cristiá na fronteira
vainos falar á tarde José María Castillo, coñecido teólogo xesuíta, ex
profesor dunha universidade da Igrexa precisamente por ter ousado pensar
por si mesmo e dicilo en alto.
“Roma non paga traidores”, dicía un vello adagio latino. Ou o que é o
mesmo: se queres facer carreira na Igrexa, ou aínda se só queres ter paz coa
Igrexa, tes que deixar a Igrexa en paz e non tocarlle... o dogma.
Colabora en diversas publicacións de ámbito pedagóxico, histórico, sociolóxico e relixioso (Il
Gallo, Il Foglio, Tempi de fraternitá, etc.). É tamén animador pastoral e sociocultural, Licdo. en
Ciencias Relixiosas e Socioloxía. A tira está tomada da súa publicación Gran Hotel Giubileo,
editada en España por Somos Iglesia (2000).

1
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O papa Pío X, San Pío X, na súa encíclica Vehementer nos (12-II1906), facía a comezos do século XX –o século da democracia e dos
dereitos humanos– esta afirmación tremenda: “Só o colexio de pastores ten
o dereito e a autoridade de dirixir e gobernar. A plebe non ten dereito algún,
a non ser o de deixarse gobernar como rabaño obediente ó seu pastor”(n.12).
Os seus sucesores Pío XI e Pío XII non cambiaron moito isto, aínda que o
último falara de que na Igrexa católica tamén debía funcionar o dereito á
liberdade de opinión. Segundo esta concepción, non queda campo ningún
para o dereito a discrepar na Igrexa, e mesmo a liberdade de conciencia
vese gravemente comprometida, relegando ás marxes ó discrepante. En
troques, o Concilio Vaticano II consagrou o dereito á liberdade de
conciencia; pero despois dos primeiros lustros posconciliares, a xerarquía
considerou que houbera demasiada liberdade, demasiado aperturismo, e
cumpría pechar filas no dogmático, no moral e no xurídico, volvendo a
poñer as cousas no seu sitio... E veu a caza de bruxas, sobre todo das bruxas
teolóxicas e políticas... aínda que foran maiormente homes2.
Pero o dogma e as declaracións do maxisterio da Igrexa non pode ser
unha lousa que esmaga e frea a reflexión e a praxe cristiá, senón un
estímulo e unha axuda pedagóxica para afondar persoal e comunitariamente
na fe3, pois “onde está o Espírito do Señor, hai liberdade” (2 Cor 3,17b).
Non é doado para o cristián manter na Igrexa o equilibrio entre a
fidelidade á propia fe e á fidelidade á propia Igrexa na que un recibiu ese
tesouro da fe, e da que está, polo tanto, fondamente agradecido, e por iso
ama a súa Igrexa.
Na relación coa Igrexa “pode un caer, por unha banda, nun simplismo
deformante da realidade; unha inxenuidade culpable, ou unha defensa
apoloxética da Igrexa incapaz de ver os seus defectos, ou obsesionada por
ocultalos. Pero, por outra banda, pode caer nunha crítica implacable que
descualifique de tal maneira o escándalo da Igrexa real (intolerancia,
autoritarismo e marxinación cara a dentro; poder económico e social,
prepotencia, mentira, hipocrisía... cara a fora) que lle impida ver a necesidade
Santo Agostiño e San Tomé de Aquino falaron de que a liberdade de conciencia debe ser
respectada na Igrexa por riba de calquera disciplina dogmática, aínda que logo xustificaran o dereito
desta a reprimir toda heterodoxia, sobre todo o primeiro.

2

A Congregación para a Doutrina da Fe fala nunha declaración de 1973 (Mysterium ecclesiae) de
que incluso as fórmulas dogmáticas consideradas infalibles, están suxeitas a condicionamentos
históricos por razóns culturais de linguaxe, de parcialidade no punto de vista, de limitacións que
veñen dunha actitude polémica, etc. (J.L. Segundo, El dogma que libera, Santander 1989 pax. 345).

3
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do pobo de Deus no proxecto de Xesús”4. En troques, a Igrexa segue a ser
a casta meretrix, porque aínda que ten unha dimensión de misterio máis aló
da pura dimensión sociolóxica, isto tamén. E resulta evidente que nela
seguen a ser conculcados os dereitos dos membros do pobo de Deus a
expresarse libremente, a reelaborar o discurso da fe e a celebración desta
na comunidade, a escoller os seus pastores, os dereitos das mulleres para
deixar de ser invisibles na Igrexa, o dereito a un compromiso político plural,
etc. Como denunciaba o bispo Jacques Gaillot, esta é unha Igrexa que
marxina, no canto de ser unha Igrexa que está cos marxinados.
Pero á hora de falar do cristianismo nas marxes, compre dicir
–finalmente– que non podemos equiparar lexitimamente os nosos dereitos
lesionados na Igrexa, cos dereitos lesionados doutros colectivos humanos
esmagados e ata borrados da historia: os dereitos dos pobos máis pobres, os
dereitos dos máis pobres deses pobos. Por iso, é máis urxente a atención que
a Igrexa lle dea ós máis marxinados, ou sexa, que estea realmente nas
marxes anunciando a liberación de Xesús Cristo, que a atención ós seus
problemas internos, o que non deixa de ser tamén importante. Hoxe a liña
separadora –na Igrexa e na sociedade– non pasa entre progresistas e
conservadores, ateos e crentes, senón na gran idolatría dos que erguen os
seus ídolos de morte (diñeiro poder, seguridade...) fronte ó Deus de vida
que aposta polos máis febles. Estar co Deus de vida é saber espreitar cada
día a súa presencia nos máis pequenos e celebrala con fe firme.
Victorino PÉREZ PRIETO

4

No meu libro Con cordas de tenrura, Vigo 2000, pax. 135.
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A comunidade cristã a partir
da favela
Por Glória J. VIERO

Introdução
Meu desejo é partilhar com vocês um pouco do que vimos, ouvimos e
experimentamos como comunidade de irmãs Servas de Maria Reparadoras
situada na Favela 1171 desde 1996. Uma visão desde dentro pode trazer o
brilho que ofusca do olhar penetrado de paixão, mas que exatamente aí está
sua riqueza e seu limite.
A favela, como expressão da brutal desigualdade e exclusão social, é
um dos locais de maior concentração da população mais empobrecida, onde
habitam pobres e muitos que são empurrados à miséria. Há aí uma dupla
segregação, a que vem de fora, do contexto social mais amplo e a de dentro,
do comando de grupos ligados ao tráfico e ao crime.
Não obstante a situação de penúria, há muita vida, esperança, sonho,
fé, alegria e festa. Para a cidade, a favela é um problema, para os pobres,
não é a solução, é a saída que encontraram. Gostariam que fosse melhor,
mas nem por isso deixam de fazer desse lugar um lugar de vida, como dá,
como é possível. Alguns, sem horizonte, sem perspectiva, entram num
caminho que brutalmente desumaniza e encurta a vida.
Nas favelas, estão uma porção dos milhões de empobrecidos que
cercam o mundo de hoje e que interpelam todas as pessoas inquietas por
justiça e igualdade. Interpelam igualmente toda comunidade dos discípulos
e discípulas de Cristo que só pode ser seguido a partir daqueles com os
quais Ele prioritariamente se identifica.
Uma das favelas situada no Complexo do Turano, num bairro próximo ao centro da cidade do Rio.
O Complexo contém 7 favelas, dentre as quais, uma é a Favela 117.
1
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I. A FAVELA: EXCLUSÃO E RESISTÊNCIA
Exclusão social
A grande contradição hoje é a brutal desigualdade que produz exclusão,
primeiro econômica, depois social de grupos e populações inteiras. Resulta
da dinâmica ocidental capitalista e é radicalizado pelo neoliberalismo que
agrava a exclusão enquanto gera desemprego e encurta o Estado social. A
desigualdade entre os países do Norte e do Sul se reproduz brutalmente no
Brasil, onde os 20% mais ricos desfrutam de 64% da renda e os 50% mais
pobres de 11% (IPEA / IBGE).2
O novo rosto dos pobres hoje são os excluídos, um grupo social que se
torna economicamente desnecessário, politicamente incômodo e socialmente
ameaçador; podendo, portanto, ser fisicamente eliminado.3 As favelas são
uma das expressões mais claras dessa exclusão. Trata-se de um mundo à
parte, do qual a cidade tem medo. Tem aí um “sistema legal” alternativo ao
oficial, com suas leis, sua polícia, suas sanções. Tem, outrossim, sua
cultura, seu modo de viver a família, a religião etc.
Esse apartheid social4 urbano, embora tenha começado há um século
no Rio de Janeiro,5 aumentou aceleradamente nas últimas décadas. De 1980
a 1991 cresceram quase duas vezes mais que a população total, na
proporção de 32/% para 17%6. Muitas favelas estão situadas nos morros
(colinas) encravados no coração mesmo da cidade, expondo para todos a
brutal desigualdade de nosso país. Atualmente, a grande Rio conta com
umas 600 favelas, onde habitam mais de um milhão de pessoas.7
Abandono e discriminação
Apesar de uma melhoria física nos últimos anos, graças sobretudo aos
esforços dos moradores, nas favelas, urbanização e saneamento básicos
2
Sobre a evoluçao recente das desigualdades no Brasil consultar www. Ibase.org.br / paginas /
guido.html.

BURSZTYN, Marcel, “Da pobreza à miséria, da miséria à exclusão” em BURSZTYN, M. (org.),
No meio da rua, Garamondd, Rio de Janeiro, 2000, 27-52.
3

4

BUARQUE, P., O que é apartação:o apartheid social no Brasil, São Paulo Bresiliense,1993.

ZALUAR, Alba e ALVITRIO, Marcos (orgs), Um século de Favela, Fundação Getúlio Vargas,
1998.
5

6

BOFF, Clodovis, “Como trabalhar com os excluídos”, Paulinas, São Paulo, 1998, 103.

ALVITRIO, Marcos, “Abandono e preconceito são estimas das favelas”, artigo publicado no
Jornal do Brasil (JB), 19/08/2001.
7
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continuam precários ou não existem; serviços públicos na área da educação
e da saúde aos quais a população pobre não tem acesso são insuficientes e
de baixíssima qualidade; segurança pública, existe, e o que é pior, há uma
intervenção policial repressora e violenta que só agrava a violência no
local.
Esse abandono vem acompanhado por atitudes e ações discriminatórias.
No imaginário da população, a favela sempre teve uma representação
estereotipada e preconceituosa. No início de sua história, era refúgio de
imundos e pestilentos, um problema de saúde pública; também foi vista
como lugar de promiscuidade e refúgio da malandragem, um problema
moral; a partir dos anos 80, a representação das favelas transformou-se
completamente, agora é refúgio de “bandidos” e lugar do crime, um
problema de polícia, a qual exerce a função de proteger a “corte” contra as
ameaças dos pobres.8 Os Meios de Comunicação reforçam essa imagem de
que todo morador de favela é real ou potencialmente violento e, portanto,
um criminoso, um ser perigoso, do qual a sociedade deve se proteger, sendo
a solução mais simples e eficaz a eliminação.9 É a desigualdade levada a
seu paroxismo, gerando uma situação de dessemelhança, caracterizada pela
ruptura dos laços de solidariedade e de pertencimento a uma mesma
espécie, que permitem a identidade entre seres humanos.10
Na verdade, o não ser tratado com respeito e dignidade é o que mais
fere os moradores de favela. Muitos carregam feridas profundas por terem
sido desprezados, diminuídos como pessoa. Por um lado, há uma resistência
que tende a afirmar a dignidade humana; por outro, também há uma
tendência de desenvolver uma baixa estima de si. É a conseqüência pior no
ser humano desprezado e humilhado: o sentir-se diminuído, envergonhado
diante dos demais. Não faltam, no entanto, os que possuem uma consciência
mais esclarecida de sua dignidade e lutam contra toda forma de preconceito.
Grupos ligados ao tráfico e o problema da violência
Com o fim do regime militar nos países da América Latina na década
Há muitos estudos sobre as representações da favela, incluindo também representações da
exclusão social. Indicamos apenas dois autores que apresentam um resumo do assunto: BURGOS,
Marcelo Bauman, “Dos parques proletários ao Favela-Bairro” em Um século de Favela, 25-60, aqui,
45. NASCIMENTO, Elimar Pinheiro, “Dos excluídos necessários aos excluídos desnecessários”
em No meio da rua, 50-83, aqui, 80-81.
8

9

BOFF, op. cit., 95.

10

BUARQUE, op. cit.
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de 80, vêm à tona inimigos menos visíveis, mas igualmente perniciosos, na
forma de uma violência não-oficial. A transição política do autoritarismo
para regimes democráticos se fez acompanhar de uma transição econômica
que aumentou drasticamente a pobreza e se traduziu em elevados índices
de desemprego, subemprego e trabalho informal legal ou ilegal. Tal
transição atingiu, sobretudo, os segmentos populares tradicionalmente
vulneráveis e desassistidos. Na mesma década, ocorre uma expansão
internacional do tráfico de cocaína que teve conseqüências, sobretudo, para
a população não “beneficiada” com a transição democrática em toda a
América Latina.11 A favela, como vítima da violência institucionalizada,
facilitou a penetração de grupos ligados ao tráfico.
“O tráfico é neoliberal. Ele vai onde tem mão-de-obra mais barata, de
fácil reposição. Onde tem jovem de 15 anos disposto a arriscar a própria
vida em troca daquele dinheiro, ele se instala”.12
O vazio deixado pelo poder público foi ocupado pelo poder de grupos
ligados ao tráfico e ao crime, um poder que se impõe pelas armas e por
distintos mecanismos de legitimação, como proteção, serviços assistenciais,
lazer e interferência junto às associações de moradores. Atualmente, as
ações públicas nas favelas são mais pontuais e geralmente impostas por
políticas clientelistas que não removem a raiz do problema.
A intervenção policial é algo espantoso. Cobra propina, prende
traficantes e exige alta quantia para libertá-los, entra na favela dando tiros,
prende ilegalmente, tortura, invade casas sem mandado do juiz e rouba
utensílios dos moradores. Para se defender desses roubos, os mais pobres
guardam as notas fiscais quando adquirem objetos de maior valor para
comprovar que nâo sâo roubados e assim evitar que sejam carregados. Isso
leva a uma inversão na favela: os policiais são os bandidos e os traficantes
são os que aí cuidam da “ordem”, o que não corresponde aos reais
interesses dos moradores.
Em decorrência da disputa entre grupos rivais pelo controle do tráfico
e da intervenção repressiva de uma polícia que é corrupta e desrespeita os
moradores, as favelas tornam-se palco de freqüentes confrontos armados,
torturas e crimes. Sem dúvida, existe a violência dos excluídos (de uma
minoria na favela). Mas é em grande parte uma reação de sobrevivência
11
LEEDS, Elizabeth, “Cocaína e poderes paralelos na periferia urbana brasileira” em Um século de
Favela,233-276, aqui, 233-234.
12

ALVITRIO, artigo do JB acima citado.
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num contexto bloqueado, privado de alternativas. Certamente, tal resposta,
além de ser eticamente injustificável, é socialmente involutiva.13
A população da favela, portanto, sofre uma dupla ou uma tríplice
segregação: a externa que vem do contexto social mais amplo e a interna
que vem do controle local por grupos ligados ao tráfico e à criminalidade.
Uma terceira segregação leva ao extremo às outras duas, é a que conduz o
marginalizado e o excluído à marginalidade. O tráfico torna-se um meio de
sobrevivência e uma instância de poder que atrai muitos jovens, sobretudo,
os que não têm perspectivas de trabalho e de um futuro melhor.
Com esses mecanismos de eliminação cotidiana dos pobres, a sinistra
dinâmica da exclusão neoliberal chega ao extremo: primeiro o pobre é
excluído do mercado formal, depois da sociedade convencional e, por fim,
da vida. São as conseqüencias dos atuais mensageiros do deus da riqueza
material: uma forma de assassinato tão maldita quanto o terrorrismo.
Também e sobretudo contra esse terrorrismo que deixa morrer aos poucos
os mais pobres do Terceiro Mundo se necessita fazer guerra, como afirma
Cristóvao Buarque:
“O fanatismo do pensamento único neoliberal pode não estar
assassinando diretamente, mas, além de induzir, assite indiferente à morte
de centenas de milhões de suas vítimas. Mortas aos poucos, pelo desemprego,
pela fome, pela falta de educação e pela desesperança. Mortas até mesmo
pelo fanatismo que a desigualdade provoca.
O mundo precisa fazer uma guerra contra o terrorrismo, contra todas
as formas de terrorrismo, e em todas as partes, não apenas contra o
terrorrismo dos fanáticos escondidos que derrubarram as torres em Nova
York”14.
Resistência e solidariedade
Olhar apenas a face desfigurada da favela seria uma visão parcial e
injusta. Em suas veias, pulsa uma dinamicidade, uma vida, sofrida e
resistente, penetrada de uma esperança de continuar vivendo e se possível
ser feliz. Mas para ver isso, é necessário olhar os mais pobres com sua
riqueza e suas contradições. Nem idealizar a favela, nem identificá-la
unilateralmente ou como o lugar do crime e a morada de malfeitores, ou
13

BOFF, op. cit. 95.

14

“A terça-feira que pode durar um século” , artigo publicado no jornal O Globo em 27/09/01.
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como o lugar de coitados dignos de pena. Tanto uma como outra polarização
não ajuda, porque não possibilita um encontro com o pobre na sua
alteridade como pessoa que é.
Nessa perspectiva, queremos ressaltar algo da riqueza humana, da
dinamicidade que, na favela, são sinais e caminhos de resistencia em meio
a situação de penúria. Aqui nos limitaremos a indicar apenas alguns
aspectos.
Em primeiro lugar, está a luta cotidiana para sobreviver, criar os filhos,
construir aos poucos uma pequena casa e enfrentar tantos problemas. Nisso
se destacam particularmente as mulheres. Como a estrutura familiar é
extremamente fragilizada, em muitos casos, fica para as mães a
responsabilidade de sustentar e educar os filhos, geralmente são elas as que
mais sofrem com a entrada de jovens na marginalidade. É a dinâmica
machista agravada pela situação de miséria.
Não faltam as práticas de serviço e solidariedade que aliviam
sofrimentos e até mesmo prolongam a vida dos mais abandonados. Também
nisso, destacam-se as mulheres que realizam serviços bem concretos:
partilham a comida que fazem, cuidam na hora da doença, prestam serviços
em casa etc. Sem essa solidariedade entre os pobres, muitos morreriam à
míngua nas favelas, pois as instituições beneficentes nâo absorvem a todos
e os serviços públicos de assistência a pessoas em situação de carência e
abandono estão praticamente extintos.
Não poderíamos deixar de mencionar a alegria das festas que são tão
comuns. Motivos para festejar não faltam, é um aniversário, um batizado,
uma confraternização etc. Tudo isso é força, é resistência na penosa luta
pela vida.
Além disso, os pobres se organizam para resolver problemas comuns
e para alguma ajuda mútua, principalmente na construção das casas. As
Associações de Moradores, embora continuem oficialmente gerenciando a
favela, são muito limitadas como instância política oficializada de defesa
dos interesses da população, por não poderem funcionar sem certa ligação
com o tráfico. Há, porém, instâncias alternativas, organizações em torno
de projetos sociais. Aqui se situam também as alianças com outros setores
da sociedade como os movimentos de solidariedade (ONGs, grupos ligados
ao Movimento de defesa dos Direitos Humanos, grupos vinculados a
Igrejas etc.) que atuam junto às favelas, potenciando caminhos alternativos
à exclusão.
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Incontáveis são os projetos educacionais e culturais na maioria das
favelas. No Complexo do Turano, só os projetos ligados à Pastoral de
Favelas da Paróquia N.S. das Dores e em parceria com ONGs e outras
instituições são muitos: creche, turmas de complementação pedagógica,
educação de adultos, pequenos cursos de capacitação profissional, prévestibular para carentes, atividades de lazer e cultura: teatro, dança,
trabalhos artísticos, capoeira, judô, etc. No campo da saúde, há um
ambulatório, atendimento médico voluntário, um grupo de agentes
comunitários de saúde que produz remédios alternativos e o quanto possível
realiza um trabalho de formação para a saúde nas comunidades. Os que
atuam em todos esses projetos, alguns são remunerados e muitos são
voluntários. Além disso, há outros dois núcleos de lazer e cultura para
adolescentes promovidos por outra ONG.
Todos esses projetos de solidariedade são iniciativas válidas, ajudam,
mas são parciais, porque incluem apenas alguns. Não resolvem o problema
fundamental das favelas que é a falta de emprego juntamente com a falta
de uma boa educação básica e de uma sólida capacitação profissional. Aqui
se situa a importância do empenho político de todos os setores da sociedade
para uma transformação sistêmica, estrutural.

II. A COMUNIDADE CRISTÃ A PARTIR DA FAVELA
Podemos considerar de duas maneiras a comunidade cristã a partir da
favela: 1) a comunidade que se situa dentro da favela; 2) a comunidade
cristã interpelada pela realidade dos mais pobres. Nossa intenção é falar da
experiência de uma de outra a partir do local onde vivemos. Aí há uma
certa integração entre cristãos que vivem na favela e outros que vivem na
cidade e atuam junto a essas comunidades mais pobres.
Uma religiosidade em defesa da vida
Nas favelas, os católicos são minoria. As CEBs (Comunidades Eclesiais
de Base) praticamente não se desenvolveram aí. Os mais pobres entre os
pobres estão predominantemente nos novos grupos religiosos pentecostais.15
Um fenômeno que tem sido estudado a partir de diversos pontos de vista.
Não obstante as inúmeras críticas a esses grupos, principalmente as
15

CODINA, Vítor, A fé dos pobres, Paulinas, São Paulo, 1997, 87.
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acusações de que são Igrejas e seitas atreladas ao capitalismo neoliberal e
que também manipulam e exploram as situações de carência dos pobres,
muitos reconhecem que eles oferecem aos mais pobres uma ajuda real.
Ajudam o pobre a crescer em sua subjetividade e auto-estima, ajudam
também a resistir à exclusão e continuar vivo. Pois os evangelizadores
“pentecostais” ou “carismáticos” produzem os “convertidos”, os “eleitos”,
os portadores do Espírito.16
É dentro do universo cultural religioso dos pobres que as expressões de
sua fé adquirem significado. Um olhar de fora dificilmente poderá
descortinar o que para aí elas representam.
A cultura dos pobres, entendida como o universo simbólico e as
práticas sociais elaboradas pelo próprio povo ao enfrentar suas difíceis
condições de vida, é uma cultura fecunda e criativa, não sistematizada ou
racionalizada, seus múltiplos elementos se apresentam desorganizados e
até em contradição. Contudo, no seu todo, há uma concepção implícita do
mundo e da vida que surge diante de uma compreensão mais articulada
desses elementos. É uma cultura integradora que abarca, sem problemas ou
grandes distinções, o mundo material e o universo simbólico, o trabalho
manual e as crenças religiosas. Como toda cultura, traz suas contradições
e, além disso, internaliza concepções próprias da cultura hegemônica.17
A religiosidade dos pobres significa a experiência cristã de salvação
vivida e explicitada no interior da cultura popular. Daí que reflete os
valores e as contradições dessa cultura. Uma religiosidade que integra as
diferentes dimensões da vida; é capaz de uma síntese vital, englobando
criativamente o divino e o humano, espírito e corpo, inteligência e afeto,
Cristo e Maria, etc. (Puebla, 448). Mas também tende ao fatalismo e a
resignação alienante, propensa a ser interesseira (Puebla, 913).18
Fala-se de uma cultura dos excluídos, como cultura da sobrevivência,
do dia-a-dia. Os excluídos estão na esfera das necessidades primárias, no
regime das urgências imediatas. Por isso, eles não possuem um projeto.
Mas têm sonho de um futuro maravilhoso. É também uma cultura da festa,
do lazer que ajuda a enfrentar os dramas da vida. Sem isso não agüentariam.
16

BOFF, op. cit., 117.

MIRANDA, Mario de França, Inculturação da fé. Uma abordagem teológica, Loyola, São Paulo,
2001, 142. À luz do documento de Santo Domingo, o autor afirma que a religiosidade popular é
uma inculturação privilegiada da fé (cap. 6).
17

18

MIRANDA, op. Cit. 142.
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É uma cultura penetrada pelo religioso. Religião é, para eles, espaço de
respiro, de humanização, de consolo, de sentido supremo. No meio do
maior abandono, a fé lhes dá uma identidade secreta, uma dignidade
derradeira: “Afinal, a gente também é filho de Deus”. Religião é expressão
de grandeza, de apelo último. A fé é âncora, tábua de salvação. Não
entender a religião do pobre é não entender o pobre.19
Em situações de maior penúria, é uma religiosidade que busca em Deus
ajuda na luta pela sobrevivência (cura de doenças, libertação dos vícios, do
mal, encontrar um emprego, etc.) e sentido para o sofrimento que os aflige.
A partir da perspectiva religiosa integradora e da situação de penúria, os
pobres são propensos a acolher tudo o que ajuda. Como tudo o que fala de
Deus é bom, então é bem-vindo, seja lá da religião que for. “Afinal, é o
mesmo Deus em todas as religiões.” Se bem que tudo o que chega, recebe
um novo enfoque como, por exemplo, podemos verificar na recepção da
pregação das Igrejas e seitas.20
Em relação aos “milagres”, a pregação parte de uma leitura
fundamentalista dos Evangelhos, enquanto os pobres entendem “milagre”,
num sentido muito mais amplo, embora incluindo a perspectiva
fundamentalista. Assim, o “milagre” da prosperidade, por exemplo, não é
necessariamente mudar sua condição de pobre ou adquirir riqueza, como
afirmam os pregadores, sobretudo os da Igreja Universal do Reino de Deus;
é antes, arrumar um emprego, conseguir um biscate, receber uma ajuda
qualquer, dizendo que “o pouco com Deus é muito”. “Milagre” de cura
significa também curar as mais elementares enfermidades e com ajuda de
medicamentos, significa um bom atendimento médico, uma cirurgia bem
sucedida etc. A “expulsão de demônio” significa também superação de
qualquer mal, vício, livrar-se de algum perigo como, por exemplo, de uma
bala perdida, perceber que os filhos não entram no tráfico ou dele desistem.
Vejamos um exemplo muito interessante: um pai, ao me falar de seu filho
que se tornou catequista na Paróquia, disse: “Deus é mesmo muito poderoso,
conseguiu colocar meu filho aqui, isso é uma vitória, é um “milagre!”
Quem mora na favela entende o que está por trás dessa afirmação: num
mundo onde são inúmeros os jovens que entram para o tráfico, para a
criminalidade, para um mal extremo, um filho seguir a religião, é visto
como um verdadeiro “milagre” que só Deus poderia ter feito.
19

BOFF, op. cit., 21-22.

A prática de algumas dessas Igrejas e seitas como a da Igreja Universal do Reino de Deus, a que
mais cresceu no Brasil, está centrada em três principais aspectos: milagre de cura, exorcismo e a
doutrina da prosperidade.
20
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Na favela, encontramos pobres que ainda tem um sentido de futuro, de
vida, de existência. E também os que vivem na miséria, os que sobrevivem
com ajuda alheia, onde há uma mudança no ser humano sem nada, na
radicalidade da expressão, por conseguinte, também muda para a eles a
religiosidade, a fé. São aqueles que estão longe de tudo, também dos
grupos pentecostais. No entanto, esses aprendem a arte de sobreviver, de
pedir, de conseguir ajuda. Descobrem e comunicam aos outros os lugares
de distribuição de alimento, de roupas etc. Tudo para eles é vindo dos
outros e de Deus, a quem agradecem.
Isso nos mostra que as situações na favela são diversificadas a partir
da realidade humana das pessoas. A comunidade cristã aí procura potenciar
os que têm possibilidade de uma resposta, de uma caminhada comunitária
e em relação aos demais, procura marcar uma presença humana, em muitos
casos com serviços assistenciais. Aqui se situa o valor da solidariedade dos
cristãos da Paróquia e de outras comunidades (e de não cristãos) que fazem
campanha, doam alimentos, roupas e outras coisas. Neste sentido, a
pastoral de favelas com sede na paróquia e a comunidade das Irmãs
presente no Morro tornam-se mediação para práticas solidárias de muitas
outras pessoas. Por exemplo, são muitos os que colaboram com doações
para a creche e profissionais que ali prestam serviços voluntários seja na
área da saúde seja da educação.
A vivência da cruz
Uma senhora, dona Ana, falou há pouco tempo, numa reunião de
Círculo Bíblico sobre a fé dos pobres. Disse que os pobres se sentem diante
de um problema que é maior do que eles, sentem que não são capazes de
resolvê-lo, percebem que não há saída mesmo, nessa hora quando se
entregam a Deus, encontram paz e força para continuar lutando. Mas ela
explicou que essa entrega é totalmente diferente do conformismo e da
acomodação, dizendo que, quando a pessoa se conforma, se acomoda, acha
que Deus quer assim, não liga mais para nada, deixa de lutar e cai no
desleixo. A entrega confiante é outra coisa: a pessoa assume o sofrimento
por mais duro que seja, mas o assume com coragem, não tem mais medo
nem se sente ameaçada, porque sabe que Deus está com ela. E acrescentou
que em cada pobre pode ora predominar a atitude de entrega, ora a de
desânimo. Ninguém é totalmente entregue, ou totalmente acomodado,
porém há uma predominância, tem os que vivem muito mais a entrega e os
que não ligam mais para nada mesmo.
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Essa intuição preciosa nos ajuda a perceber o acontecer mesmo da
experiência de Deus na vida de muitos pobres, porém não podemos
desconsiderar que, nas atuais situações de pobreza e miséria, aumenta o
número de pessoas na favela que se encontram sem possibilidade de uma
resposta, de uma resistência mais humana, são os que estão aí numa vida
sem horizonte, sem esperança, sem forças, são os excluídos entre os
excluídos. Mas, como vimos anteriormente, estes aprendem a arte de
sobreviver com a ajuda dos outros.
Diante de situações limites, de um mal absoluto que motivo nenhum
poderia justificá-lo, há um profundo sofrimento porque então já não é
possível entender um Deus que “permite”. Se o sofrimento da doença, da
morte “natural”, acidente etc. até pode ser aceito como vontade de Deus
que permitiu por algum outro motivo maior, diante da tortura e da morte
violenta, os pobres intuem que não pode ser assim, mas não encontrando
outra resposta, há um sofrimento calado, muitas vezes não suportável, o de
não conseguir vislumbrar onde está Deus nesses momentos (Sl 42).
Esses dias mesmo, depois que um jovem foi brutalmente assassinado
e esquartejado diante de muitas pessoas (o fato ocorreu no local onde se
realizava o baile de final de semana numa quadra dentro da favela), uma
senhora, dona Nadir, comentando o caso dizia: “Se a gente ficar pensando
muito, enlouquece, por mais que temos fé em Deus, não cabe em nossa
mente tanta maldade, não dá para entender mesmo porque Deus permite.”
E de fato, já conheci mães que perderam o uso da razão, tão insuportável
fora o sofrimento pelo qual tiveram que passar. Normalmente os mais
pobres não se revoltam contra Deus, embora não faltam os que chegam a
protestar: “que Deus é esse que permite um mal tão terrível?”
A busca por um sentido, uma explicação, diante de tanto horror lateja
na consciência dos pobres. Nas reuniões de Círculo Bíblico e em conversas
pessoais sobre religião ou sobre a violência na favela, essa questão
praticamente sempre aparece. Aqui se situa a importância de um trabalho
pastoral que ajude a descobrir uma nova imagem de Deus diante do
sofrimento. O que não é fácil, tendo presente o pressuposto que povoa o
imaginário das pessoas de que para Deus tudo é possível no mundo. Daí a
importância de uma leitura da Bíblia e da vida, na perspectiva de uma nova
compreensão da presença de Deus no sofrimento e no mal,21 para que venha
mais à luz o que Jesus nos mostrou de Deus. Ele não só não quer e não envia
Refiro-me aqui a nova imagem de Deus diante do mal, da qual fala Torres Queiruga em toda sua
obra.
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o mal, como é aquele que mais sofre o sofrimento dos pobres e está
absolutamente mais empenhado que nós contra tudo o que os aflige, e é Ele
que incansavelmente solicita nossa colaboração.
Essa intuição está na raiz mais funda da experiência dos pobres que se
sabem jamais abandonados por Deus. Trazer isso mais à luz em situações
limites, requer muito mais que palavras, que explicação, requer uma
entrega que ajude a expressar com gestos concretos o que de verdade Deus
é no extremo do sofrimento humano.
Uma comunidade solidária
A comunidade cristã se constrói a partir da experiência de Deus como
a viveu Jesus. E o Deus de Jesus, desde o início da tradição religiosa
bíblica, é percebido como aquele que vê a opressão do povo, ouve suas
queixas contra os opressores, conhece seus sofrimentos e desce para
libertá-los (Ex 3,7). Um Deus que se compadece do povo sofredor e suscita
uma ação libertadora. A imagem de um Deus ao lado das vítimas e contra
a injustiça permanece uma constante em todo o Antigo Testamento.
É essa parcialidade divina para com os pobres e segregados que
aparece na práxis de Jesus. Toda sua vida foi um situar-se de modo decisivo
ao lado de todos os desprezados. Na época, a exclusão fundamental era a
exclusão religiosa e não a econômica. Excluído por excelência não era
quem estava fora do mercado formal, mas quem não se enquadrava dentro
do sistema da Lei e do Templo: os leprosos, esses eram os “excluídos
absolutos”, viviam fora de tudo: do convívio humano (da cidade) e até da
graça de Deus (assim se acreditava); os doentes. Acreditava-se que muitas
doenças estavam ligadas ao pecado, por isso os doentes estavam excluídos
do Templo; os pagãos eram excluídos das alianças e promessas divinas (Ef
2,120). Os samaritanos eram semi-pagãos e, por isso, também desprezados
(Jo 4,19); os pobres, esses nem se fala. A vida difícil não lhes permitia
praticar a Lei. Eram “pecadores”, por condição social; uma “massa maldita
que não conhece a Lei” (Jo 7,49). E no meio do povo, Jesus acolhe os mais
excluídos: a mulheres e as crianças.22
Jesus acolhe a todos, convive com os desprezados e os trata com
dignidade. Rompe a lógica da exclusão consagrada pela Lei: no centro, o
ALLGAYER, Antonio Estevão, Jesus e os excluídos do Reino, Vozes, Petrópolis, 1994; BOFF,
op. cit., 107-111.
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ser humano e não a Lei e o sábado. E ao destinar o primeiro lugar no Reino
aos marginalizados, rompe a lógica de toda exclusão.
Nos últimos tempos, teoricamente a Igreja cresceu na consciência de
que o primeiro lugar aos “últimos” deve nortear a comunidade dos discípulos
e discípulas de Jesus, configurando sua comunhão e missão, mas o caminho
a percorrer nesta direção é ainda longo. Trata-se de uma mudança radical
não fácil de ser realizada que afeta o todo na Igreja. Se as múltiplas
dimensões da comunidade e as diversas atividades não estiverem penetradas
pela prioridade que Jesus dá aos pobres, serão evangelicamente irrelevantes
e poderão ser perversas. Numa sociedade injusta, desigual e excludente, a
Igreja só poderá se situar no mundo como seguidora de Jesus a partir dos
últimos.
“O lugar da Igreja é o ferido no caminho; o lugar da Igreja é o “outro”,
a alteridade mais radical do sofrimento alheio, sobretudo, quando é em
massa, cruel e injusto.” 23
Há muitas maneiras de se aproximar dos que foram empurrados para
a exclusão. Destaca-se hoje o necessário compromisso com a política em
vista de uma mudança das estruturas injustas. Mas nada dispensa uma
presença física da Igreja entre os excluídos. Aliás, como ser “sacramento
de comunhão” sem romper concretamente essa não-comunhão no mundo?
Na América Latina, a partir de Medelin e Puebla, significativos setores da
Igreja fizeram esse êxodo. Atualmente, é visível um retroceder nesse
sentido. No entanto, o processo me parece irreversível. Cada vez mais, a
consciência da Igreja se saberá menos Igreja, menos seguidora de Jesus,
quando distanciada dos pobres. Aqui também se situa a nova consciência
de que os pobres não podem ser considerados apenas objeto da ação da
Igreja, mas também sujeitos, enquanto cristãos que são. Teoricamente isso
é um dado, mas o caminho a ser feito nessa direção é longo.
Na Igreja, há uma reprodução da desigualdade social contrastando
com o Evangelho e com as afirmações oficiais desde João XXIII à João
Paulo II que proclamam uma Igreja que quer ser de todos, e deseja
especialmente ser Igreja dos pobres (LG 8, e AG 5). Não obstante essa
nova consciência de que é insuficiente ser Igreja para os pobres, mas ser
uma Igreja dos pobres, a desigualdade persiste. O maior número de
católicos hoje está no Terceiro Mundo, e são predominantemente pobres.
23
SOBRINO, Jon, O princípio Misericórdia. Descer da cruz os povos crucificados, Vozes,
Petrópolis,1994, 39.
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E, no entanto, praticamente em tudo o que oficialmente a Igreja faz, eles
não contam como cristãos que são, como sujeitos da Igreja. Essa
desigualdade se reproduz nas Igrejas dos países pobres. As conseqüências
disso podem ser irreversíveis, o que de certo modo já está acontecendo: de
marginalizados, os pobres vão sendo excluídos da Igreja. Uma contradição,
tendo presente que o Evangelho a eles destinado é o coração mesmo da vida
cristã.
O caminho de uma Igreja mais solidária contém, portanto, várias
dimensões intrinsecamente ligadas: a presença humana e solidária entre os
mais pobres e em seus caminhos de libertaçã o; a comunidade dos pobres
na Igreja como sujeito eclesial, as múltiplas práticas de solidariedade que
podem envolver todas as comunidades em todos os lugares. Tudo isso
lidado a um compromisso político de transformação do sistema que gera
injustiça e exclusão. Trata-se de um compromisso não só da Igreja, mas de
múltilos setores sociais críticos ao sistema excludente. A comunidade cristã
o faz a partir de sua fé, isto é confessando que toda busca de justiça e toda
prática de solidariedade são impulsionadas e animadas por Deus. Para
quem crê, isso não se trata de um acréscimo supérfluo à mesma prática, ao
contrário, trata-se de uma vivência muito profunda, uma espiritualidade,
uma mística. Trata-se da experiência de se dar conta de que os caminhos
históricos de liberação estão enraízados na ação salvadora de Deus e nele
encontram seu horizonte definitivo.
Uma comunidade religiosa na Favela
Uma intuição de fundo que perpassa a teologia da Vida Religiosa e a
história da Vida Religiosa Inserida nos meios populares na América Latina,
aponta uma mudança no modo de compreender a própria VR (Aqui faço
mais referência à segunda). Nos primeiros anos das pequenas comunidades,
havia suspeita, um certo receio de que seria uma forma de VR menos
“religiosa”, menos “espiritual” que as formas tradicionais porque estaria
muito metida no mundo. Daí as intermináveis discussões sobre até onde
poderia e até onde não poderia ir para não perder a identidade.
A pergunta subjacente a essas discussões e que a reflexão teológica
acerca das VRI procurou responder poderia ser assim formulada: como
uma VR podia continuar “religiosa”, prioritariamente com o sagrado,
estando tão metida no mundo? As várias respostas indicavam para a
necessidade de uma espiritualidade integradora, fundamentada na
Encarnação e na kénosis de Jesus. Dois elementos que indicavam a
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verdadeira relação da VR com o mundo, porque ao mesmo tempo a
situavam no justo lugar: junto aos pobres. Ser COM(o) SAGRADO é,
então, estar no mundo a partir de onde está Deus mesmo. Jesus nos mostrou
que Deus tanto ama o ser humano que com ele se identifica, e porque quer
a realização de todos é parcial com os últimos. Torres Queiruga na reflexão
sobre a identidade da VR sublinha que sua relação com o mundo se dá a
partir da experiência de Deus criador. Trata-se então de uma vida por Deus
do mundo no mundo de Deus.24 E, num mundo de brutal desigualdade como
é o nosso, significa uma vida por Deus dos pobres que nos coloca no
mundo dos pobres.
Passados os primeiros tempos da novidade e do conflito, o novo tipo
de comunidade se solidificou. Na reflexão teológica, vão aparecendo novos
elementos que apontam para uma VR sempre mais vinculada à realidade
dos pobres. Vejamos alguns: da inserção à inculturação25. É a VR que
brota da inculturação do Evangelho na cultura dos pobres; a espiritualidade
do corpo como chave para a inserção26, é o todo da pessoa como mulher ou
como homem que entra em relação com o mundo dos pobres. O êxodo que
começou com a mudança de lugar geográfico, desde o início foi exigindo
passos mais profundos, cultural e espiritual. Uma caminho nunca acabado
numa realidade que é dinâmica e em contínua transformação.
A vivência de nossa comunidade na favela ajuda a perceber que o
caminho da experiência de Deus é a vida mesma, sobretudo, desde onde ela
está ameaçada. Ajuda no processo de se dar conta de que Deus está aí como
o Deus da vida e da compaixão. Isso requer o cultivo de uma atitude de
escuta profunda da realidade mesma, na oração, na contemplação, na
partilha comunitária etc. Onde aparece justo o que Deus não quer, o ser
humano desprezado, humilhado, aí é o lugar privilegiado de sua manifestação
num mundo injusto e desigual.
Toda a a VR hoje se descobre chamada a comprometer-se com Deus
inteiramente debruçado sobre o ser humano e o ser humano que não é
respeitado. Na favela, esse caminho passa pelo encontro pessoal com os
24
TORRES QUEIRUGA, Andrés, Por el Dios Del mundo em el mundo de Dios, Sal Terrae,
Santander, 2000.
25

TABOSRDA, Francisco, Da inserção à inculturação, Publicações CRB, 1988.

ROY, Ana, Tu me deste um corpo, Paulinas, São Paulo, 2000. Ana Roy foi uma das primeiras
religiosas a inserir-se numa favela do Rio de Janeiro, em 1962. Atualmente se encontra numa
pequena comunidade no interior da Bahia e como assessora colabora com a caminhada da Vida
Religiosa no Brasil.
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que aí vivem, em sua luta pela sobrevivência, em suas conquistas e alegrias,
em sua religiosidade e, sobretudo, em seu sofrimento, passa também por
serviços que promovem e fazem crescer a vida. A realidade é complexa e
são múltiplas as situações de sofrimento que a tantos aflige. Por isso, se faz
necessário escutar nova solicitação de Deus, numa nova resposta que não
será possível a não ser em conjunto com todas as pessoas que são hoje
sensíveis ao problema da injustiça. Aqui se situa um novo modo de atuar
da VR, não mais isolada, mas inserida nos caminhos de libertação dos
pobres e em parceria com tantos homens e mulheres que negam a lógica da
exclusão e se abrem à comunhão e à solidariedade com os que não contam
no mundo.
CONCLUSÃO
Na medida em que entramos no mundo dos pobres e os pobres entram
em nós, do fundo da vida se levanta uma luz, a luz do Evangelho que vai
desmascarando a hipocrisia, a injustiça e a idolatria. A partir dos pobres,
vem à luz o que somos em relação à nós, aos outros, à natureza e a Deus.
Diante deles, a iniqüidade sistêmica não fica ocultada, o acúmulo pessoal
e social aparece como uma afronta, um roubo, uma violência; a Igreja que
ignora os que são desprezados se revela como mensageira não do Deus
verdadeiro, que ve e escuta o sofrimento humano (Ex 3,7), mas de um ídolo
que tem ouvidos e não ouve e tem olhos e não vê (Sl115).
É a partir do Deus das Bem-aventuranças, do Cristo identificado
naquele que sofre, que a comunidade se gesta cristã. Nessa esperança, ela
proclama o Deus da vida e da compaixão, sem reservas inclinado sobre o
ser humano que sofre, sobre as vítimas das injustiças e da exclusão, e
incansavelmente suscitando no mundo a práxis do amor.
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DEUS DA VIDA E DA COMPAIXÃO
Deus da vida e da compaixão,
Entre os pobres,
és consolo e conforto,
sustento e fortaleza, ânimo e coragem.
Companheiro na luta e esperança que não falha.
Nos rostos desfigurados pela miséria,
encontramos tua face de dor e compaixão,
e vislumbramos tua luz que penetra a escuridão da história.
Fonte de solidariedade,
ante o sofrimento humano,
incansavelmente suscitas compaixão,
cuidado e ternura,
prática que liberta.
Criador de justiça e igualdade,
ante toda injustiça, miséria e exclusão,
tua esperança dá teimosia em viver aos pobres.
E em todos os homens e as mulheres, queres infundir
uma força incontida
de arrancar e demolir o que fere e mata
e de promover um mundo feliz para todos.
Deus do perdão e da paz
Sem descanso suscitas amizade e comunhão,
reconciliação que não compatua com desigualdades
e paz que não esconde injustiças.
Alegria de nossos encontros. Nossa festa, nosso canto.
A Ti só louvor e gratidão.
Queremos escutar hoje e sempre
teu chamado amoroso, insistente, oportuno e inoportuno,
realizando tua obra
de um mundo bonito,
onde ninguém fique de fora
da mesa do pão e da festa
e da alegria de se saber em tua ternura infinita.

Glória Josefina VIERO, smr
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A fe cristiá nunha teoloxía
de fronteira
Por José Mª CASTILLO

Temos que comezar recordando un feito que se nos impón con
suficiente evidencia: a fe cristiá, tal como é presentada oficialmente polo
discurso da institución eclesiástica, interesa cada día a menos persoas; e a
quen interesa, suscítalle cada día máis dificultades. Por iso, nos nosos
ambientes relixiosos, se fala agora, con tanta frecuencia, de crise da fe en
Deus, crise da práctica relixiosa, crise da Igrexa, crise do sacerdocio, crise
da Vida Relixiosa, crise de vocación e de tantas outras crises, que resultaría
penoso enumerar.
Por outra banda, falar de crise é o mesmo que se referir a unha
mutación importante no desenvolvemento dun proceso, que pode ser de
orde física, histórica ou espiritual. No asunto que aquí nos ocupa –a fe
cristiá– estamos a falar obviamente dunha mutación importante no
desenvolvemento dun proceso espiritual. Isto quere dicir que, ante nós,
temos indicadores moi claros que nos falan dun cambio, dunha
transformación moi profunda no que concirne á fe, ó noso xeito de
entendela e de vivila. E, polo tanto, tamén en canto se refire ós nosos
procedementos para transmitila, ou sexa para conseguir que outros participen
das nosas conviccións e crenzas e as poidan compartir connosco.
Pero non se trata só diso. Hai en xogo algo moito máis importante. Os
indicadores da crise non apuntan só a individuos, a persoas máis ou menos
determinadas, que atravesan as consabidas situacións críticas que sufriron
case tódolos crentes de case tódolos tempos. Agora non se trata, nin só nin
principalmente, de procesos individuais ou de situacións persoais. Agora a
cousa vai máis en serio. Porque a crise da fe en Deus, a crise relixiosa e a
crise da Igrexa se nos mostran como un proceso que afecta á sociedade, á
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cultura, ó noso xeito máis connatural de pensarnos a nós mesmos e de
pensar todo o que nos rodea, desde o máis humano ata o máis divino. Como
observou acertadamente o coñecido sociólogo Anthony Giddens, os cambios
máis importantes, que se están a producir, neste momento, son os cambios
que se están a dar na nosa propia intimidade.
Agora ben, estando así as cousas, todos nos vemos abocados a ter que
vivir a fe nunha situación de fronteira, de forma que, en non poucos casos,
se podería falar dunha situación marxinal. Con isto quero dicir que, polo
menos desde o meu punto de vista, é un autoengano moi perigoso pensar
que, neste momento, se pode vivir a fe cristiá nunha presunta ortodoxia
tranquila, ausente de problemas e conflictos. Porque o que pensa dese xeito,
seguramente sen se dar conta do que realmente lle ocorre e ata quizá
imaxinando que el non ten problemas, é o que vive máis desprazado cara
ás marxes da fe. Ou mesmo pode chegar a ser un perfecto funcionario da
ortodoxia, vivindo na máis cega ou, posiblemente, disimulada increnza.
¿Por que digo estas cousas? Por tres razóns que vou explicar a
continuación.

1. O problema hermenéutico
Son consciente de que falar de hermenéutica é manexar un concepto
“sumamente ambiguo” (H. G., Stobbe). Por iso, prescindo
intencionadamente das numerosas cuestións disputadas entre especialistas
sobre este complicado asunto. E voume limitar a algo que me parece
enteiramente obvio. Na súa acepción máis elemental, enténdese por
hermenéutica a arte de interpretar textos. É verdade que, na historia da
interpretación, advírtese un movemento de pensamento sempre máis radical,
que desde o texto como “obxecto” pretende chegar ó “ser como texto”. A
hermenéutica, nese caso, sería, non xa a interpretación dun determinado
texto, senón a incesante interpretación do ser mesmo e, polo tanto, da vida
enteira. Non vou entrar nesa cuestión. O problema que eu me formulo aquí
é moito máis sinxelo.
Como é sabido, existe unha hermenéutica bíblica, é dicir, unha teoría
xenérica sobre o acto de comprender e interpretar os textos da Sagrada
Escritura. Tal esforzo de comprensión e interpretación móstrasenos como
algo enteiramente indispensable, dada a distancia no tempo que nos separa
de textos escritos hai moitos centos de anos e, polo tanto, en condicións
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históricas e culturais moi distintas das nosas. Pois ben, se a hermenéutica
bíblica é efectivamente así, a pregunta que calquera se pode (e se debe)
facer é clara: ¿por qué non existe igualmente unha hermenéutica teolóxica?
Como é lóxico, tal hermenéutica consistiría no acto de comprender e
interpretar, entre outras cousas, os textos do Maxisterio eclesiástico,
empezando polos símbolos da fe e seguindo polas definicións dos concilios
e dos Romanos Pontífices. Todo o mundo sabe que moitos deses textos
foron escritos tamén hai centos de anos, como é o caso do Credo que
recitamos cando celebramos a eucaristía. Tanto o “símbolo” de Nicea,
como o de Constantinopla, elaboráronse no século IV, é dicir, hai máis de
mil seiscentos anos. E sabemos que eses textos se escribiron nunha cultura
que xa non é a nosa, nunha linguaxe que non é a nosa, e como resposta a
problemas que, en boa medida, xa non son tampouco os nosos. Por outra
banda, non se esqueza que, no Credo, se expresa o contido esencial da nosa
fe. É dicir, no credo afírmase o que temos que pensar sobre Deus e a orixe
do mundo, sobre Xesucristo e o significado da nosa salvación e a nosa
esperanza, sobre a acción do Espírito e a presencia da Igrexa nas nosas
vidas. Trátase, obviamente, de cousas demasiado importantes como para
que nos vexamos obrigados en conciencia a pensalas e expresalas como as
pensaron e as expresaron os homes de Igrexa do século IV, condicionados
inevitablemente pola situación cultural, relixiosa e política daquel tempo.
Por suposto, os teólogos de hoxe esfórzanse por analizar os textos do
Maxisterio eclesiástico no seu contexto histórico. Pero unha cousa é a
análise histórica dun texto e outra cousa é a hermenéutica dese texto. No
primeiro caso, explícasenos o que o texto quixo dicir no seu momento. No
segundo caso, somos informados do que o texto significa para nós neste
momento. Por exemplo, cando no símbolo niceno-constantinopolitano
dicimos: “Creo en Deus Pai todopoderoso, creador do ceo e da terra”, un
bo historiador do dogma explicaranos o que se quixo dicir e por qué se
quixo dicir todo iso no século IV. Non cabe dubida que coñecer todo iso é
fundamental para saber o que afirmamos cando recitámos o Credo. Pero iso
non é facer unha hermenéutica do Credo. É dicir, sabemos o que crían os
homes do século IV. Pero, con demasiada frecuencia, hoxe (no século XXI)
atopámonos con xentes que non saben o que cren ou o que teñen que crer
cando recitan o Credo.
Naturalmente, o primeiro que ocorre pensar, ante este estado de
cousas, é que na Igrexa son máis intocables os textos do maxisterio
eclesiástico que os textos da Sagrada Escritura. Por iso, sen dúbida, hoxe
os especialistas en Biblia se senten máis cómodos que os teólogos
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dogmáticos. Porque, de feito, os biblistas teñen unha liberdade que non
teñen os dogmáticos. O cal, polo demais, resulta comprensible. Sabemos,
en efecto, que o concilio Vaticano II dixo que “o oficio de interpretar
autenticamente a palabra de Deus escrita ou transmitida foi confiado
unicamente ó Maxisterio vivo da Igrexa” (DV 10, 2). É verdade que,
inmediatamente, o texto do concilio di que “este Maxisterio non está sobre
a palabra de Deus, senón que está ó seu servicio” (DV 10, 2). Pero é
evidente que, se antes se dixo que a única instancia que pode facer
hermenéutica auténtica, na Igrexa, é o Maxisterio, entón resulta inevitable
chegar á seguinte conclusión: sobre o texto bíblico pódese facer hermenéutica; sobre o texto maxisterial non cabe tal posibilidade. Isto explica, en
boa medida, o medo que hai entre os teólogos a tocar todo que sexa ou o
que roce coa interpretación dos textos do Maxisterio eclesiástico.
Pero o que acabo de dicir non é o máis importante no asunto que nos
ocupa. Hai algo moito máis grave. Os textos do Maxisterio non son
soamente intocables. Ademais de intocables, son obrigatorios en conciencia.
De onde resulta que os cristiáns de hoxe nos vemos obrigados a crer unha
serie de afirmacións doutrinais que, pola autoridade do Maxisterio, nos din
unha cousa, mentres que, pola autoridade que para nós teñen outros saberes
(as ciencias nas súas múltiples manifestacións actuais), sabemos que eses
textos se teñen que entender de xeito distinto de como nolos explicaron.
A consecuencia que loxicamente se deduce de canto acabo de explicar
é que ós cristiáns non nos queda máis remedio que vivir a nosa fe na
fronteira. E, non raras veces, mesmo nas marxes desa fronteira. Tendo en
conta que non se trata dunha actitude de rebeldía. Trátase da única
posibilidade de coherencia, que temos ó noso alcance. Porque, se é verdade
que a fe cristiá nos esixe fidelidade ó ensino do Maxisterio, non é menos
certo que esa mesma fe nos esixe tamén ser fieis ós incesantes avances que
se van facendo, non nos distintos saberes (científicos, históricos, sociais...),
senón ademais na interpretación dos textos bíblicos e na reflexión que se
nos impón, como deber e como dereito, desde o coñecemento máis
profundo do que eses textos nos revelan.
Aquí é importante recordar que, segundo o concilio Vaticano II, a fe
é o asentimento que voluntariamente facemos os seres humanos á revelación
feita por Deus (DV 5, 1). Agora ben, se a fe se entende como a resposta
humana á revelación divina, nunca deberiamos esquecer que, segundo o
mesmo concilio Vaticano II, a revelación de Deus comunícasenos a través
da Tradición que, coa asistencia do Espírito Santo, “vai crecendo na
comprensión das cousas e das palabras transmitidas”..., é dicir, a Igrexa, no
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correr dos séculos, tende constantemente á plenitude da verdade” (DV 8,
2). Isto significa, loxicamente, que a fe cristiá non se limita á soa aceptación
duns textos do pasado, senón que implica un proceso de crecemento, no
decurso dos tempos e no progreso do coñecemento humano. Pero,
naturalmente, falar de crecemento e de progreso no coñecemento humano
é falar de algo que non se limita á pura memoria, que repite o que se dixo
dunha vez para sempre, senón que iso leva consigo unha decisión e un afán
de apertura, de busca, de interpretación, que con frecuencia poderá implicar
tensións e conflictos co que se dixo noutros tempos, noutras circunstancias
e en ámbitos culturais distintos dos nosos.
En consecuencia, tomar en serio a fe cristiá esixe, entre outras cousas,
estar dispostos a perde-la seguridade que ten o que se limita a repetir
mimeticamente o que se dixo en tempos, en situacións e en culturas que xa
non son (nin poden ser) o que nós vivimos neste momento, senón que
acepta o risco de interpreta-lo que se dixo antes e de aplicar aquilo ó que
estamos a vivir no tempo presente. A fe, polo tanto, é risco e é inseguridade.
Porque é fidelidade, non só ó que se dixo in illo tempore, senón ademais ós
berros e murmurios do que estamos a ver e palpando agora mesmo.
2. A coherencia dentro da Igrexa
Sabemos perfectamente que a fe transcende as fronteiras da Igrexa, xa
sexa que se fale da “fe implícita”, xa sexa que utilicemos a coñecida
linguaxe dos “cristiáns anónimos” ou quizais outras posibles denominacións,
que responden a situacións moi reais e moi verdadeiras. Non se trata aquí
de dilucidar estas cuestións que, polo demais, xa foron suficientemente
estudiadas pola teoloxía cristiá. O problema que aquí interesa tratar refírese
ó feito de cómo vivir con coherencia a fe dentro da Igrexa.
Todos sabemos que hai bastantes persoas (quizais máis das que
sospeitamos) que se declaran crentes, en Deus, en Xesús o Señor, no
Evanxeo, pero, ó mesmo tempo, esas persoas afirman que non cren na
Igrexa ou, noutros casos, que non lles interesa para nada a institución
eclesiástica e ata mesmo hai quen ve á Igrexa como o grande impedimento
para poder vivir a fe cristiá coa debida coherencia. O problema radica, sen
dúbida, en que as persoas, que se atopan neste tipo de situacións, ven que
a Igrexa non coincide co Evanxeo. E ata hai, seguramente, os que atopan
determinadas contradiccións entre o que di o Evanxeo, por unha parte, e o
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que fai a Igrexa, por outra. En todo caso, calquera persoa normal se decata
de que na Igrexa hai cousas que non están de acordo co Evanxeo. E, o que
é peor, que ademais na Igrexa hai cousas que están abertamente en contra
do Evanxeo. Por exemplo, ¿que ten que ver a sinxeleza e a marxinalidade
do nacemento de Xesús coa solemne pomposidade dunha celebración
pontifical ou papal, no marco espléndido das nosas grandes catedrais? Ou
tamén, ¿como se pode falar do despoxo e do fracaso, que viviu Xesús na
súa morte, e dicir todo iso dende a solemnidade dunha cátedra pontificia,
con todo o que semellante cátedra expresa simbolicamente ante os asistentes?
¿Como se explica que os oíntes, ó oír tales cousas, en semellante contexto,
non estalen en gargalladas?
Á primeira vista, pódese pensar razoablemente que estas cousas non
teñen importancia. Ou mesmo se pode dicir que todo isto non é senón
esaxerar as cousas, utilizando o retrouso da demagoxia. Sen embargo, se o
asunto se pensa de vagar, pronto se comprende que as cousas, que acabo de
insinuar, non son senón a punta dun inmenso iceberg, o peso e a fondura
do cal nos resultan moi difíciles de calcular. ¿Como se podería formular o
problema?
Hai algo que salta á vista. A Igrexa é unha institución cunha estructura
organizativa que nos parece anacrónica en moitas cousas. É dicir, para
moitos cidadáns de hoxe, a Igrexa é unha institución de tempos pasados,
que non mantén precisamente aquilo que tería que manter (a presencia viva
de Xesús e a súa mensaxe), mentres que se aferra a formas de pensamento,
costumes, tradicións e, sobre todo, un sistema organizativo que non encaixa
nin resulta aceptable para a grande maioría das xentes da nosa cultura e da
nosa sociedade. Por exemplo, segundo o vixente Código de Dereito
Canónico, a Igrexa está organizada, en canto se refire á xestión do poder,
como unha monarquía absoluta (cf. can. 331; 333, 3; 1404; 1372), na que
non existe a axeitada distinción dos poderes lexislativo, executivo e
xudicial (can. 135). Isto quere dicir, loxicamente, que o principio
determinante do goberno, nesta Igrexa así organizada, non é a defensa da
dignidade e os dereitos das persoas, senón o sometemento dos súbditos ós
criterios e á vontade do soberano, o Romano Pontífice.
Agora ben, as persoas que pretenden vivir a súa fe nunha institución
así, non teñen máis que dous camiños para intentar vivir en coherencia coa
fe que profesan. Un camiño é a total identificación coa institución e o seu
sistema organizativo. Pero, como é lóxico, unha persoa da nosa cultura, e
debidamente integrada na sociedade actual, só pode identificarse
incondicionalmente cunha institución anacrónica, que non recoñece (na
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práctica) a dignidade e os dereitos das persoas, a base de pagar un prezo
moi alto. Ese prezo non é, nin máis nin menos, que renunciar a unha porción
esencial da propia persoa, é dicir, renunciar ó seu lexítimo dereito a pensar,
a falar e a decidir por si mesmo. Pero sabemos que iso non se pode facer,
tal como está organizada a nosa psique, nada máis que sobre a base de doses
moi fortes de fanatismo. Paréceme que non é esaxerado afirmar que isto é
o que sucede nos grupos e organizacións que, efectivamente, se identifican
incondicionalmente e acriticamente co actual sistema organizativo da
Igrexa. Por iso, a maior parte da poboación, que pretende vivir en certa
coherencia coa fe, adoita coller o outro camiño. O camiño da marxinalidade
respecto da institución eclesiástica. Por suposto, este fenómeno non se dá
en tódolos cristiáns do mesmo xeito e coa mesma intensidade. Hai cristiáns
que intentan vivir en comuñón coa Igrexa, pero entenden esa comuñón
como unha comuñón crítica, en canto que obviamente non están de acordo
con moitas das cousas que fai ou di a Igrexa “oficial”. Hai cristiáns que cren
en Xesús e o seu Evanxeo, pero, máis tarde ou máis cedo, rematan por
desentenderse da Igrexa. Isto explica o éxodo masivo, crecente e silencioso
de xentes que abandonan a Igrexa, de maneira que cada día é maior o
número de persoas que, afirmando que se senten crentes (do xeito que
sexa), en realidade non se recoñecen como católicos. A sangría que está a
sufrir a Igrexa actualmente, neste sentido, é moito máis forte do que os
dirixentes eclesiásticos se atreven a recoñecer.
A consecuencia, que se segue do que acabo de dicir, é que os que
pretenden vivir a fe cristiá con coherencia non teñen, neste momento, nada
máis que dúas saídas: 1) O fanatismo, máis ou menos inconsciente e
disimulado, que é necesario para identificarse incondicionalmente coa
actual estructura organizativa da Igrexa. 2) A marxinalidade dos que
queren ser consecuentes co Evanxeo, pero se decatan de que non poden
vivir, ó mesmo tempo, de acordo con Xesús e de acordo cos que fan e din
cousas que están en contra do que fixo e dixo Xesús.
Agora ben, vivir en comuñón cunha institución e simultaneamente na
fronteira (ou mesmo nas marxes) desa institución é difícil e, en determinadas
ocasións, moi duro. Sobre todo, cando se trata dunha institución, como é o
caso da Igrexa, que é a representante oficial e auténtica daquilo (o
Evanxeo) que é exactamente o que nos impide identificarnos
incondicionalmente con esta Igrexa. Ademais, non esquezamos que o que
se provoca, nestes casos, é un conflicto de conciencia, no que os sentimentos
de culpa poden desempeñar un papel determinante. Pero non só un
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conflicto de conciencia. Ademais diso, poden producirse (e de feito se
producen) conflictos, de orde social e pública, nos que o suxeito se pode
atopar en situacións nas que xoga o seu prestixio, a súa seguridade e o seu
futuro.
Como é lóxico, todo isto quere dicir que ser cristián, nas condicións
actuais e se se quere vivir a fe con coherencia, supón e esixe un plus de
firmeza e fidelidade, non só na adhesión a Xesús o Señor, senón tamén no
referente á comuñón coa Igrexa, na que queremos permanecer, pero
mantendo coa mesma firmeza a liberdade sen a cal non podemos ser fieis
ó Evanxeo.
3. O desprazamento da mediación relixiosa
Ninguén ten acceso directo a Deus. De aí a indispensable necesidade
de mediacións a través das cales poidamos os seres humanos establecer a
nosa comunicación con Aquel que nos transcende. Como é ben sabido, a
mediación máis común para a comunicación con Deus foi sempre a
experiencia do sagrado. Agora ben, como acertadamente fixo notar o
profesor Juan Martín Velasco, na actualidade é frecuente a existencia de
persoas que manteñen ou recuperan unha referencia ó vocabulario e as
accións do sagrado, pero fan iso de tal maneira que inverteron o significado
que ese termo comporta nas relixións. O sagrado xa non require un
transcendemento da persoa; é unha expresión da súa profundidade e da súa
dignidade. O resultado é aquí unha relixión, non do Deus único, senón da
humanidade ou, mellor, do home individual e do círculo dos seus e, nalgúns
casos, do “outro en xeral e non só daquel con quen manteño un vínculo
privilexiado”. Ese outro pode seguir suscitando a forma máis clara de
transcendemento, que é o don de si, pero suscítaa dende a chamada á propia
responsabilidade, non desde a imposición exterior dunha tradición ou
dunha autoridade. É a relixión sen Deus ou a relixión do “ser humano
divinizado”, onde a divinización non supón a superación real da condición
humana, senón o desenvolvemento das súas mellores posibilidades. De aí
que, nas persoas que pensan deste xeito, a transformación ou o
desprazamento, que está a experimentar o sagrado, dá lugar a unha
impostación profana, a través de experiencias estéticas, éticas ou de
compromiso cos outros. Nestas persoas –que son cada día máis e máis– está
a aparecer unha configuración do esencial do sagrado con trazos tomados
de ámbitos humanos afíns ó mundo do sagrado e non identificados como
relixiosos. Tales persoas representan unha configuración do sagrado en
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termos estéticos, éticos e de relación humana que, vividos con radicalidade,
veñen substituír as mediacións tradicionais co Trascendente, sen
cualificación relixiosa ningunha (Metamorfose do sagrado, en Cadernos
aquí y ahora, nº 36, Sal Terrae, 1999).
Todo isto quere dicir que se está a producir un desprazamento da
experiencia relixiosa na vida e na experiencia íntima de moitas persoas.
Isto explica, por exemplo, que as persoas que, en tempos pasados sentían
impulsos de xenerosidade relixiosa, ingresaban nun convento ou nun
seminario para face-los correspondentes estudios sacerdotais. Na
actualidade, os que senten inquietudes de entrega a unha causa nobre
apúntanse a un voluntariado ou a unha ONG. Antigamente, a mediación da
xenerosidade e o entusiasmo relixioso eran os tradicionais ámbitos do
sagrado. Actualmente, ese tipo de experiencias canalízanse por outras
canles, xa se trate de relacións humanas, compromisos de tipo ético ou
simplemente experiencias relacionadas co estético ou a felicidade
compartida con outras persoas.
Naturalmente, canto acabo de explicar obríganos a repensar a
experiencia da fe desde formulacións que, sen dúbida, nos poden resultar
desconcertantes e que, en todo caso, nos deixan descolocados na vida. En
calquera caso, hai algo que parece bastante claro: a experiencia da fe e a
reflexión sobre a fe estiveron tradicionalmente ligadas ó sagrado. Hoxe iso
vese cuestionado dende moitos puntos de vista. Agora ben, unha das
consecuencias máis fortes que isto ten é que a fe cristiá se ve hoxe tamén
desprazada a situacións de fronteira, como o sagrado se está a ver
desprazado no mesmo sentido.
¿Que nos revela todo isto?
4. Novos camiños para a teoloxía da fe
Parece que a conclusión máis clara, que pode deducirse de todo o
devandito, é que a fe cristiá, na nosa cultura, na nosa sociedade e no ámbito
da Igrexa actual, só pode ser vivida con coherencia na fronteira e, ás veces,
nas marxes, do ámbito que se consideraba propio da fe, ata non hai moitos
anos. Agora ben, o que acabo de dicir esixe tomar en serio, e ata as súas
últimas consecuencias, tres grandes logros que nos achegou a teoloxía do
século XX. Neste sentido, podemos e debemos falar de novos camiños para
a teoloxía da fe. Non porque se trate de cousas que non se dixeron ata agora.
Senón porque, segundo creo, aínda non sacamos as debidas consecuencias
das tres grandes intuicións teolóxicas que indico a continuación.
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4.1. A humanización de Deus
Sabemos que as mellores cristoloxías do século XX situaron, con toda
a razón, o centro do misterio de Cristo na resurrección, non na encarnación.
Porque a teoloxía cristiá comprendeu que a vida enteira de Xesús, a súa
morte e, sobre todo, a súa resurrección son constitutivas esenciais e, polo
tanto, indispensables da cristoloxía. Isto fixo que, na reflexión sobre Cristo,
a resurrección asumiu un protagonismo que xa non ten a encarnación. Sen
embargo, sería un erro moi grave marxina-la importancia teolóxica que ten,
para a fe cristiá, o misterio da encarnación, explíquese como se explique
este misterio. A razón fundamental da importancia que ten a encarnación,
en teoloxía, está en que, segundo a fe da Igrexa, Xesús é o Deus encarnado.
E iso significa, entre outras cousas, que Xesús é, dese xeito, a revelación
de Deus, o que nos dá a coñecer quén é Deus e cómo é Deus. Agora ben,
isto quere dicir que nós os cristiáns cremos nun Deus que se “encarnou”,
é dicir, “humanizouse”. Polo tanto, a encarnación de Deus en Xesús é a
humanización de Deus.
Sen dúbida ningunha, a teoloxía cristiá non se atreveu, ata agora, a
extrae-las debidas consecuencias que se seguen do misterio da encarnación.
Porque este misterio se interpretou como a divinización do home e non
como a humanización de Deus. En realidade, a encarnación implica
ámbalas dúas cousas. O que ocorre é que, segundo a teoloxía tradicional,
ós cristiáns resúltanos máis familiar dicir que “Xesús é Deus”, en vez de
dicir que “Deus é Xesús”. Non se trata dun xogo de palabras. Trátase de que
a teoloxía elaborou o concepto de Deus máis desde a filosofía e desde as
tradicións do Antigo Testamento que desde o Evanxeo. E o que pasou é que
privamos a Xesús do seu papel e da súa función determinante: ser o
revelador de Deus (Jn 1, 18; 14, 8-10; Mt 11, 27 par; Col 1, 15; Heb 1, 13). Porque parece que a teoloxía, para saber quen é Deus e cómo é Deus,
non necesita de Xesús. A moitos teólogos, para coñecer a Deus, abóndalles
coa metafísica e co Antigo Testamento. O da encarnación serve para dicir
que un home, Xesús de Nazaret, foi divinizado. Porque seguramente, e alá
no fondo, o que nos dá medo é afirmar con toda seriedade que, en Xesús
de Nazaret, Deus se humanizou. E iso dános medo porque semellante
afirmación equivale a aceptar que, en Xesús, Deus se fundiu e se confundiu
co humano.
Agora ben, isto significa que a fe cristiá é non só fe en Deus e adhesión
incondicional a Deus. Nin só fe en Cristo e adhesión incondicional a Cristo.
Ademais de todo iso e inseparablemente de todo iso, a fe cristiá é, co
mesmo dereito e a mesma esixencia, fe no humano e adhesión incondicional
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ó humano. Polo tanto, do mesmo xeito e co mesmo título, que non é posible
ter fe, se non se vive na correspondente ortodoxia doutrinal e na conseguinte
coherencia ética, segundo os mandamentos de Deus e os preceptos da santa
Igrexa, co mesmo dereito hai que dicir que non é posible a fe onde non se
produce a profunda humanización das persoas. É dicir, unha fe que, por
motivos divinos ou relixiosos, deshumaniza a xente relixiosa é unha fe tan
fora de sí como a fe dos herexes ou dos cismáticos tradicionais. En
consecuencia, unha fe que nos fai insensibles a todo o humano, ó que nos
fai felices ou desgraciados ós seres humanos, é unha fe tan rota como a fe
do que nega a divindade de Cristo ou o misterio da Santísima Trindade. E
peor aínda se se trata dunha fe que se traduce en agresións á dignidade das
persoas, ós dereitos das persoas, á liberdade das persoas ou simplemente á
felicidade de calquera persoa. Por conseguinte, cando, nos ambientes
relixiosos ou eclesiásticos, se antepoñen os dereitos ou os intereses da
relixión ou da Igrexa, os preceptos da relixión ou da Igrexa, á liberdade, ó
amor, á amizade, á felicidade humana, niso temos o signo máis patente de
que a fe cristiá se alienou ata o punto de impoñer o fundamentalismo
relixioso en lugar da fidelidade ó Deus humanizado que se nos revelou en
Xesús de Nazaré.
4.2. Non é posible separar o natural do sobrenatural
A teoloxía cristiá considerou, polo menos desde Tomé de Aquino ata
este momento, que a distinción entre o propio do home como criatura, é
dicir, o natural, e o que no home supera esta condición natural ou sexa, o
sobrenatural era, e segue sendo, unha distinción necesaria, teoloxicamente
falando, para manter e explicar que Deus nos concede a súa gracia divina
dun xeito enteiramente gratuíto, por pura benevolencia e como don, sen
dereito ningún da nosa parte. Este problema, como é ben sabido, foi tema
dun amplo debate na teoloxía do século XX. Non se trata aquí de analizar
esta cuestión que, polo demais, xa foi suficientemente analizada e resolta
pola teoloxía xeralmente aceptada neste momento. O único que aquí me
interesa destacar é que o natural a secas, tal como Deus nos fixo, non
existiu nunca nin existe en ninguén. Porque nos fixo de tal maneira que a
nosa condición humana estivo sempre, e segue estando, elevada á orde
sobrenatural. Por iso se pode dicir, con todo dereito, que o natural, en
estado puro, a natureza pura (na linguaxe escolástica), é un invento
teolóxico que non corresponde a nada en concreto.
Isto quere dicir que, do mesmo xeito que, en Xesús o Cristo, o divino
e o humano se fundiron e confundiron nun só ser persoal, igualmente en
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cada ser humano o natural (humano) e o sobrenatural (divino) fúndense e
confúndense sen posibilidade de separar o un do outro. Segundo isto, todo
ser humano, polo só feito de selo, vive, realiza e experimenta a súa relación
con Deus en todo o humano que fai, por máis que non sexa consciente do
que realmente está a facer.
Agora ben, se isto é así, entón a fe en Deus se funde e se confunde coa
fe no ser humano. O cal quere dicir que onde falla ou se debilita a fe (que
son entrega e fidelidade) en calquera persoa, por iso mesmo falla e se
debilita a fe en Deus, a fe da que sempre nos falou o Maxisterio eclesiástico,
presentándoa sempre como correcta relación con Deus e coa Igrexa de
Deus, pero non sempre como correcta relación con calquera ser humano.
Como é lóxico, desde o momento en que se presenta deste xeito a
teoloxía da fe, os teólogos teñen que repensar e reestructurar, non só a
teoloxía da fe, senón ademais igualmente o noso xeito de entender e vivir
a moral cristiá e a espiritualidade que se deriva da fe.
No ámbito da moral, xa non cabe a tradicional controversia que nos
confrontou a ter que optar por unha moral autónoma ou por unha moral
heterónoma. É dicir, non se trata de saber se temos que antepoñer a
fidelidade a Deus mesmo a custa da fidelidade a un mesmo. O que formula
ese problema é que non ten resolto o problema radical da fe. Porque
ninguén pode ser fiel a Deus, se é infiel a si mesmo ou infiel a calquera ser
humano. É máis, se somos consecuentes co devandito, calquera forma de
fidelidade a Deus ten que pasar pola fidelidade á propia humanidade e á
humanidade dos demais. Dito doutro xeito, o criterio determinante da moral
cristiá non pode seguir sendo a pretensa fidelidade a Deus, pase o que pase
coa vida e a dignidade das persoas. O criterio determinante da moral non
pode ser outro que o respecto ás persoas e a loita por defende-los dereitos
da vida das persoas. De forma que non pode haber máis heteronomía que
a que esixe esta fidelidade.
No ámbito da espiritualidade, o problema non está en que o sobrenatural
se impoña ó natural, o divino ó humano, o sagrado ó profano e así
sucesivamente. As espiritualidades que aínda conservan resaibos desas
vellas formulacións van por camiños que pouco ou nada teñen que ver
cunha correcta teoloxía da fe cristiá. Son espiritualidades que se derivan
máis da filosofía helenista que do Evanxeo de Xesús. Neste sentido, por
poñer un exemplo, eu penso na crise de vocación á vida sacerdotal e á vida
relixiosa. Tal como se adoitan presentar, con frecuencia, as espiritualidades
que subxacen a esas vocacións, non teñen máis remedio que atopar o
rexeitamento ou a indiferencia por resposta. Non porque se perdera a fe,
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senón porque esas propagandas vocacionais non son coherentes coa fe. Se
hoxe lle dicimos a un mozo (por máis que llo digamos do xeito máis
disimulado do mundo) que para amar máis a Deus ten que amar menos un
ser humano, xa sexa a súa noiva, xa sexa a súa familia, xa sexa quen sexa,
o problema non está en que enfrontemos ese mozo cunha decisión que lle
esixe renuncias moi duras. O problema está en que enfrontamos ese mozo
cunha decisión que pouco ou nada ten que ver coa fe en Xesucristo. Porque
se trata dunha decisión que entra en contradicción co propio suxeito e cos
instintos máis básicos que Deus puxo no ser humano. E o que digo do voto
de castidade, hai que dicilo, mutatis mutandis, do voto de obediencia ou do
de pobreza. Quero dicir con isto que a espiritualidade da vida relixiosa está
cimentada sobre unha teoloxía que non corresponde a unha correcta
teoloxía da fe. Por non falar da espiritualidade da mortificación ou da
espiritualidade da cruz, que nos impón humillacións que non serven senón
para facernos sufrir sen utilidade para ninguén. Os libros de espiritualidade
producen a impresión, ás veces, de ser tratados de renuncias a todo o máis
entrañablemente humano. De onde resulta que, con demasiada frecuencia,
as persoas máis espirituais son persoas bastante deshumanizadas desde non
poucos puntos de vista. Non parece esaxerado dicir que unha espiritualidade
así, é unha espiritualidade para fanáticos, é dicir, para persoas que se
aferran á fidelidade e á letra do que lles din ata o extremo de non ter a
liberdade para pensar se o que fan ten sentido ou é unha constante agresión
a si mesmos e ós demais.
4.3. O centro da fe cristiá non está na relixión, coas súas verdades e
as súas normas, senón na felicidade dos seres humanos. Ó dicir isto, non se
trata, por suposto, de converter a fe nun humanismo máis dos moitos
humanismos que no mundo foron. E menos aínda se trata de deteriorar a fe
ata o extremo de reducila a un vulgar proxecto de “boa vida”. É evidente
que non imos ser tan insensatos como para chegar ata tales extremos ou, se
se quere, ata semellantes extravagancias. Se as cousas se pensan de vagar,
máis ben hai que dicir que o problema de fondo, que aquí se formula, é moi
distinto. A cuestión está en comprender que o ser humano, se explique
como se explique, é non só un ser inevitablemente limitado, senón ademais
diso bastante deteriorado. A teoloxía tradicional púxolle a esta limitación
e esta deterioración o nome de “pecado orixinal”. Por suposto, non é este
o momento nin o sitio de discutir esta cuestión. O que interesa aquí é
comprender que a deshumanización é inherente ó ser humano, tal como de
feito existe. Isto explica que os seres humanos sexan capaces, con tanta
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frecuencia, de cometer os atropelos que cometemos contra a nosa propia
humanidade. E o máis dramático do asunto é que, con frecuencia, os homes
nos servimos da relixión para lexitimar e xustificar a nosa deshumanización,
chegando mesmo a sacralizar os actos máis inhumanos que cometemos.
Por todo isto hai que dicir, con resolución e firmeza, que o proxecto
central da fe cristiá se ten que centrar na loita contra a inhumanidade que
todos levamos dentro. Só así poderemos ser cada día máis profundamente
humanos. O que é tanto como dicir que só así poderemos ser cada día máis
profundamente crentes.
Conclusións
1. Neste momento, os cristiáns só podemos vivir a nosa fe nas marxes
da fe tradicional.
2. O centro da fe cristiá non se vive no proxecto de divinización do ser
humano, senón na súa radical humanización.
José Mª CASTILLO

O silencio de Deus trócase en brétema
e pésame nas pálpebras. Pregunto.
CELSO EMILIO
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Primeiro premio de investigación
Antonio Fraguas
Co gallo de promove-los labores de investigación científica nos ámbitos da
historia, a antropoloxía, etnografía e o folclore, e de homenaxear a D. Antonio
Fraguas Fraguas, polo seu labor incansable a prol da cultura galega, O Consello da
Cultura Galega e a Asociación Canón de Pau convocan o “ Premio Antonio
Fraguas”, que se rexerá polas seguintes
BASES
1.
Poderán participar tódalas persoas que o desexen , sempre que presenten escritos
orixinais e inéditos en lingua galega, sobre temas, históricos, antropolóxicos,
etnográficos, cinguidos ó ámbito territorial galego.
2.
A extensión dos escritos é ilimitada . Deberán ser presentados por quintuplicado,
en formato DIN A 4 mecanografado a dobre espacio e por unha soa cara.
3.
Os orixinais serán enviados por correo certificado, baixo plica, á Asociación
Canón de Pau. Praza do Den 36857 Rebordelo - Cotobade (Pontevedra), indicando
no sobre: I Premio “Antonio Fraguas“ de Ensaio.
4.
O prazo para a recepción de orixinais rematará o día 27 de maio de 2002.
5.
Establécese un único premio, consistente en 500.000 pesetas que será outorgado
ó ensaio que reúna suficientes méritos científicos. O premio poderá ser declarado
deserto. Así mesmo, o xurado poderá facer unha mención, que non conlevará
remuneración económica, doutro orixinal.
6.
As institucións convocantes resérvanse tódolos dereitos sobre o traballo gañador,
incluído o da publicación sen limitación de exemplares nin de edicións, con
expresa reserva dos dereitos de edición en calquera lingua, que poderá ceder a
terceiros de estimalo oportuno . O traballo gañador publicarase na normativa
oficial. O/A premiado/a renuncia pola presente Base ós dereitos de autor/a. A
organización entregaralle 30 exemplares da obra publicada.
7.
O Xurado estará composto por cinco membros escolleitos entre recoñecidas
figuras do mundo da cultura, designados polas duas institucións convocantes ,
dándose a coñecer xunto co fallo. A presidencia do mesmo recaerá no Presidente
do Consello da Cultura Galega.
8.
O Xurado emitirá o seu fallo no curso dun acto que se celebrará o día 6 de xullo
de 2002, na casa do pobo da parroquia de Loureiro.
9.- O acto de entrega do premio, será no día, lugar e hora que se comunicará
oportunamente.
10.- No caso da súa solicitude por escrito, enviaranse ós autores e ó seu cargo, nun
prazo de tres meses, aqueles orixinais non premiados. Transcorrido dito prazo
serán destruídos.
11.- A participación nesta convocatoria requirirá a aceptación das normas contidas nas
presentes Bases, así como as decisións do Xurado designado, que serán inapelables.
Galicia, novembro de 2001.
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Na fronteira entre a fe e a increnza
Por Maria do Carmo COZINHA

Por unha codia de pan
baila o can, súa o labrego;
por un xamón ben salgado
reza o crego.
Igrexiñas de aldea,
¡santo silencio!
(Avelino Caxigao/Xavier Alcalá)

As circunstancias
Cando afirmamos que todos os seres humanos somos fillos das nosas
circunstancias, evidentemente, non estamos descubrindo nada; acudimos a
un enunciado moi manido de tanto ser usado en múltiples contextos. Sen
embargo, eu particularmente non coñezo ningunha outra forma de xustificar
o meu posicionamento nun tema como este que agora nos ocupa e mesmo
considero que en caso de ter nacido noutro contexto –noutra etapa histórica,
por exemplo– o resultado tería variado notabelmente.
A miña identidade relixiosa –chamémoslle así á presencia de fe ou á
ausencia dela– é un punto equidistante entre os tres vértices dun triángulo.
Nestes sitúanse a familia (educación espontánea), a escola e a igrexa
(educación planificada e formal) e o círculo de compañeiros de adolescencia
(ambiente). Nese punto central, equidistante dos tres focos sinalados, está
o ser humano que paulatinamente vai conformando o seu sistema de valores
nun proceso que só a morte vén interromper.
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1. Educación espontánea
Entramos no primeiro punto. Situémonos no crepúsculo dos sesenta e
a década dos setenta. Unha familia de agricultores propietarios da terra
nunha economía de auto-abastecemento. O clan fragmentado, cunha parte
na casa e a outra esparsa polo mundo –América e Europa–. Na infancia a
presencia de Deus é permanente; é un elemento de referencia. Mais esta
presencia é contradictoria: o Deus bondadoso –o compañeiro, o ser
infinitamente bo e veraz– ten o seu contrapunto no malvado xuíz que
atormenta a nosa existencia.
1.1. O protector
Na nosa infancia o Deus bo protexía as colleitas. Era o defensor das
pragas, dos animais salvaxes (cocho-bravo, raposo, corzo, corvo, buxato,
etc.) e das inclemencias do tempo. ¿Que familia deixaba de recoller a auga
bendita para abenzoar a terra labradía leira por leira?
Perante as enfermidades, os accidentes ou a incerteza da emigración,
nas nosas casas facíanse os ofrecementos. Nunca por miudezas; só en casos
de extrema gravidade. Na procura de protección para a saúde adquiríase o
máis serio compromiso. Un severo esforzo supuña ir aos Remedios de
Mondoñedo ou ao Santo André de Teixido, erguéndose cedo, cargando co
cesto da comida, dándolle a esmola que tanto caro custara gañar e facendo
a procesión de xoellos ou descalzo. Os nenos fomos protagonistas ou
espectadores activos deste ritual transcendente (ben se vía que non era
irrelevante, que non era un cumprido do estilo da misa parroquial).
A invocación de protección divina está(ba) na devoción ao Santo
Antonio, protector de todo o gado –a base da nosa economía–. A resposta
popular á celebración das festas na honra deste santo era impresionante. Os
ramistas non tiñan maior problema para saír airosos da festa, porque
obtiñan ingresos na misa e na poxa das suculentas ofrendas: años, cabritos,
queixos, requeixo, mel, ovos e mesmo diñeiro de becerros.
Nas cortes das nosas casas entraban os tratantes ou os veciños e dicían
“Deus defenda todo”, “A vaca é boa, Deus cha defenda”; os nenos fomos
ensinados a dicir o mesmo ao entrar nas cortes dos demais ou ao ver alguén
que regresaba de levar unha vaca ao boi. Nas compravendas Deus e S.
Antoniño sempre estaban presentes nos desexos de sorte ao comprador.
En caso de apuro, a invocación a Deus está na fraseoloxía popular:
“Deus me valla”, “Así Deus me axude”. O punto final do amasado do pan
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márcano os dous brazos postos en cruz encima da masa. Antes de encetar
un bolo faise o sinal da cruz na base; durante a tronada invócase a
protección da Santa Bárbara bendita... Todos estes son exemplos concretos
da vivencia entre nós do Deus protector.
1.2. O xuíz
O Deus con cara de poucos amigos tamén o teño presente desde o
inicio da infancia, mesmo desde que comezara a articular as primeiras
palabras. Ese Deus é un parente próximo do Papón ou o Papón mesmo.
Serve de mecanismo de control familiar. Ese monstro ten o poder da
ubicuidade e observa permanentemente co seu enorme ollo os nosos
pecados para condenarnos ao máis quente dos infernos. Obedecer cega e
acriticamente ou condenarnos eternamente, esa era a nosa posíbel elección.
¡Moito medo nos ten metido no corpo aquel Deus!
Claro que a orientación é necesaria, claro que as persoas maiores teñen
a responsabilidade de nos educar e de nos afastar dos perigos. Mais esa
estratexia podería ter como protagonista un ser diferente. De feito, existe
outro dito moito máis cariñoso e que nos remete a unha autoridade que
impón respecto, non medo: “Non fagas iso, que castiga Papaíño do Ceo”.
Así mesmo: “Papaíño do Ceo”. A referencia a un Pai e o diminutivo
revélannos a importancia das formas, neste caso atraentes e próximas ao
carácter de “protector”.
1.3. A vivencia particular
A miña familia é profundamente relixiosa. Eu medrei con eles e coa
súa forma de ver o mundo. Con eles aprendín a amar a Xesús e todo aquel
mundo de crenzas e pecados, aquilo de non equivocarme. Cando ás veces
miro as fotos da Primeira Comuñón, lembro aquela nena piadosa, inocente,
un pouco parva, que cría absolutamente todo. Pero estaba ben así, sentíame
máis protexida, máis segura. Todas as preguntas tiñan resposta e o mundo
era máis fácil de soportar.
O único que non me agradaba era a confesión, ter que contarlle a miña
intimidade a un ser estraño: o cura. A nena sempre tiña os mesmos
pecadiños: mentir, desobedecer... e despois rezaba a penitencia e volvía a
cometelos mil veces máis. Tamén detestaba o inferno. Ese medo a arder
eternamente parecíame cruel e horríbel.
O máis atractivo da relixión era a historia de Cristo, aquel home bo que
morreu na cruz por amor á humanidade. Sendo unha nena encantábame
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colaborar na misa: ler, axudar a adornar a igrexa, poñer o Belén polo
Nadal... Todo semellaba como un xogo fácil. Incluso o catecismo era algo
bonito e sinxelo de aprender. O crego convertíase nun mestre bo. As misas
cantadas e o fervor da xente aínda me impresionan gratamente hoxe. Hai
celebracións preciosísimas nas que todo o mundo parece ter unha vivencia
especial da fe. En Burela a procesión dos mariñeiros, que coincide coas
festas patronais, ten un fervor relixioso especial. A vivencia da fe das
familias mariñeiras é extraordinaria; é algo sobrenatural que arrepía o
espírito. Cando remata, sentímonos moi ben, confortados.
2. A escola e a igrexa (educación planificada e formal)
Permítaseme lembrar os trazos característicos do Deus da nosa escola
tradicional. Sempre se daba preferencia á memorización do catecismo e as
mínimas explicacións estaban destinadas a diferenciar entre as fes: a
“intelectual/racional/avanzada” e a da “ignorancia”. Todo o ritual aprendido
espontaneamente na casa era considerado un indicativo de inferioridade
intelectual, unha situación a superar por uns fillos que non debían reincidir
no erro dos maiores. As explicacións achegábannos ao “Deus-Xuíz” antes
descrito, que xa coñecíamos antes de termos chegado á escola. Está
magnificamente recuperado por Xavier Alcalá en A Nosa Cinza, como
sinalaremos no apartado final da exposición.
Este Deus marcou as nosas infancias con lágrimas e medos. Chegamos
a el por medio de castigos como recitar os seus mandamentos axoellados
e a soportar tremendos sermóns por ter cometido pecados que para nós eran
simples xogos. Por outra parte, a miña é unha situación de privilexio. Todos
coñecemos casos de castigos físicos (bofetóns, facer a cruz de xoellos
encima de graos de millo, entre outras prácticas pedagóxicas semellantes).
3. Ambiente da adolescencia
A adolescencia chegou simultánea á transición política (morte de
Franco, Constitución, Estatuto...). Son os anos dos excesos como
consecuencia da falta de liberdades. A negación das imposicións, a renuncia
aos preconceptos (que ás veces nos fai caer noutros derivados!!)... Ese é o
ángulo de contraste cos anteriores. O ambiente nega a presencia de Deus.
Fálase do asunto. E fálase para renegar dela, para facer profesión de
ateísmo ou para apostolar este novo credo. Quen defendía entón en público
a súa fe?
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No Instituto de Viveiro produciuse debate público entre toda a
comunidade educativa con respecto da oportunidade de retirar os crucifixos
das aulas. O debate estaba politizado, naturalmente. Un bo día os cristos
desapareceron so as augas do Landro camiño do Cantábrico. Os mestres
máis modernos, os máis informados, os mellores pedagogos, os actualizados,
os que rompían a barreira profesor-alumno mostrábanse ateos,
militantemente ateos. No outro extremo, estaban os continuadores do
sistema, os que esixían ser tratados de “Usted”, aos que se había que dirixir
en castelán.
4. Novas circunstancias: a incerteza
A verdade ou fe na que vivín desde a primeira infancia comecei a
cuestionala ao entrar na universidade. Pareceume que todo se viña abaixo.
De aceptar todo “porque Deus o dixo e xa está”, chegou o momento do
escepticismo e rompeu o encanto da imaxinación vulgar, da fe a cegas.
Con 17 anos fun estudiar á Coruña. Tiven grandes problemas de
adaptación á cidade e á vida urbana. Busquei axuda na miña fe en Deus e
acheime completamente soa. Unha moza de aldea perdida nunha cidade que
se lle facía demasiado grande. Deixei de ir á misa e perdín a miña relación
fácil con Deus. Aparecían preguntas para as que non achaba respostas e,
probabelmente influída polo ambiente académico, pasei unha etapa de
ateísmo total: non cría, nin rezaba, nin tiña máis relación co cristianismo
que o respecto á crenza da familia. Cando ía a algunha misa, facíao por
respecto a eles, para que a situación íntima non causase problemas na casa.
Ao estar na celebración, sentía aquilo como un grande teatro.
Así pasaron anos, sen que sentise persoalmente a necesidade de crer
nin de pensar en Deus. Non é que estivese completamente satisfeita, mais
estaba cómoda e non me facía preguntas sobre a fe. Vivía sen a necesidade
da presencia de Deus na miña vida. Parecíame algo infantil e un símbolo
de falta de madureza.
A crise
Aos 27 anos pasei por unha forte crise de identidade. Nesa altura
retomei a cuestión da fe e da crenza en Deus. Uns amigos axudáronme a ver
que non se trata de nada infantil, senón simplemente unha preocupación do
xénero humano; que non é algo irracional, senón que esixe un profundo
razoamento. Recuperei unha parte da miña fe, mais ficaron moitas dúbidas
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porque existen cuestións que non me resultan críbeis. Tiña claro que ese
desexo de vivir, esa harmonía ou felicidade que dan o amor, os fillos e unha
vida estabilizada só podían ser unha manifestación de Deus. Despois
atópome con ausencias, vacíos, absurdos que non podo concibir como obra
de Deus.
En definitiva, aquela fe cega da infancia, aquela credulidade sen xuízo
crítico desaparecera. Xa non podía crer nos milagres nin nos feitos
extraordinarios como aos 10 anos. Agora é un creo en ti con reservas, con
dúbidas. Igual que na Biblia, estou nunha etapa de pouca fe, mais sigo
andando o camiño e teño os sentidos espertos. Aínda así, con frecuencia
vexo ou escoito accións e actitudes que non podo comprender como obra
de Deus. Son preguntas sen resolver, inquietudes insatisfeitas.
Hai quen afirma que esta falta de claridade é inherente á fe mesma.
Non o nego, mais cando teño un problema importante e confío en Deus para
poder tirar adiante e o único que acho é unha carreira de obstáculos, entón
a increnza aumenta, síntome defraudada, abandonada ou traizoada polo que
cría meu amigo. Cando o amigo me dá as costas, pregúntolle:
a) ¿como permites que tantos humanos deixen a vida, o máis precioso
que temos, no teu nome?
b) ¿como permites o sacrificio do teu propio fillo? Se un fillo é o máis
precioso da vida, como es capaz de o sacrificar no teu nome?
c) ¿serei eu un invento teu ou ti un invento meu? Porque a angustia
humana chega a tais extremos, en determinadas ocasións, que creamos
preciosos soños que nos axudan a soportar a crúa realidade, ¿non serás ti
un destes soños colectivos que necesitamos para nos sentir como no colo
materno?
d) ¿onde estaba eu antes de chegar a este mundo? ¿onde vou estar
despois de me ir? ¿será o ceo que nos prometes ou será simplemente a nada
como antes de nacer?
e) ¿por que te agachas, Señor, cando eu te busco todos os días, aínda
que sexa con dúbidas.
f) bauticei os meus fillos porque cría –e sigo crendo– que ti estarás
máis próximo a eles. Entre tanto, con frecuencia penso que se non os
bautizase estarías igual de próximo.
g) ¿por que permitiches que a túa Santa Madre Igrexa cometese– e
segues permitindo que cometa– tantas atrocidades ao longo da súa historia?
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h) ¿que sucede cos millóns de persoas deste planeta que cren noutros
deuses, que nada teñen que ver contigo? ¿están condenados de antemán por
seren fillos doutras relixións?
i) non creo na Igrexa, aínda que seguramente crea a causa dela, porque
foi ela a que introduciu a miña familia e, máis tarde, a min na fe.
Cando penso no papel que desenvolven o Papa e os bispos como Mons.
Gea Escolano, cando penso na maioría dos cregos que coñezo e noutras
persoas de misa diaria, digo parafraseando a Curros “Se esta é a Igrexa que
eu fixen, que o demo me leve”. Xa sei que hai xente moi válida no seo dela,
tamén coñezo algunha, mais penso que o farían incluso mellor sen a
presencia da igrexa oficial como cadro de fondo.
j) ¿por que Deus é masculino? ¿por que non é muller? ¿por que o papel
da muller ao longo da historia do cristianismo é, como en todo, o do silencio
e as sombras, o vivir sempre entre bambolinas tras do pano?
Incerteza
Resulta difícil conciliar o Deus que está no fermoso do día a día co
Deus que permite a violencia, a miseria e a marxinación.
Pensar que Deus pode estar detrás da alegría dun neno, do correr do
río, do ceo nocturno estrelado ou do amor e a amizade; pensar que todas
estas serían manifestacións de Deus entre nós, é un refuxio fronte a outros
pensamentos opostos como: ¿por que razón este Deus omnipotente permite
tanta miseria, fame e guerras que xeran tantas víctimas inocentes? ¿que
sucede despois da morte? ¿por que uns estamos “no mellor dos mundos
posíbeis” e por que outros están condenados ao peor? ¿e por que dentro
deste mundo mellor hai verdadeiros pequenos mundos peores?
É difícil a resposta a todos estes interrogantes. Como consecuencia,
móvome entre a incerteza e o tenteo, á procura de respostas que non
encontro. A relixión é concibida como unha tentativa de axudar nos
problemas e dificultades da existencia, pero eu noto que nesta vida cada un
ten que resolver os seus, que as axudas nacen nun mesmo e que, moitas
veces, sucumbimos perante verdadeiros problemas que a vida nos expón.
Rezamos e buscamos a Deus, mais os problemas seguen aí e as respostas
son o baleiro. Se Deus está aquí, entre nós, e se manifesta en todo –bo e
malo– ¿que facemos co malo, co negativo, con todo aquilo para o que non
se dá achado explicación? ¿que papel lle corresponde a Deus perante tanta
miseria e marxinación? ¿que facer co “Silencio de Deus”? Andrés Torres
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Queiruga di que non é o Silencio de Deus senón a “xordeira humana”, “a
dureza de oído e corazón”. Eu francamente teño a sensación frecuente e
dolorosa do “Silencio de Deus”, igual que Xesús perante o cálice no Monte
das Oliveiras. ¿Será que non sei escoitalo? Tal vez sexa a xordeira cargada
de dúbidas a que me impide oílo. Aínda que sigo rezando o Noso Pai
diariamente e acordándome do Deus infinitamente bo que coñecín de
pequena, as dúbidas seguen aflorando en moitos momentos do día.
5. A fronteira entre fe e increnza en A Nosa Cinza1 de Xavier Alcalá
A Nosa Cinza recolle o proceso de crecemento e maduración humana
experimentado por un neno nacido no decenio dos corenta aos cincuenta.
Este proceso integral de maduración afecta, entre outros aspectos, ao
carácter, á sexualidade, á formación académica, ao uso do idioma e ás
crenzas relixiosas.
En concreto, a relixión está presente mesmo xa na dedicatoria: “Ós
que, comigo, se foron facendo persoas nun Finis Terrae avasalado e triste”.
Este breve enunciado lévanos a un ambiente de adversidade: nacemento
contemporáneo á Guerra Fría, nos duros anos do franquismo. As pías
doutrinas equipáranse ás doutrinas imperiais nunha clara denuncia do
sistema político imperante e da complicidade da igrexa con aquela barbarie.
O neno ten un primeiro contacto coa fe por vía familiar. Lembrará
sempre con agarimo as explicacións do avó Francisco, un vello adorábel:
republicano, galeguista, tolerante, cariñoso... profundamente humano.
Mais nesa mesma familia existe o contrapunto: a avoa materna é unha
firme seguidora da igrexa preconciliar. É a encargada de solicitar a
colaboración de varios sacerdotes para que estes se ocupen da orientación
espiritual do neno.
A preparación para a Primeira Comuñón supón o primeiro contacto coa
estructura da igrexa. Son os curas reaccionarios que transmiten a idea de
Deus como un xuíz temíbel. O neno non actuará por convicción propia,
senón por medo ao pecado. Nesta práctica integrista trátase de desconsiderar
calquera outra relixión. No plano individual practícase unha estratexia de
Todas as referencias están extraídas da terceira edición da Editorial Galaxia publicada en 1989.
Como indica o propio autor nun prólogo especial para a “enésima edición”, este romance pasou por
moitas mans e ten unha particular historia editorial. Por esta razón, en cada unha das citas indicamos
capítulo e páxina para facilitar a contextualización dos fragmentos.
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promoción da renuncia total: non existe a familia, non existen os amigos,
non existe o pracer. Todo é substituído polo dogma, que se debe seguir
acriticamente so pena de ir directamente ao inferno.
– Padre, ¿que é o protestantismo?
– O protestantismo é a heresía, a desobediencia ó Papa, un claro
reflexo dos erros a que a soberbia humana pode conducir. Os protestantes
son coma os fillos malos que lle negan o saúdo ó pai...
O padre Seixas confundíase de público. Falaba inspiradísimo, o papo
a tremerlle, os brazos abertos coma nun púlpito. E eu abraiadiño escoitábao
en sermóns nos que me perdía, nos que el falaba dun Deus todopoderoso
e xusticieiro, á espreita sempre, esperando o momento en que a nosa alma
estiver en pecado para mandarnos á morte e a perdición eterna( cap. II;
páx. 44).
Na década dos sesenta esta concepción da relixión foi cuestionada
desde dentro. Tamén en Galicia. En A nosa cinza aparece recollido o inicio
dun movemento que con posterioridade se organizaría publicamente arredor
de Irimia e Encrucillada. Xa no Instituto, o rapaz toma contacto con a
igrexa posconciliar e por medio dos sacerdotes progresistas coñece a
práctica da gratuidade dos ministerios, a preocupación polas condicións de
vida (sanidade, educación, alimentación, vestido...) e, sobre todo, coñece
un Deus libertador dedicado máis a axudar que a condenar.
Despedinme logo do pasado inmediato e entrei, gozoso, na aventura
que dirixía o profesor de “Doutrina Social”: a relixión diferente, sen
confesións nin morrer e condenarse, cun Cristo boa persoa, defensor de
pobres... O crego amigo recomendaba o Evanxello por toda lectura
relixiosa, e fóra do relixioso as súas recomendacións dirixíanse sempre ós
estudios sociais (cap. XIII; páx. 225).
Mais, tamén a este protagonista literario lle chega o momento da
revolta. O efecto do integrismo sufrido na infancia e adolescencia é a
reacción radical de renunciar a todo e abrazar o ateísmo, como un refuxio.
Esta reacción é o motivo do seguinte fragmento (Participan Xoán e
Avelino, dous bachareis. Están en plena conversa íntima e transcendental).
O Avelino fumaba: eu conteille a miña mudanza.
– ...e agora, xa che digo, vexo tan claro que non hai Deus como antes
vía que o houbese.
– Fe negativa, Xoán. Éche a túa revolta contra tanto crer, tan cego...
É outra forma de crer. Agora cres que Deus non existe. Pero cres.
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Non sei como explicarcho, compa. Eu fixen contigo aquel trato de non
nos meter nas nosas crenzas porque andabas enguedellado con tanta
predicación e tanto confesonario... Non o ías entender. E non sei se agora
cho explico ben... Mira: a min os ateos non che me parecen honrados
tampouco, porque cren que Deus non existe pero non o poden demostrar.
– Tampouco se pode demostrar que exista. As vías tomistas son unha...
– De acordo, si.
– ¿Daquela?
– A dúbida, Xoán. Niso de pensar en Deus hai un momento en que falla
a cabeza e todo se che enguedella e empézaste a afondar e parece que
afogas, e só che queda dubidar para seres honrado, dubidar e máis nada
(cap. XIV; páx. 240).
6.- A superación do “enguedello”
Con este panorama chega o difícil: posicionarse, chegar á clareza, e
non precisamente para manifestarlla ao exterior. Referímonos a algo máis
profundo: a identidade particular, a consciencia. É a loita entre os diferentes
substratos –a familia, a escola, a catequese, o ateísmo impulsivo...– con
argumentos favorábeis e contrarios a unha e outra determinación. Son as
lecturas do xénero ensaístico, a presencia social doutro tipo de crentes
–Irimia, Encrucillada, HOAC, Dumio– a que afonda aínda máis na chaga.
Por momentos, a identidade muda. Hoxe é un máis crente, mañá menos...
sempre a dúbida.
Maria do Carmo COZINHA
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Reflexións sobre a morte
Por Manuel GUERRA CAMPOS

1. Por que pensar na morte
O nacemento, a vida e a morte son tres momentos da existencia do
home. Dos tres, a vida é o que importa. O nacemento e a morte importan
en tanto que inflúen na vida.
Non cabe dúbida de que o nacemento e as súas circunstancias van
influír na vida do home. Pero as reflexións sobre o noso nacemento non
teñen especial interese. Por unha parte é algo que aconteceu sempre no
pasado; xa non podemos modificalo. Por outra, falando con propiedade, nin
sequera nacemos; nacéronnos. Os nosos pais xeráronnos, a nosa nai
pariunos.
A morte, en cambio, é algo que nos espera no futuro e é algo que
ninguén fará connosco. Pode ser que nos morran, pero iso non impedirá
que, dalgún xeito, cada un teña que vivir a súa propia morte.
Non vale a pena discutir sobre se a morte é boa ou mala, sobre se
debera existir ou non, ou sobre a posibilidade de que algún día non exista.
Todos estamos seguros de que imos morrer. E precisamente porque temos
esa certeza todos vivimos dalgún modo a morte. E, porque a vivimos, a nosa
morte pode ter grande influencia, na nosa propia vida.
Das moitas posibles reflexións sobre a morte, imos limitarnos a unhas
poucas que, ó meu entender, poden influír tanto na vida que con frecuencia
fan que moitos vivos estean realmente mortos, e que algúns mortos estean
realmente vivos no recordo de todos. Propoño que as nosas reflexións sobre
a morte nos axuden a vivir mellor a vida. Precisamente porque o importante
é a vida, resulta interesante a morte.
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Algúns queren morrer
Con frecuencia se di que ninguén quere morrer. Non é certo. Cada vez
hai máis suicidios. Iso confirma que cada vez hai máis persoas que queren
morrer. Sempre que se quere morrer trátase de evita-lo sufrimento. Pero na
maioría dos casos de suicidio non se trata de evitar sufrimentos físicos,
como a fame ou a dor. O que se quere evitar é o sufrimento da propia vida,
á que non se lle atopou o necesario sentido para a vivir.
O feito de que á medida de que aumentan as posibilidades económicas
aumente o número de suicidios, debera facernos pensar se é certo ou
mentira que ter máis sexa o verdadeiro progreso do ser humano. Vou
expresar brevemente as miñas ideas acerca do suicidio e acerca da eutanasia.
En canto ó suicidio, penso que é unha decisión tan persoal que a súa
valoración moral debemos deixala para a persoa que, acertada ou
equivocadamente, toma tan drástica solución. Penso que cada un é dono da
súa vida e ninguén ten competencia para xulga-los demais. Como di
valentemente Torres Queiruga “o que é bo para o home é bo para Deus”1.
E se alguén xulga que para el é boa a morte, non serei eu quen se atreva a
xulgalo. Outra cousa é que pida a miña colaboración, para o que acostuma
a chamarse suicidio asistido. Pode ser que teña dereito a suicidarse, pero
non ten dereito a pedirme que eu colabore.
Fálase moito de eutanasia nestes tempos. É un deses termos cuxo
significado non coincide precisamente coa súa etimoloxía, posto que non
nos referimos con el exactamente á boa morte, senón unicamente á morte
causada por un médico a petición dun paciente terminal coa finalidade de
evita-la dor.
Hai moita controversia sobre este tema. E dado que algún país xa a
legalizou, temo que outros seguirán o seu exemplo, tal como aconteceu co
aborto. Penso que a presión social non é argumento abondo para legalizar
un homicidio, nin na etapa inicial nin na etapa final da vida.
Pode ser que nalgúns casos moi concretos os argumentos a favor da
eutanasia non sexan desprezables, pero na miña profunda intimidade como
profesional da medicina algo se revolve cando penso na posibilidade de selo responsable directo da morte dun ser humano.

A. Torres Queiruga, A vida e a morte: o problema da eutanasia, Encrucillada 106, paxs. 5-19. Non
quero deixar de afirmar aquí a miña convicción de que este sinxelo e á vez profundo principio
teolóxico dará lugar a un revolucionario cambio nas nosas tradicionais ideas sobre a moral católica.
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E é que ademais o problema que se pretende resolver é moitas veces
o resultado dunha medicina que está desorientada como consecuencia dos
inmensos avances técnicos das últimas décadas. Ben está que loitemos con
tódalas nosas forzas para salva-la vida do enfermo, pero é indispensable ter
presente que non sempre debemos facer todo aquilo que é posible facer.
Unha valoración sensata e realista da situación do paciente evitariamos con
frecuencia o uso de procedementos dos que non cabe esperar máis que un
tempo de sufrimento engadido. O clásico principio primun non nocere non
pode ser esquecido. Non debemos provoca-la morte, pero en moitos casos
o sensato é aceptala sen expoñe-lo enfermo a unha vida de martirio
provocada pola nosa actuación insensata.
A sociedade debe devolver ós médicos a responsabilidade de certas
decisións. É certo que poden equivocarse, pero en cuestións de saúde son
os que menos se equivocan. Os familiares do enfermo non están capacitados,
porque a carga afectiva os imposibilita para tomar decisións razoables. E
os xuíces teñen que depender das explicacións dos médicos, non existindo
ningunha razón para confiar en que eles tomarán decisións máis humanas.
Ás consideracións anteriores temos que engadir o feito de que a
medicina actual está a formular seriamente un uso máis liberal de
procedementos contra a dor. Os médicos debemos recoñece-lo noso pecado
dos últimos decenios, cando xa dispoñiamos de medios para evitalo,
deixarmos sufrir máis do necesario os enfermos terminais. Hai que perde-lo medo ós efectos secundarios dese tipo de medicación analxésica cando
chega o momento en que é a única que necesita o enfermo. Este tipo de
actuacións si que forman parte da axuda ó ben morrer, constituíndo, entre
outras, unha parte importante do que debera significa-lo correcto uso do
termo eutanasia.
A maioría querernos vivir
Non desexámo-la morte. Nacemos para vivir. ¿Nacemos para comer
ou comemos para vivir?
É verdade que non só de pan vive o home, pero non é menos certo que
sen pan o home non pode vivir. Cando algúns din que a comida é o menos
importante da vida –sempre son os que teñen comida de sobra– teño a
sensación de que desprezan unha realidade marabillosa da existencia. É
certo que necesitamos comer para subsistir, pero eu comería mesmo aínda
que non o necesitase. ¿É isto gula? Creo que é un pracer indispensable para
a vida e para que as demais actividades da vida poidan realizarse con sereno
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entusiasmo. Aqueles que non gozan dunha tranquila, sobremesa, sobre todo
despois de saborear un bo caldo galego, paréceme que viven a medias. É
o mellor momento para a expresión dos mais nobres sentimentos, das máis
espirituais confidencias entre persoas que se aprecian.
Pero deixémo-la comida, porque corro o perigo de esquece-la morte.
E non convén.
Dicía que a maioría desexamos vivir. Pero como sabemos que imos
morrer, enfrontámonos á morte cunha destas dúas actitudes posibles: a)
aceptámola como algo natural, e gastámo-lo tempo en vivir serenamente,
ou b) tratamos de rexeitala, malgastando a vida vivindo na angustia. Mortos
en vida.
2. A angustia ante a morte
Penso que, cumpridos os 50, moitos viven nesta última situación. Por
suposto que cada un pode vivir como queira, pero eu creo que o ideal non
é vivir moito tempo, senón vivir o mellor posible. E ó dicir o mellor posible
non me refiro tan só nin fundamentalmente a vivir con comodidade e con
moitos bens materiais. Vivir o mellor posible é vivir serenamente, aceptando
con frecuencia situacións que son desagradables, creo que non se poden
evitar. E a morte non pode evitarse. É algo sabido por todos, pero que, con
frecuencia, parece esquecerse.
Puidera parecer que o que acabo de dicir non é moi propio dun médico,
cuxa misión, dise, é evita-la morte. Eu non o entendo así.
Penso que a verdadeira misión do médico é soste-la vida, soste-lo
humanamente posible, aliviando o sufrimento e acompañando sempre o
enfermo na súa dor. Non importa o que eu pense, o que acontece é que
cando o médico só pensa en evita-la morte expón con frecuencia ó enfermo
a que de tódolos xeitos morra, pero a que morra despois de sufrir máis do
necesario.
Cando lembro a quen axudei a morrer –cada vez está máis en desuso
axudar a morrer, e, por outra parte, eu axudei a moitos máis a nacer– penso
ás veces se me equivocaría ou se tomando outras medidas prolongaría a súa
vida. Pero o que realmente me inquieta é se fixen todo o posible por alivialos seus sufrimentos e se cumprín co meu deber de acompañalo na súa dor.
Moita xente con boa saúde está atenazada coa idea de que tal ou cal
síntoma sexa o sinal dunha enfermidade mortal. A que chamamos medicina
preventiva é un grande avance, pero para moitos tratar de evita-la morte
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convértese nunha obsesión, bastantes sans van ó médico tódalas semanas.
Iso é vivir para a morte. Hai que facer que o pensamento sobre a morte sirva
para aproveitar mellor a vida. Por medo á morte, moitas persoas de 70 ou
80 anos prívanse de pequenos praceres que nin sequera o médico lles
prohibiu. Un exceso de información mal dixerida sobre o que son alimentos
sans e naturais impúlsaos a suprimir todo aquilo que contribúe a sazona-los
alimentos. Tratan de escapar á morte e o único que conseguen é vivir
amargados, cando non amargarlle-la vida ós demais. Mesmo nalgunhas
ocasións conseguen morrer antes de tempo, víctimas dos efectos secundarios
de medicacións innecesarias.
3. A angustia ante a vellez
A angustia ante a morte moitas veces anticípase en forma do temor a
ser vellos. Para min, a imaxe máis triste do ser humano non é a do inválido
ou deforme físico. É a daquela persoa, xeralmente muller, que tendo 40 o
50 anos vive tan pendente do seu aspecto que pretende enganar ós demais
e enganarse a si mesma, tratando de aparentar que ten vinte. Coma se
chegar a vello fose unha vergoña. Pero aínda sen chegar a extremos
ridículos, ese temor está moi xeneralizado. Os vellos xa non queren que se
lles chame con ese honroso nome. Parece que dende hai uns anos non
existen os vellos.
Sempre tiven a sorte de aparentar máis anos dos que tiña. Veume moi
ben na miña xuventude, porque me daba un aire de madureza. Vénme moi
ben agora que xa son vello. Hai xa anos que con frecuencia me preguntaban
se xa estaba xubilado. Non tiña entón idade para iso, pero si é certo que a
tiña e téñoa para vivir xubiloso.
4. O comportamento dos vellos
Vanme permitir que me estenda nalgunhas consideracións sobre o
comportamento de moitos vellos. Dende logo que non todos se comportan
como vou dicir, pero si demasiados.
Con frecuencia o vello é o máis amargado, o máis refungón, o de peor
humor, o máis amarrado. Intenta, con motivo dos seus achaques, que todos
se preocupen del. Quéixase de todo e por todo: do que cansa, de que non
ten apetito, de que non dorme, de que non fai de ventre, de que lle doen os
ósos. Quéixase dos nenos, dos mozos, dos adultos. Quéixase do cara que
está a vida, e do mal que funciona todo. Compórtase así como un egoísta
envexoso da saúde ou da xuventude dos demais. Fai difícil que se lle queira.
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Está a desaproveita-la mellor etapa da súa vida para conquista-lo
cariño dos seus. Porque as súas propias debilidades espertarían con
naturalidade o cariño afectuoso de todos, mentres que o seu permanente
estado de queixa e mal humor espertan o rexeitamento. Se aceptase o que
é propio da súa idade como algo natural, quedaríalle tempo para interesarse
polos demais. Os máis novos comprenderían entón que todo o que vai
perdendo en vigor físico o gaña de sobra en fondura espiritual. Espertaría
admiración en vez de pena. Tomaríano como modelo a imitar e
demostraríanllo con maiores mostras de cariño. Todos sairían gañando.
5. A situación dun enfermo grave na familia
O médico non sabe todo o que quixera, pero sabe o suficiente para
poder asegurar en moitos casos que o fin está próximo. Refírome a todos
aqueles enfermos que entran nunha fase progresiva e irrecuperable da súa
enfermidade. Preséntase entón unha relación a tres bandas que, con
demasiada frecuencia, é unha traxicomedia. Situación tráxica, porque a
morte nunca é unha broma. Pero ó mesmo tempo situación cómica, porque
as mutuas relacións entre o enfermo, a familia e o médico pasan a ser de
tal forma que demostran a falta de sentido común.
En toda enfermidade transitoria é fundamental para o “benestar do
enfermo a confianza e o diálogo sincero co médico e cos familiares. Non
é o mesmo a enfermidade nunha sala de illamento que nun ambiente
familiar afectuoso. A dor compartida é menos dor.
En canto se enxerga a sombra da morte, e precisamente por iso, ó
enfermo so lle queda a comprensión e o apoio dos que están obrigados a
darllo. Pero, de ordinario, rompe todo diálogo sincero e déixase ó enfermo
desamparado, para que se enfronte a soas co tenebroso personaxe.
Cando o enfermo protesta ou insinúa, porque xa o viu, ménteselle
descaradamente. Négaselle a realidade e invéntanlle contos de primavera,
que nin un neno crería. A familia advirte seriamente ó médico de que teña
moito coidado co que di. O parvo da cama non debe saber nada. No cuarto,
unha conversa lixeira, alegre, con promesas de curación milagrosa. No
corredor, caras serias, palabras reais, confabulacións para o engano.
Se o enfermo se deixa enganar, pide solucións para a súa falta de
apetito, para a súa falta de forzas, para a súa falta de aire. O médico mente
e receita cousas inútiles, pero nin vén o apetito, nin se recuperan as forzas,
nin aparece o aire.
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O enfermo, con toda razón, perde a confianza no médico. Xa perdeu
un amigo, un compañeiro da súa dor, pero a negra sombra que trataba de
escamotearse aparece cada vez con máis claridade. O médico atópase
nunha situación violenta, e as súas visitas serán cada vez máis breves, as
súas palabras cada vez máis superficiais. O enfermo perdeu a fe no médico.
É o momento da consulta con outro. Novas molestias, novas ilusións, novas
frustracións.
Pasan os días, semanas ou meses, e o enfermo decátase de que tamén
a familia o está a enganar, e perde a esperanza, porque vai cada vez máis
clara a sombra. E, a soas, enfróntase con ela de día e de noite, sen o apoio
do médico, sen a compañía dos seres queridos. Non é que a familia, non
estea, é que se ri del, se aínda ten o atrevemento de confesar que ten medo
á sombra que xa non abandona o cuarto. Chegaron a perder a caridade,
porque falta de caridade é tomar a broma a morte doutro. Unicamente o
enfermo tería dereito a tomar a broma a súa propia morte, e ata non me
parece que tal actitude fose moi digna do ser humano.
Xa se darían conta de que eu non son un novelista, nin teño especiais
dotes para construír relatos de ficción. Todo isto é simple experiencia,
vivida con ocasión da maioría dos casos en que, en principio, confiaran na
miña axuda para un transo tan importante. E penso que a maioría dos
médicos poderían facer unha descrición semellante, polo menos se lles
queda un mínimo de sensibilidade humana, como estou convencido que
sucede.
Á fin a natureza apiádase do enfermo. Confiara en que, ó final da súa
vida, a man do médico e as mans dos seus seres queridos lle fixesen levadío
o abrazo coa morte. Todos fallaron, salvo a morte que é sempre fiel.
E todo iso fíxose por cariño. Pero hai cariños que matan. O único
consolo, aínda que en certo modo vingativo, é pensar que tamén el, ou ela,
faría o mesmo connosco, porque tamén nos quería moito.
Este comportamento cos moribundos continúa sendo o máis habitual
no noso medio pero, seguindo o exemplo dos países anglosaxóns, comeza
a cambiar nos últimos anos. Cando o enfermo pregunta débeselle dicir a
verdade. Todos sairemos gañando.
6. A morte cristiá
Hai uns momentos falaba de fe, esperanza e caridade. Son termos da
linguaxe relixiosa, aínda que perfectamente aplicables, paréceme, a calquera
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tino de relacións humanas, seculares, entre homes e mulleres, sexan ou non
crentes. Pero dado que teñen tamén unha dimensión relixiosa, non me
parece fóra de lugar que aquí reflexionemos sobre a morte do cristián. O
noso comportamento habitual ante a morte paréceme o signo máis evidente
de que de cristiáns non temos nada.
Atreveríame a formularlles unha pequena e sinxela pregunta: ¿Que é
ser cristián? Probablemente estean de acordo se lles digo que cristián é o
que cre as verdades de fe, cumpre os mandamentos da Lei de Deus, e recibe
os sacramentos da Santa Madre Igrexa. Esa definición é certa cando se
interpreta correctamente, pero paréceme evidente que na maioría dos casos
se interpreta mal. E, polo tanto, atreveríame a dicir que esa non é a esencia
do ser cristián.
Ser cristián é vivir como viviu Xesucristo, estar disposto a morrer
como morreu Xesucristo, e confiar esperanzados en resucitar como resucitou
Xesucristo.
Se de verdade cresemos isto que dicimos, o cristián estaría nunha
situación privilexiada para encara-la vellez e a morte. Sabe que a morte non
é o fin da existencia. Sabe que Deus o espera ó outro lado da morte. Esa
certeza, derivada da súa fe, é a que pode darlle forza para vivir co máximo
desprendemento, preocupándose de si mesmo o indispensable, e pensando
sempre no benestar dos outros. Estaría así tendo caridade cos demais,
porque a súa fe, a súa confianza na promesa de Deus, mantén firme a súa
esperanza de que Deus lle devolverá a vida máis alá da morte. Unha vida
descoñecida, pero tan marabillosa que nin o ollo viu, nin o oído oíu, nin
home ningún puido imaxinar algo semellante.
Mesmo tal esperanza pagaría a pena aínda que fose unha pura ilusión.
Cabe a posibilidade de que o amor que eu crin recibir da miña muller
durante máis de corenta anos fose un engano. Pero ninguén pode quitarme
a felicidade que sentín. Se despois da morte non houbese nada, nin sequera
corro o perigo de sufrir co desengano. Eu non teño a posibilidade de
demostra-la existencia dunha vida con Deus no máis alá. Tampouco podo
demostrar que a miña muller me ama. Creo porque creo, pero en todo caso
a fe e a esperanza parécenme razoables.
Un vello que espera así a súa propia morte, estará sereno e alegre,
vivindo de verdade, gozando os momentos alegres e sufrindo os momentos
dolorosos, pero sen a angustia do medo á morte. E cando o sufrimento xa
non lle permita gozar da vida, terá bastante con soportalo, sen engadirlle
a carga da angustia e sen chegar ó desespero.
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Os mozos recibirán entón un testemuño crible do que é a fe cristiá,
capaz de mante-la esperanza aínda cando é evidente que todo se vai
rematando. Queixámonos da falta de fe dos mozos. Non poden crer, porque
falamos moito de Deus, pero demostramos a diario que os nosos deuses
reais son os de todo o mundo: o diñeiro e o confort. Non poden crer, porque
cando ven que nos achegamos ó encontro definitivo con Deus, demostramos
estar asustados e angustiados. Se Deus é causa de medo e angustia, ese
Deus non é o verdadeiro Deus. Fan ben os mozos en non crer.
Fixémonos na nosa inmensa responsabilidade. Estamos a tempo, ós 60
e a ós 80, de cambiar, de converternos ó verdadeiro Deus de Xesucristo. E
demostrarlle así ós mozos, coa nosa actitude serena e esperanzada, que de
verdade a fe cristiá é un tesouro que permite vivir alegremente, porque dá
sentido á vida e á morte,
Imaxinen que un día un de vostedes, cando xa está achacoso, quizais
con dor, e sentindo próxima a morte, oe un dos seus netos que lle pregunta:
Avó, ¿por que estás tan contento? E vostede. contéstalle: amiguiño, estou
triste e contento. Triste, porque xa non podo terte nos meus brazos; estou
canso. Pero contento, porque Deus leva 60, 70, 80 anos esperando cos
brazos abertos. E pronto vou senti-lo abrazo de Deus.
Penso que un momento coma ese ten moita máis importancia para un
neno que toda a catequese que poida recibir na súa vida.
¡Ánimo! Aínda estamos a tempo de converte-los mozos. Non sería
mala tarefa, para un xubilado.
Manuel GUERRA CAMPOS

Hoxe fálase moi pouco da esperanza, e sen esperanza
non hai fe nin amor. Sen esperanza, o noso traballo é inútil,
amargo, pesado. Sen esperanza, non temos futuro,
vivimos tristes, con medo, sen capacidade crítica
para mellora-las cousas
MONCHO VALCARCE
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Mulleres a ritmo de muller
De conversa con Ivone Gevara

Por Tereixa LEDO REGAL

Foi en Guatemala-capital, con ocasión das V Xornadas
organizadas polo grupo de Mujer y teología para os días 29, 30 e 31
de outubro, baixo o lema E vosoutras, mulleres ¿quen decides que son
eu? e foi un encontro delicioso e sorprendente, feito de rostros e mutuas
acollidas, feito de vidas en busca, un encontro máxico, cheíño de
eternidade e misterio. Un encontro da palabra e da comunicación entre
cinco mulleres ó redor dunha mesa redonda. ¡O da feitura da mesa non
foi casualidade! Alí estaba ela, a mesa, esperándonos desde hai anos,
e alí chegamos nós, á casa de Josefina e Carmen, dúas mulleres do
Instituto secular Vida e Paz e coorganizadoras das Xornadas. Alí
chegamos, case inesperadamente –Ana di e volve dicir que tampouco
iso foi casualidade– Ivone (cansa aínda da viaxe desde o nordeste do
Brasil), Ana Vila (acabada de chegar de Nicaragua e coas eleccións
nicaragüenses no corazón e nos beizos) e Tereixa (desde Altaverapaz).
Como en voz baixa, como en murmurio, recollemos algo do conversado.

Tereixa: Ivone, desde o teu sentir, desde o teu ver ¿cal está sendo a
situación do Brasil, do país desde onde estás facendo teoloxía?
Ivone: Brasil é case un continente. Eu son natural do sur, filla de
emigrantes do Líbano e de Siria, así que fun educada nunha cultura moi
mesturada, polo que a miña mirada ó Brasil é unha ollada cunha carga de
algo distinto. Vivín no sur ata os 25 anos e despois fun vivir ó nordeste onde
vivo desde hai 28 anos, sen conta-los dous anos de Bélxica. Cheguei para
substituír un profesor de teoloxía, expulsado do país; cheguei para quedar
3 anos e xa case levo 30...
O nordeste do Brasil é a rexión integralmente máis pobre do país, a que
non entrou nos proxectos de desenvolvemento que o goberno brasileiro
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estableceu de acordo co Fondo Monetario Internacional. Ou sexa que desde
o punto de vista da oficialidade o nordeste non é significativo.
Vivimos marcados por unha cultura escravista, de escravitude; aínda
que hai máis de 100 anos que non existe oficialmente escravitude no Brasil,
hai señores e señoras, a élite, que son unha minoría e a cantidade meirande
do pobo, como un 80%, que só están sobrevivindo. Dese 80%, un 40% están
con fame, na miseria. A xente tén unha gran tradición de loita pola
supervivencia; sobre todo nas zonas máis desérticas cóntanche tódolos
tipos de animaliños, de aves, de raíces que tiveron que comer para
sobrevivir. Pero a xente non é dramática ante os problemas. Viven moito
o cotián. Teñen moita poesía, moita música; parece que nacen coa música
nos pés. Bailan moito, da cabeza ós pés. Fan como que non falan, e a min
gústame porque me sinto máis completa con eles.
O nordeste tamén é unha terra chea de contrastes, de gran beleza
natural. É unha zona onde a maior riqueza natural foi a cana de azucre, pero
xa non somos os meirandes productores do país, porque está sendo
substituída polo gando das grandes empresas internacionais como
McDonalds.
Eu vivo moi cerca da capital, Recife, a 25 quilómetros, nun sitio
pequeño que se chama Cámaraxil. Vivo alí, coa xente, pero teño que
admitir que non é unha relación igualitaria, de reciprocidade total. Pero eles
son unha referencia iportante para min, para pensar teoloxía, filosofía,
pensar e reflexionar sobre a maneira de non repetir esquemas xerárquicos
excluíntes entre os seres humanos mulleres e os seres humanos homes. Alí
están fortemente presentes entre os pobres do barrio. Facilmente exclúen os
que non son coma eles e chámanlles “almas suxas” e alégranse cando
morren as almas suxas. Desde o seu mundo tamén reproducen a violencia.
Ese é o mundo no que vivo e fago de ponte para outro mundo. Síntome
sempre facendo pontes... do barrio á universidade, da universidade ó
barrio... aínda que moitas veces noto que non hai ningún interese nin dun
lado nin do outro.
Ana: Eu, como ser humano que son, sinto a busca con moita forza na
miña vida e noto que ti tamén... Iso que vas descubrindo, Ivone ¿tés medo
a expresalo polo que ten pasado a tantos profetas ó longo da historia?
¿Gustaríache constituír e chamar dalgunha maneira a participar desa
verdade que vas descubrindo?
Ivone: Pode parecer incríble o que che vou dicir, pero eu teño unha
especie de resistencia interna a dicir que son profeta, profetisa. Non quero
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selo. Por exemplo, unha cousa que rexeito falar é da vida relixiosa
profética, da Igrexa profética, dos grupos proféticos... Porque teño moito
medo do orgullo humano. Creo que cando un grupo se proclama profeta,
cando unha persoa se sente profeta, xa deixou de selo. A profecía non é
profecía no seu tempo, é recoñecida despois. Non falo da escola dos
profetas bíblicos, que era outra cousa.
Eu síntome máis unha muller en busca. En busca de min mesma, en
busca de camiños. Desde a perspectiva que podo aportar, a miña
preocupación é axudar a vivir con dignidade, sen escravitudes, a cargar cos
fardos pesados. Sitúo aí a miña misión, como unha persoa que pensa o
mundo doutra maneira e que quixera estar coa xente que tamén pensa o
mundo doutra maneira. Síntome necesitada de compartir democraticamente
o que descubro. Por iso dou charlas e cursos e fago obradoiros para
mulleres. E digo para mulleres, porque realmente elas son o meu público.
Houbo un tempo en que era máis masculino, cando ensinaba no seminario
ou nos institutos de teoloxía da capital, pero agora o meu público é máis
feminino porque sinto que nosoutras, mulleres, estamos vivindo un cambio
na historia: de repente, empezamos a ser suxeitas da historia e por iso quero
axudar a sermos suxeitas, axudarme e axudarnos.
E neste proceso eu tamén teño medos, porque sinto que o meu
pensamento vai máis lonxe que a realidade; e que cada vez que vou máis
lonxe, síntome tamén máis soa, e por outro lado quero estar coa xente. É
coma vivir na ambigüidade e na contradicción. Pero a contradicción xa a
levo incorporada en min... son contradictoria porque son da Igrexa para
algunhas cousas, pero non o son para outras... síntome da miña Congregación
nalgunhas cousas, pero non noutras... son do Partido dos Traballadores para
algunhas cousas, pero non para outras... Pero non pensedes que vivo todo
isto sen medos. Teño medo, por exemplo, da xerarquía da Igrexa. Cando
estaba falando co Bispo de Recife que me obrigaba a facer unha retractación
pública1 tíñalle medo: non era unha boa relación, era unha relación
malísima; non era unha relación de igualdade e reciprocidade. Era como se
fose un inimigo, un inimigo que me ía entregar a un tribunal e que o fixo.
Tereixa: ¿Queres ampliarnos qué acontecementos, qué relacións ou
estudios ou vivencias... che foron axudando a descubrirte como muller, a
repensarte como muller e a ve-lo mundo xa desde esta outra perspectiva?
Retractación pública relacionada con declaracións da teóloga sobre o aborto, aparecidas nalgúns
medios de comunicación de forma confusa. Por negarse a face-la retractación nos termos prescritos,
a Congregación á que Ivone pertence suxeriulle (orientada polo Vaticano) a necesidade dun tempo
de formación en Bélxica durante dous anos, ó que ela accedeu.
1
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Ivone: A min de pequeniña xa me gustaba pensa-lo mundo e descubrir
mundos no mundo. Ás veces miraba pola ventá ou polo furado da porta,
miraba as formigas... impresionábame que desde o pensamento se podían
pensar mundos distintos. É como dicir que me sinto moi filósofa.
Na miña vida houbo dous momentos moi importantes ó final da década
dos 70 e comenzos dos 80. O primeiro foi desde o punto de vista máis
intelectual cando comecei a le-las achegas de feministas de Estados
Unidos, Alemaña e Francia e despois das brasileiras. Elas abríronme,
literalmente, non só a cabeza, senón tamén o corpo. Eu sentíame como na
caverna do mito de Platón: no mito a xente está sentada na caverna de
costas á luz e só ve sombras. Eu tamén cría que as sombras eran a realidade.
O encontro co feminismo foi que de repente, eu como muller, me vía
sempre como unha sombra. Agora xa non podo só mira-la sombra que os
homes me fixeran crer que era a miña realidade, porque xa me miréi a unha
luz distinta. E digo os homes, pero non só os homes: a cultura, unha cultura
que me chegou moito das mulleres da miña familia, as matriarcas, que foron
a miña avoa, a miña nai, as miñas tías... que me querían sempre dentro da
casa porque así podía agradar ós homes e ter un bo marido. Tamén no
colexio das monxas me facían crer que se eu era obediente, así Deus me
quería e que así facía a vontade de Deus... Ou sexa que o feminismo deume
luz sobre min mesma.
O segundo momento foi xa cando estaba iniciada: eu ía tódolos meses
le-la Biblia cun grupo de obreiros, todos homes, á casa dun deles; onde
vivía unha muller chamada Teresa, e eu sempre lle dicía: “Ven estudiar
connosco”, e ela contestaba: “Non, teño que coidar das nenas”... ata que un
día me fun á súa casa para preguntarlle: “¿Por qué non vés ó grupo?” e ela
contestoume: “Porque non entendo a lingua dos homes”. “Pero non é língua
dos homes, falamos do Evanxeo”. “¡É língua dos homes!”. Eu xa estaba
furiosa e díxenlle: “Pero eu son muller, eu falo a língua das mulleres”. E
ela díxome: “Non, ti falas unha língua de homes”. Ela non tiña nin a
primaria e enfrontoume con moita forza e eu pelexei con ela: “Explícame,
explícame, porque non te entendo. Eu falo unha lingua de muller”. “Eu sí,
eu falo unha lingua de muller. Mira, ti nunca falas das nenas, nunca falas
do noso corpo de muller, o teu Evanxeo é a loita social e eu tódalas semanas
fago milagres porque non dou chegado á fin da semana... ti non falas de que
me fai horror ter relacións sexuais tódalas noites... ti non falas de todo iso.
E isto é a miña dor.” Eu non sabía qué dicir... e nese momento dinme de
conta que eu estaba alienada de min mesma e que tampouco eu non sabía
cal era o meu pracer como muller e cal era a miña dor como muller. Eu era
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unha sombra masculina para o mundo masculino, cun Deus masculino, con
valores masculinos... e de repente gracias á teima desta muller sinxela
abriuseme outro mundo no que todo o que estudiara durante anos en
teoloxías facíase totalmente abstracto: os sacramentos, o tratado sobre
Deus, a Trindade... Por iso que ás veces sinto que teño que empezar ; estou
todo o tempo empezando. Todo isto é moi novo para min tamén. Desde o
momento en que empecei a ser feminista, empecei tamén a ter problemas,
ata no equipo no que traballaba e co compañeiro co que me sentía máis
próxima afectivamente. O feminismo foi o meu ceo e o meu inferno ó
mesmo tempo. Abriume á luz, pero tamén me pechou para moitas cousas:
eu estaba segura no meu mundo masculino e agora estou absolutamente
insegura e falo desde a inseguridade. Vivo coma unha guinda nun pastel.
Tereixa: ¿E desde esta sensibilidade, como vas vivindo a Igrexa?
Ivone: Vexo un progreso no mundo das mulleres no Brasil, agás no
mundo relixioso. O mundo relixioso das mulleres das Igrexas tén moitas
dificultades de cambio polas lexislacións. E digo “das Igrexas” porque aí
quero xeneralizar ás Igrexas protestantes coas que tamén traballo e que
teñen máis ou menos os mesmos problemas que nós as católicas.
Sinto que hai unha ideoloxía relixiosa que nos encarcerou moi
fortemente. E así vivimos de abstraccións: “Somos imaxe e semellanza de
Deus”, “Somos amados e amadas por Deus”, “Seguimos ó Año”, “Seguimos
a Xesús”... Síntome cativa desta ideoloxía e intentando camiños novos.
Cativa tamén nun bo sentido, porque me sinto atraída por ela. Nútreme, e
o mesmo leite que me nutre me está a facer mal no estómago. Estas
abstraccións non che permiten ser creativa porque só podes ser creativa ata
un punto e non podes ultrapasar un teito. Eu, desde o feminismo, notei que
o teito rompera. Dalgunha maneira o meu corpo está un pouco no mundo
patriarcal, pero xa a miña cabeza saíu algo fóra. Entón síntome coa cabeza
ó aire, no vento, na chuvia... si, é como un nacemento: sae primeiro a
cabeza e xa, despois, con moita dificultade, sae o corpo.
O mundo relixioso vai necesitar moito tempo para liberarse. As miñas
compañeiras que non están nos esquemas relixiosos, teñen tamén outras
prisións, pero son máis suaves. Os cárceres relixiosos son terribles. Son
capaces de autodestrucción, de agredi-lo teu corpo, de facercho odiar; son
capaces de viola-lo teu propio corpo. É unicamente pola ideoloxía relixiosa
que es capaz de fundamentalismos, que es capaz de non comer nin beber...
entón ó mesmo tempo que a relixión me apaixona, tamén me dá medo
porque pode matar. É moi perigosa. A teoloxía da liberación, neste sentido,
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fixo moi pouco en realidade. Pensaba que a liberación viría aínda pola
razón xerárquica e eu xa non creo nese monstro.
Ana: ¿Qué criatura vai nacer? Ti e outras mulleres estamos nacendo...
Ivone: Quixera que fora unha criatura moi bonitiña. Esa é a miña
aposta. Hai unha parte de esforzo dunha mesma e unha parte de cambio
colectivo. E hai un tempo necesario para o parto. Cóntase dun profesor que
ó ver unha crisálida sentía sufrimento por non vela nacer e decidiu
precipita-la metamorfose cunhas pinzas e coas propias mans. Artificialmente
non podemos forza-lo nacemento de algo novo. Hai que deixar tempo.
Pero tamén existe a posibilidade de que a criatura nunca naza. Pode
ser, pero aínda así, vale o esforzo de querer que naza. Vale o esforzo dun
Xesús de Nazaré aínda que o mataran. Vale o esforzo dunha muller como
Margarita Álvez, campesina e sindicalista brasileira ou a vida dun Chico
Méndez, ecoloxista da foresta amazónica ós que tamén mataron. Vale a
pena.
Carmen: Aínda que sexa adiantarnos ás Xornadas: Para ti ¿quen é
Xesús de Nazaret?
Ivone: Vou entrar duna maneira abrupta, pero non sei se ó remate das
Xornadas vou achegar o que vos vou dicir agora, porque unha cousa é falar
para 300 ou 400 persoas e outra revelarse, saca-lo veo, para catro persoas.
Falo de Xesús, pero quixera falar de Xesús como persoa e tamén como
movemento. O cristianismo, o movemento de Xesús, achegou algo
cualitativo á historia da evolución humana. E o cualitativo é que con Xesús
non se valora a persoa desde a xerarquía de clase, desde os seus bens
materiais... desde El, cada un, cada unha, valemos por nós mesmos.
Eu sitúome como en referencia a Xesús dentro dun código ético e
relixioso, non dentro duna metafísica. O que quero dicir é que non me atrae
a maneira en que se ten falado de Xesús como Deus e home, porque non
me atrae a idea que se tén de Deus e tampouco me atrae esta síntese que
fixeron de Xesús. Gústame dicir que Xesús está en Deus como misterio
maior, como eu e como nós o estamos. O Misterio está totalmente en ti e
en min como en Xesús, só que está máis privilexiadamente nel. Por iso me
relaciono con Xesús coma cun irmán, aínda que non teño a proximidade
física coma cun irmán. Teño a distancia física e por iso me relaciono cunha
corrente de valores que deu sentido á vida de Xesús e á vida de María
Magdalena e á de María a nai de Xesús e á de tantas mulleres do
movemento de Xesús e que os homes ridiculizaron e reduciron a servidoras.
É pensa-la humanidade xa non desde xerarquías.
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Carmen: ¿E por que Xesús puido achegar iso de cualitativamente
diferente á humanidade?
Ivone: Ti tamén estás contribuíndo á humanidade... El contribuíu
desde a súa peculiar unión con Deus, pero tamén porque tivo amigas e
amigos, porque sentiu a opresión do Imperio Romano e a opresión do
xudaísmo do seu tempo... O mesmo que eu podo contribuír desde o
feminismo porque me decatei da opresión do sistema patriarcal e da
exclusión da muller na Igrexa...
Xesús non foi un superhome. El puido actuar desa maneira porque a
súa historia llo permitiu. Eu vivín vinteseis anos con Helder Cámara e sei
de moitas das súas debilidades e sei tamén que foi unha persoa marabillosa.
Pero Helder foi o que foi porque os e as que colaboraron con el llo
permitiron: o seu Bispo auxiliar, moitas mulleres que daban a súa vida para
que as cousas camiñaran... Todos eles non son recordados. Só el é
recordado como profeta, por iso vos dicía antes que non me gusta iso do
profeta. A nosa psicoloxía necesita facer ás persoas máis do que son e así
distanciámolas.
Xesús ensínanos a segui-lo camiño propio, non a ir tras del copiándoo.
Non a face-lo mesmo que El fixo. O importante é o que eu faga, o que ti
fagas. Ata nos temos atrevido a avalia-la consciencia subxectiva de Xesús...
Os teólogos quixeron dicir que si sabía que era Fillo de Deus no sentido
metafísico... Son uns atrevidos estes teólogos.
Entón, mellor cala. Cala. Admitamos que estamos todos en Deus, que
estamos no Misterio, que no fondo de nós mesmos hai comunicación... as
augas comunicándose... tódalas augas comunicándose.
Si, efectivamente, no fondo de nós mesmos hai comunicación...
puidemos experimentalo unha vez máis... desta volta en clave feminista,
con voz, corpo e palabra femininas. Graciñas a todas nós que estamos
deixando nace-la nova criatura en nosoutras.
Tereixa LEDO REGAL
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Betania
Polo Grupo BETANIA

Entre os obxectivos de Encrucillada estivo sempre o de recoller
experiencias interesantes que nos axuden e animen no camiño da fe e
da acción. Esta pareceunos moi digna de se transmitir, polo que ten
de testemuño dun espírito sempre novo que sabe adaptarse ós tempos,
entendendo que a mellor tradición ten que se anovar se quere
permanecer.

Paris 1833. Uns estudiantes reúnense “á sombra e amparo de San
Vicente de Paúl”. Sentían o desexo e a necesidade de manter a fe no medio
do mundo no que lles tocaba vivir. “Traballemos, fagamos algo que estea
conforme coa nosa fe, daquela socorramos o noso próximo como facía
Xesucristo”...
Xuntáronse oito persoas para facer obras de caridade, “atender os
pobres é bendicir a Deus”, dicía Federico Ozanan. Sentiron que era Deus
mesmo o que quería crear unha gran familia, e así naceu a Sociedade de San
Vicente de Paúl. Desde entón, e en todo o mundo, por medio das
Conferencias que se foron establecendo nas Parroquias, axudaron ás
familias máis necesitadas. Actuaron sempre cos seus propios medios
económicos, achegándose ós que carecen de todo e pedindo xustiza...“a
sociedade sabe que ela soa non é capaz de establecela no mundo, pero
séntea tan necesaria, que non se pode ser bo vicentino, sen practicala con
escrupulosidade na pequena parcela persoal...” (do Regulamento da
Sociedade de San Vicente).
Así, durante máis de cen anos, grupos de cristiáns1, socorreron, no
senso espiritual e económico, a milleiros de necesitados, polos medios que
Os fundadores foron maioritariamente homes. Sendo universitarios como eran no podía ser doutro
xeito. Despois foron mixtas, aínda que aquí, en España, as recordamos con maioría feminina.

1
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estaban ó seu alcance e que eran verdadeiras urxencias. Así as coñecemos,
levando paquetes de alimentos e roupa, dando os ánimos que estaban ó seu
alcance, social e espiritualmente, lavando ás súas feridas ou os seus
farrapos. E, sen dúbida que aliviaron algunha fame, moito frío, moita dor
e moita soidade...
Pero a sociedade foi mudando, e ó mesmo tempo que San Vicente se
sentiu inspirado por Xesús, tamén Carlos Marx e outros tiveron iniciativas
para transformar a Sociedade. Movidos por outras motivacións (¿sen a
axuda dese mesmo Xesús?) crearon os Movementos Obreiros e clamaron
pola xustiza. A mesma Igrexa, e desde unha primeira encíclica social, á que
seguiron outras, pediu un reparto máis xusto... e chegamos a esta Europa
actual, que famenta de moitas cousas, pero farta doutras moitas, foi facendo
innecesario e arcaico o sistema dos primeiros vicentinos, pero non o seu
espírito, que, como Xesús, segue a inspirar xenerosidade e amor.
Así en Pontevedra, hai uns tres anos, un grupo de voluntarios e
voluntarias sentimos que Deus nos pedía que nos achegaramos a un sector
marxinado da sociedade, os drogadictos, para anunciarlles unha mensaxe
de vida. Así naceu Betania. Un grupo que pretende anunciar a toda persoa
marxinada, que Deus está con ela e que poden acadar o Reino na terra.
Comenzamos a camiñar pola nosa conta, e a Asociación Rexurdir provincial
cedeunos un lugar para nos xuntar cos que quixeran escoitar a Palabra de
Deus e facer algún traballo manual: tapizar, pintar...
A Sociedade de San Vicente de Paúl achegouse a Betania, e ó pór en
común os nosos desexos e sentimentos, comprobamos que coincidían
plenamente. Esta Conferencia de Pontevedra chamada Virxe Peregrina
estaba un pouco cansa. Despois de moitos anos facendo o ben, xa non había
pobres a quen visitar... E pensou fundirse con Betania.
Desde entón, o grupo rescatou un local que tiña alugado a Conferencia
para usalo como almacén, nun estado inaceptable. Coa axuda dun Rastrillo
de Nadal e outras pequenas subvencións, amañouse dun xeito sinxelo e
abriuse a Aula Betania, na rúa San Xulián 4. Aquí tentamos transmitir o
noso testemuño, ánimo, esperanza e cariño a unhas persoas boas e xenerosas
que tiñan perdidas as gañas de vivir. Así, e sempre tentando escoitar a Deus
que nos marca o camiño, damos acollida, ocupación, amizade a Abilio,
Eugenio, Toni, Rosa, Eva, Roland... Pretendemos un intercambio de amor
(eu ocúpome e Deus fai), restauramos e somos restaurados. Traballamos
con mobles de madeira, cadeiras, mesas, tapizados de butacas, cada quen
segundo a súa capacidade.
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Cando a primeiros de Xuño de 1998 comezamos o camiño de achegarnos
ás persoas marxinadas, a nosa fin era anunciarlles que Deus as quería tal
e como eran e que con Deus se pode cambiar. Que Deus nos axuda e nos
dá confianza ó nos sentir queridos. Alguén comentaba o outro día nunha
xuntanza, que ás veces pos un vestido escuro e paréceche que está limpo,
pero ó saír á rúa e verte á luz comezas a ver lamparóns tremendos... Xesús
é a luz para ver os nosos fallos e ver onde camiñamos. Con estas premisas
estamos no obradoiro camiñando xuntos.
Hai dous anos, impartimos un cursiño de tapicería e restauración
patrocinado pola Deputación nos locais da UXT. Na fin de semana
pagabamos a cada quen o seu traballo. Íanse moi contentos, pero a maioría
dos cartos foron parar ó Bao (unha zona de venda de droga en Pontevedra).
Unha das cousas que tiñamos claras, cando comezamos o proxecto, era que
non podiamos dar diñeiro se queriamos que avanzaran na súa reinserción
na vida normal. É curioso que agora, a todos, cando van entrando no taller,
lles explicamos a razón de non lles dar cartos e parécelles estupendo. O
traballo é remunerado pero en especie. Apúntanse as horas de traballo de
cada quen con rigoroso control. “O que non traballe que non coma”, como
di San Paulo. Pero a dignidade é moi importante, cada un sabe que co seu
traballo paga a pensión onde dorme e tamén un pouco de tabaco, vales de
comida ou roupas, algún electrodoméstico para a casa, etc. Non se dan
esmolas.
O grupo vai ben. A experiencia é boa e vense froitos moi
esperanzadores.
Grupo Betania

Estou cos sufridores,
vivo cos desherdados.
CELSO EMILIO
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Declaración do Sínodo do
Pobo de Deus
As redes mundiais de Movementos para a Reforma da Igrexa
Católica celebraron un Sínodo do Pobo de Deus, tamén chamado
Sínodo na Sombra (www.shadow-synod.net) para acompañar os
traballos da XX Asemblea Xeneral Ordinaria do Sínodo de Bispos
celebrada no mes de outubro en Roma. Este Sínodo quería debater a
función e o traballo do bispo diocesano, avaliar a actual situación da
Igrexa Católica e definir obxectivos cara ó futuro. Neste sínodo
alternativo convocado conxuntamente pola Rede Europea-Igrexa en
Movemento (European Network) e o Movimiento Internacional Somos
Igrexa (IMWAC) participaron representantes de tódalas partes do
mundo. Trescentos grupos e redes católicas deron o seu apoio. Ó
remate enviaron as súas conclusións ós bispos.

Cremos que o Pobo de Deus, pola súa creación a imaxe e semellanza
de Deus, polo seu bautismo, pola tradición das primeiras comunidades
cristiás e polas ensinanzas do Concilio Vaticano II, debe:
Pronunciarse sobre os temas que lle preocupen
Asumir as responsabilidades da súa Igrexa
Pedir contas ós dirixentes eclesiais
O evanxeo dinos que o xenuíno liderado na nosa Igrexa é o servicio
(diakonia) ó Pobo de Deus. Este sentido do servicio ten que ser unha
realidade e non unha mera palabra. Aínda que o diálogo estase vendo
atoado de cote, porque cremos que o Espírito non pode ser limitado, a causa
da situación de emerxencia na que se encontra a nosa Igrexa,
manifestámonos.
A. O liderado da Igrexa católica Romana no contexto dunha
comunidade humana máis ampla e de toda a creación.
Especialmente neste intre, os/as líderes da nosa Igrexa deben pedir ós/
ás líderes do mundo que renuncien á guerra de represalia contra o
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terrorismo. Pódense atopar camiños sen violencia para conseguir a xustiza.
Deben predicar o quinto mandamento, non matarás, rexeitando o militarismo
e a guerra coma instrumentos de política nacional e internacional.
Os/as líderes da nosa Igrexa deben traballar para erradicar do mundo
tódalas formas de violencia: a pena de morte, a pobreza, a discriminación
e a exclusión de persoas basada no xénero, a orientación sexual, o racismo,
a orixe étnica, a suposta superioridade lingüistica, a violación da conciencia
e a intolerancia económica. promover a cultura da vida inclúe tamén
defender o uso de preservativos para previr a SIDA así como o acceso á
anticoncepción e outros servicios de saúde reproductiva.
O Sínodo dos Bispos de 1971, no seu documento A xustiza no mundo,
dixo que quen predican a xustiza ó mundo, antes de nada, cómpre que sexan
xustos ós ollos do mundo. Os e as líderes da nosa Igrexa deben construír
unha Igrexa que sexa Sacramento de xustiza e non-violencia.
Pedismoslles ós/ás líderes da nosa Igrexa que rexeiten o contido do
documento Dominus Iesus e que se comprometan humilde e seriamente no
diálogo interrelixioso.
Os e as líderes relixiosos da nosa Igrexa deben tomer postura diante da
escandalosa separación entre ricos e pobres no mundo, denunciando a
globalización e o modelo económico neoliberal opresor, avogando polos
dereitosa dos traballadores e traballadoras, a cancelación da débeda dos
países pobres e a construcción dun orde económico xusto e democrático.
Os e as líderes da nosa Igrexa deben promover activamente o respecto
polo noso planeta que é creación de Deus. Deben promover políticas
biolóxicamente conscientes que troquen os comportamentos consumistas,
conservando os recursos do mundo para as futuras xeracións. As prácticas
para unha sá ecoloxía deben principiar polo mesma Igrexa católica.
Os e as líderes da nosa Igrexa deben respectar a conciencia moral de
quen toma decisións sobre a súa sexualidade e a súa reproducción. Como
dirixentes eclesiais deben reconsiderar as ensinanzas do Maxisterio sobre
estes temas atendendo ó sensus fidelium.
O goberno da nosa Igrexa non debe reclamar o poder dun estado
secular e nas organizacións internacionais a Igrexa católica debe ter o
mesmo estatus que outra entidades relixiosas.
B. Liderado da Igrexa católica romana
Non se pode tolerar forma ningunha de discriminación para ocupar un
lugar no liderado da nosa Igrexa. Tódolos servicios, incluídos o diaconado,
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o sacerdocio ministerial, o episcopado e o papado, deben estar abertos a
tódolos católicos bautizados, mulleres e homes, casados/as, solteiros/as,
homo ou heterosexuais, mozos ou ancians/ás, de calquera raza, grupo
étnico ou lingüístico.
I. A Igrexa local
9. A característica distintiva do liderado na Igrexa católica local debe
ser a súa firme e profética defensa pública da xustiza, a paz, a liberdade e
a integridade da creación.
10. Os/as crentes son xente de boa vontade que poden contribuír
eficazmente á vida e ás ensinanzas da nosa Igrexa. Os e as líderes locais
deben partir deste suposto. Deben estar disponibles, en contacto coa xente,
dispostos/as a debatir, escoitar e aprender; deben ser flexibles e abertos/as,
e deben interesarse polas persoas individualmente.
11. Deben, asemade, apoiar a mocidade, incorporándoa na planificación
das celebracións litúrxicas significativas, especialmente nos ritos de
iniciación ou de paso, no proceso de tomar decisións e na busca de novas
formas de proclamar o Evanxeo ó mundo de hoxe.
12. Pronunciámonos por unha Igrexa católica fundada na colexialidade
de tódolos/as bautizados/as. A toma de decisións, o liderado e a
responsabilidade deben ser amplamente compartidas, promovendo a
participación de todos. Concilios e sínodos locais poden ser bo instrumento
da colexialidade.
13. Cremos que pobo de Deus debe elixir os seus bispos e outros
líderes e que cada cargo debe estar limitado no tempo e suxeito a render
contas á comunidade local de fieis. Os modos electorais deben ser apropiados
ós contextos culturais distintos e decididos polas comunidades eclesiais
locais.
14. O bispo local é un líder que coordina os ministerios e promove a
unidade entre eles. Deberá de actuar con sentido de responsabilidade e dar
contas á comunidade sen actitude de imposición ou dominio.
15. A Igrexa católica local debe instaurar un método para a resolución
xusta e imparcial de conflictos, con mediacións de persoas que non sexan
parte na disputa. Pode ser útil o modelo de Defensor do Pobo.
16. Os/as líderes deben acompañar ó Pobo de Deus no seu camiño de
fe, sen medo a asumir riscos.
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II. A Igrexa católica universal
17. Tódalas características da Igrexa católica local descritas ata esgota
deberán de aplicarse á Igrexa católica universal.
18. O Papado (ministerio petrino) debe estar fundado na autoridade
moral e non no poder xurisdiccional. Un proceso conciliar permanente é
importante nunha Igrexa con participación amplamente compartida.
19. O liderado da Igrexa católica universal debe incorporarse á
freguesía no proceso de comprensión da fe, non debe temer o pensamento
independente, debe respectar o lugar do “sensus fidelium” na comunidade
e o dereito da conciencia individual. Os e as líderes da nosa Igrexa deben
defender a unidade no que é esencial, a liberdade no dubidoso e a caridade
en todo.
20. Na nosa Igrexa debe prevalecer unha actitude aberta ás inquedanzas
teolóxicas. Ningún membro ou dirixente da Igrexa
debería reprimir ou castigar a outros membros da mesma Igrexa
comprometidos coa interpretación teolóxica e o desacordo en relación ás
súas ensinanzas.
21. Xa que a imaxe de Deus é masculina e feminina, o liderado da
Igrexa católica universal debe incluír tanto a homes como a mulleres. As
mulleres son igual ós homes tanto en natureza como en gracia. negar esta
igualdade é unha forma de violencia e unha limitación da imaxe de Deus.
22. Os e as líderes da nosa Igrexa deben ter o dereito e a oportunidade
de compartir as experiencias de vida do resto da comunidade; por exemplo
non debe haber estados de vida obrigatorios como é o caso do celibato
clerical. Os e as líderes que comparten as experiencias de vida do pobo
terán máis capacidade para entender as realidades do matrimonio, do
divorcio e do segundo matrimonio, as cuestións relacionadas coa sexualidade
e a reproducción, e as relacións afectivas de lesbianas e homosexuais.
Invitámolos a que reconsideren e reformulen as ensinanzas sobre estes
temas: divorciados/as cun segundo matrimonio deben ter dereito a recibir
a comuñón; debe aprobarse a anticoncepción artificial; lesbianas e
homosexuais deben ser plenamente acollidos e acollidas na vida da Igrexa
católica.
23. Cómpre que haxa máis paridade entre os bispos a nivel mundial.
No espírito da subsidiaridade, os bispos deben reclamar á Igrexa católica
universal o seu papel coma representantes da Igrexa católica local, afirmando
e explicando as experiencias da vida do seu pobo.
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24. Na medida en que a Igrexa católica universal é a suma de moitas
diversidades locais, unha comunidade de comunidades mundial, os e as
líderes da Igrexa católica universal deben ser profundamente respectuosos
coas diferencias culturais en tódolos aspectos da vida da nosa Igrexa
católica.
Roma, Italia, 4-7 de outubro de 2001

¡Noite diante dos ollos!
!Noite no pensamento!
¡As brétemas da Dúbida!
¡Os pantasmas do medo!
¡Costa arriba, caíndo
sin ver onde tropezo!...
Soio unha espranza:
¡o raio aceso
dunha estreliña
que brila ó lexos...!
CABANILLAS
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A nosa transición
Por Agustín DÍAZ

Apagadas as esperanzas de ruptura que propoñían os grupos da
oposición, Galicia encara a súa peculiar transición política, que
suporá que Manuel Fraga deixe de se-lo seu máximo gobernante. Isto
semella estar aceptado polo propio interesado, aínda que xa noutras
ocasións cambiou de criterio ó respecto. Para que iso se leve adiante,
suponse que o presidente da Xunta e do PP de Galicia tomará
iniciativas importantes nos próximos tres anos.
En realidade a celebración das eleccións serviu de prólogo a tal
transición e a composición das propias candidaturas acoutou en parte
o terreo de xogo. Por exemplo, deixando fóra de calquera manobra de
inmediato a moitos candidatos á sucesión de Manuel Fraga que non son
membros do Parlamento Galego.

En realidade é o Grupo
Parlamentario do PP o que presenta
máis novidades. Case a metade dos
seus deputados acceden por primeira
vez ó Parlamento e aumenta
significativamente o número de
mulleres, que supoñen o 40 por cento
deste grupo. No extremo oposto
sitúase o BNG, no que repiten os
deputados que remataran a pasada
lexislatura, menos unha que non
sacou escano en Pontevedra, co cal
a súa representación feminina queda
en tres.
Os socialistas ofrecen unha
estatística intermedia, renovando a

terceira parte dos seus deputados,
proporción que por outra parte
equivale á de mulleres presentes nos
seus escanos. Os tres grupos coinciden, en cambio, en darlles unha
meirande relevancia protocolaria ás
súas deputadas, xa que lles outorgan
cadanseu posto na mesa que dirixe
as actividades da cámara.
Preparando a sucesión
Se a composición do grupo
parlamentario dá algunha pista de
por onde poden i-los tiros da
sucesión e a formación do goberno
77/525

Agustín Díaz

engade algún detalle máis, será o
congreso previsto para principios do
ano que ven o que dará algunha
clave decisiva. De feito a fonda
renovación do Grupo Parlamentario
Popular ten uns límites ven claros:
fóra da relevancia máis ou menos
protocolaria da nova vicepresidenta
da cámara, os postos de responsabilidade seguen nas mesmas mans
de sempre.
De feito seguirá o conselleiro
Pita facendo de martelo de herexes
na cámara autonómica, aínda que
exista a posibilidade de que deixe de
ser conselleiro logo do aludido
congreso do PP. Como dicía algún
relevante membro deste grupo días
despois das eleccións, gañámo-lo
partido de fóra, agora queda por
xoga-lo da casa, por reparti-las
parcelas de poder.
E neste reparto de poder parecen
ser moi escasos os chamados dentro
do Grupo Parlamentario ou da propia
Xunta: o anterior e mailo actual
secretario xeral (Xosé Cuíña e Xesús
Palmou), quizais o antigo e novo
conselleiro de Pesca, López Veiga
(con mellor imaxe en Madrid) e
poucos máis. Por moito que algúns
crean nas virtudes taumatúrxicas do
presidente da Xunta e do PP, non
dispón de moitos máis recursos.
Outras renovacións
Se o congreso rexional do PP
vai permitir sinalar algunhas pistas,
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á vista do reparto de cargos que nel
se fará e, particularmente, da
continuidade ou non do secretario
xeral e do seu papel no organigrama
e das atribucións que se lles dea a
outras persoas, haberá algún
congreso de ámbito máis restrinxido
que tamén vai suscita-lo interese,
polo menos dentro do partido.
Por suposto, están os congresos
locais das cidades, xa que en case
ningunha ten o PP un líder
internamente destacado e con boa
imaxe fóra. E todos recordamos que
ese foi un dos factores que lle fixo
perder alcaldías importantes e non
lle permitiu entrar aínda nas da
Coruña e Santiago. Eses congresos
locais van servir para proclama-los
respectivos candidatos ás alcaldías,
que non sempre terán que coincidir
co presidente.
Tamén haberá congresos
provinciais. Non se agarda ningunha
sorpresa no Ourense de Xosé Luís
Baltar e as presidencias da Coruña e
Pontevedra van estar predefinidas
polas decisións do congreso rexional.
En Lugo terán que sanda-las vellas
feridas da sucesión de Francisco
Cacharro, curada en falso baixo a
presidencia de Xosé Luis Iravedra.
O conflicto de intereses e persoas
entre os dous, secreto a voces en
Lugo, tivo a plasmación na dobre
celebración da victoria electoral do
21 de outubro. Todo parece indicar
que a táboa de salvación será o
deputado autonómico Xosé Manuel
Barreiro Fernández.
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Crise no BNG
Os resultados electorais serviron
de revulsivo para o BNG, que
aparcara unha necesaria revisión
interna e unha renovación persoal
para non enturbar unha prevista
melloría de resultados. A reacción
irada do seu candidato na noite
electoral mereceu moitas críticas,
sobre todo dos medios informativos,
un dos principais destinatarios dese
cabreo.
Non se pode esquece-la actitude
belixerante de tódolos medios antes
e durante a campaña electoral. As
voces críticas só recibiron unha
acollida aceptable en medios de fóra
de Galicia ou de xornalismo
electrónico. E, curiosamente, os
medios máis ou menos xenerosamente protexidos pola administración galega coreaban ou
amplificaban as descualificacións
vertidas desde o poder, acusando de
traizón a esas voces críticas que,
segundo eles, denigraban a Galicia
publicando fóra o que aquí ninguén
difundía.
Por iso resulta perfectamente
coherente que para tódolos medios a
perda de 41.000 votos e un escano
polo PP representaba unha brillantísima victoria, mentres a perda de
40.000 votos e un escano polo BNG
fora unha desfeita. Tamén era un
gran resultado que os socialistas
perdesen 34 mil votos, porque
medraban dous escanos.

Pasado o primeiro momento de
desconcerto, o BNG semella
decidido a abordar agora tódolos
debates e reformas longamente
adiados. E curiosamente semella que
a tan descualificada UPG fixo uns
primeiros acenos nesta liña, mentres
os máis admirados reformistas como
Beiras daban menos sinais de
entende-la chamada de atención do
electorado. Haberá que ver en que
dá todo isto e se de verdade se
aborda unha revisión a fondo do que
é e do que ten que ser un partido
nacionalista galego no século XXI.
O desafío de Touriño
Sen seren un triunfo, os
resultados electorais supoñen para
Pérez Touriño un importante respiro.
Case se podería dicir que foron os
mellores resultados posibles. Non
conseguen os socialistas acceder á
presidencia da Xunta, obxectivo que
formulaban sen moita convicción,
nin sequera chegan a superar ó BNG.
Pero a situación de empate técnico
dálles unha boa marxe de manobra.
Despois das eleccións, os
socialistas quedaron un tanto
desconcertados. Logo de pasaren
meses evitando calquera diálogo co
BNG, valorando máis as súas
posibilidades de superalo electoralmente cá necesidade de conseguir
conxuntamente desbancar ó PP, de
súpeto descobren unha vocación
dialogante e de pacto cos nacionalistas, para recoller unhas migallas
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de poder: postos na dirección do
pleno e das comisións do
Parlamento, presencia en cargos
institucionais, etc. Mostrando
ademais fallos de memoria con
respecto á liña mantida nas dúas
anteriores lexislaturas, na do 93,
cando eles eran claramente
segundos, e na do 97, cando eran
tamén claramente os terceiros.
Pero superado este primeiro
momento de desconcerto, Pérez
Touriño sinala, por un lado, unha
liña de diálogo coa maioría, que lle
serve para seguir distanciándose do
BNG, e por outra emprende un difícil
camiño de renovación cara as
eleccións municipais. Conta coas
boas perspectivas destas eleccións
autonómicas, nas que superaron ó
BNG na Coruña, Lugo, Vigo e
Pontevedra. Pero precisa unha fonda
renovación nas candidaturas, polo
menos en Vigo, Ferrol, Pontevedra
e Ourense.
Os pactos municipais
Precisamente
unha
das
conclusións do BNG á vista dos
resultados electorais foi a necesidade
de revisa-la súa actuación política
nos concellos onde goberna coligado
cos socialistas. Para os nacionalistas
resultou decepcionante constatar que
nunhas eleccións autonómicas, nas
que tradicionalmente viñan obtendo
os mellores resultados, vían baixalos seus votos con respecto ó 97,
pero tamén con relación ás
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municipais do 2000, tanto nas
cidades onde o alcalde é do BNG
como nas que é socialista.
Por iso os nacionalistas buscan
o xeito de rendibiliza-la súa
presencia nos grandes concellos
onde gobernan en coalición cos
socialistas e mesmo acusan con
discreción ós seus aliados de
apropiarse méritos alleos. De feito
empezaron xa algunhas manobras
de desmarque, como é o caso de
Santiago con respecto á política
sobre o lixo. Xa antes das eleccións
houbera en Lugo un distanciamento
en relación co funcionamento da
Policía Municipal, que chegou ó
momento de máxima tensión cando
foi roubado do garaxe do concello o
coche oficial do alcalde.
Por suposto non vai haber
ruptura dos pactos municipais,
pasada máis da metade do período
de xestión. Onde vai seguir sendo
máis difícil mante-lo equilibrio é en
Vigo, pero se a división do Grupo
Municipal Socialista lle resta
eficacia na súa colaboración de
goberno quítalle ó mesmo tempo a
forza coa que González Príncipe
reclamaba antes ser coalcalde e
maila posible tentación de chegar a
acordos coa oposición popular.
Movida universitaria
Nas últimas semanas ocupou
moito espacio nas páxinas dos
periódicos e minutos nos informa-
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tivos de radio e televisión a cuestión
universitaria. Estabamos afeitos nos
últimos anos a un ambiente de calma
e apatía xeral, que se vía agora
perturbado polo proxecto de Lei
Orgánica da Universidade. Un
documento pouco coñecido do
público en xeral e mesmo nos
ambientes universitarios.
A protesta estendeuse por toda
España, pero cobrou unha forza
especial en Galicia, sobre todo na
Universidade de Santiago. E por
unha vez con plena coincidencia de
profesores, persoal non docente e
alumnos, que se manifestaron
conxuntamente polas rúas e
organizaron mesmo clases alternativas nas rúas e prazas e outras
singulares iniciativas de protesta.
O presidente da Xunta abordou
falsamente un verdadeiro problema:
dixo que o 99 por cento dos que
participaban na protesta non leran o
texto. Desde logo, entre o alumnado
a porcentaxe non andará moi
afastada, non así entre o profesorado;
non cabe dúbida que a maioría dos
que se opoñen ó proxecto non leron
o proxecto. Pero ¿cantos dos que o
apoian o fixeron, mesmo entre os
deputados que votaron no Congreso
a favor do texto e contra as
emendas?
No sistema democrático
moderno, tal como se foi desenvolvendo, chégase a este tipo de
paradoxos: tódolos cidadáns –e xa
non digamos os seus representantes–

teñen que pronunciarse sobre unha
serie de asuntos complexos sen
chegar a ter un fondo coñecemento
dos mesmos. Así que se delega a
función de valorar esas propostas
nun grupo reducido e o común dos
cidadáns –e mesmo dos deputados
ou senadores– votan o que eles lles
indican. Porque ó presidente da
Xunta pódeselle devolve-la pregunta, ¿cantos dos máis de 800 mil
galegos que apoiaron as listas do PP
nas recentes eleccións galegas
coñecían o seu programa electoral
ou viran os seus famosos libros
brancos, nin sequera polas tapas?
Volven os axitadores
O presidente da Xunta foi máis
aló nas súas críticas ós opositores a
este proxecto: ó parecer estaban
manipulados por uns axitadores. E
un recorda que cando se empezou a
falar deste asunto –daquela eran os
rectores os primeiros que rexeitaban
o proxecto– desde o ministerio
chamáronlles progresistas trasnoitados. E, ó parecer, o ministerio non
tivo tempo nin recursos –humanos
nin económicos– para facer que a
xente do ámbito universitario, á que
se lle supón capacidade de ler e
valorar un proxecto de lei, puidese
formarse de por si un criterio.
Porque –volvendo ó dito máis
arriba– o mundo universitario no
seu conxunto fíxose un criterio sobre
o proxecto de lei a partir do que
opinaron os líderes de opinión que o
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leron e estudiaron: os rectores en
primeiro lugar, os políticos logo e
moitos outros especialistas na
cuestión. Por todo isto resulta
bastante simplista atribuír a uns
supostos axitadores a reacción de
rexeitamento do proxecto.
Pero é que os argumentos
avanzados polos seus defensores non
son precisamente para entusiasmar
as masas. Moitos poden entender
que sexa preciso cambia-lo
procedemento para recrutar os
profesores, de xeito que se garanta
mellor a súa capacidade profesional
e se desterre para sempre calquera
risco de dá-los postos ós amigos.
Dito sexa de pasada, se os altos
responsables da administración

aplicasen tal tipo de criterios para
cubri-los postos públicos estarían
moito máis cargados de razón para
aplicalos neste caso.
Fóra desa idea sobre o xeito de
acceder ós postos de profesorado
–que de por si parece difícil que
xustifique a elaboración dunha lei,
que por outra parte terá o rango de
orgánica– nin os cambios que se
queren introducir no sistema de
selectividade –suprimindo o exame
ata agora coñecido, para substituílo
por probas específicas para cada
universidade ou mesmo facultade–
ou as restriccións noutros ámbitos
da autonomía universitaria non son
como para ver unha marabilla na
nova lei.
Agustín DÍAZ
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Falemos hoxe de moedas
Por Xoán BERNÁRDEZ VILAR

O 19 de outubro do ano 1868,
unhas tres semanas despois de que a
famosa revolta militar coñecida
como “La Gloriosa” destronase á
raíña Isabel II (1843-1868), o
Goberno Provisional que entón se
instituíu establecía a peseta como
moeda oficial do Estado.
Preto de 134 anos despois, o
próximo día 28 de febreiro de 2002,
esta moeda vai pasar a ser xa máis
nada que unha lembranza histórica,
xa que será substituída polo euro, a
moeda única da Unión Europea.
Compre, pois, que neste curruncho
cultural lembremos sequera algunhas
circunstancias con esa peseta, vella
compañeira xa, relacionadas.
E a primeira sorpresa coa que
nos atopamos ó tratar de profundar
nas súas particularidades, é a de que
a palabra peseta foi inventada en
Cataluña, nunha data tan afastada xa
de nós coma o século XVII. É dicir,
uns douscentos anos antes de que
fose oficializada pola “Gloriosa”.
Naquela ocasión os cataláns deron

en chamar popularmente peçeta,
diminutivo de peça, ou sexa peciña
en galego, ou piecita en castelán, a
unha moeda entón emitida que tiña o
valor de catro reais de vellón, ou de
dous de prata.
Outro feito curioso, e ó mesmo
tempo indicador da irrealidade do
valor das moedas, é o de que, en
teoría, unha peseta debería corresponderse con 0,0126953 gramos de
ouro. Algo bastante difícil de
acreditar se contemplamos as case
microscópicas unidades dela que
nestes momentos estamos a manexar.
A peseta foi institucionalizada,
como dixemos, o 19 de outubro de
1868, e fíxose por medio dun
documento bastante eufemístico, xa
que se tratou dun Real Decreto.
Lembremos a este respecto que
España acababa de deixar de ter
raíña. Como consecuencia colateral
deste feito deixarían de cuñarse
moedas nas cecas galegas. A
derradeira foi o medio céntimo de
escudo que se bateu ese mesmo ano
na Real Casa da Moeda de Xubia.
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Existe, sen embargo, unha
curiosa emisión de pesetas do ano
1900, efectuada privadamente polo
Balneario de Mondariz, en principio
máis nada que para uso interior do
mesmo, que, por sorprendente que
pareza, acabaron sendo aceptadas
polo comercio local, e, por último,
mesmo en Vigo. Estas pezas
mantivéronse en uso nada menos
que ata o ano 1925.
Tamén é posible constatar que,
ó longo da Guerra Civil, se
produciron diversas e ocasionais
emisións monetarias en Galicia, a
causa da escaseza de pezas
fraccionarias do goberno de Franco.
Así, a Xunta Municipal de
Beneficencia de Vigo, cuñou en
latón moedas de 5, 10 e 25 céntimos,
sen data, para circulación interna.
Así mesmo, a empresa La Artística,
elaborou outras de 10 céntimos en
calamina para uso da súa cantina, e
outra entidade descoñecida, tamén
viguesa, emitiu moedas de níquel de
dúas pesetas. E na Coruña houbo
Octavio Cesar Augusto (27 a. C -14 d.
C): Lugo.
Iuba II, rei de Mauretania (?- 23 d. C):
Lugo.
Hermerico (411-441): Braga, Tui, Lugo,
Ourense.
Rechila (438-448): (?).
Rechiario (448-456): Lugo, Ourense e
Tui.
Leovixildo (568-586): Braga.
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pezas de cinco céntimos, de latón,
para uso interior da súa Cociña
Económica.
Por último atopámonos con que,
a partir de 1958, a institución
benéfica de Bemposta, ou Ciudad de
los Muchachos, en Ourense, bateu
moeda propia, a denominada corona,
equivalente a cinco pesetas, para
utilización interna. Coñecidas estas
peculiaridades, e como despedida a
esta peseta, nunca oficialmente
cuñada na nosa terra, imos renderlle
unha pequena homenaxe ó dilatado
rol que na emisión de moedas tivo
Galicia ofrecéndovos unha breve
relación dos monarcas que cuñaron
moedas nela, así como as cecas que
utilizaron. Incluímos entre elas a de
Braga, hoxe en Portugal, dado que
esta cidade foi cabeza do noso
territorio ata o momento da invasión
musulmana. No cadro que reproducimos as cecas non identificadas,
e as dubidosas, aparecen sinaladas
cun (?).
Recaredo: 586-601): Arros (Ares?),
Bergancia (Betanzos ou Quiroga ?),
Lugo, Georres (Valdeorras?), Tornio
(Calvos de Randín?), Tui, Contemo (?),
e Pincia (Pinza?, perto de Viana do
Bolo).
Liuva II (601-03): Mandolas (?) e Cepis
(?).
Witerico (603-09): Arros (Ares?),
Bergancia (Betanzos ou Quiroga?),
Braga, Catora (Catoira?), Fraucellos
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(Laza ou Forcellos ?), Georres
(Valdeorras?), Iria, Lauruclo (?), Tui,
Mandolas (?). Oliovasio (?).
Gundemaro
(609-12):
Georres
(Valdeorras?), Laure (?), Pincia
(Pinza?), Tui, Bergancia (Betanzos ou
Quiroga?), Mandolas (?).
Sisebuto (612-621): Bergancia
(Betanzos ?), Bergio (Quiroga?),
Georres (Valdeorras?), Laure (?), Lugo,
Pincia (Pinza?), Tui.
Suintila (621-31): Aliobrio (?), Cassavio
(?); Braga, Fraucello (Laza ou Forcellos
?), Georres (Valdeorras?), Inceio
(Incio?), Lugo, Pincia (Pinza?), Tui,
Mandola (?), Ventosa (?).
Sesinando (631-36): Braga, Mave (?),
Senure (?), Tui e Toriviana (?).
Chintila (639-39): Lugo, Mave (?), Petra
(?), Toriviana (?) e Tui.
Tulga (639-42): Laetera (?), e Lugo.
Chindasvinto (642-53): Ourense, Braga,
Calapa (?), Lugo, Frauce llo (Laza ou
Forcellos ?), Lugo, Mave (?), Toriviana
(?). e Tui.

Fernando III (1230-52): A Coruña e
Santiago.
Afonso X (1252-84): A Coruña e
Santiago.
Sancho IV (1284-95): A Coruña e
Santiago.
Fernando IV (1295-1312): A Coruña e
Santiago.
Afonso XI (1312-50): A Coruña e
Santiago.
Pedro I (1350-69): A Coruña.
Henrique II (1369-79): Ourense, A
Coruña e Santiago.
Fernando I de Portugal (1367-83), rei
tamén de Galicia no período 1369-71:
A Coruña, Tui e Milmanda (preto de
Allariz?).
Xoan I (1379-90): A Coruña.
Henrique III (1390-1406): A Coruña.
Xoan II (1406-54): A Coruña.
Henrique IV (1454-74): A Coruña e
Santiago.

Egica (698-702): Braga.

Afonso V de Portugal, pretendente ó
trono de Castela, León e Galicia, en
1479: Pontevedra (?), Tui (?), Coruña
(?) e Lugo (?).

Egica e Witiza (687-702): Tui, Braga e
Lugo.

Fernando V e isabel I (1469-1504): A
Coruña.

Witiza (698-710): Braga.

Carlos I e Xoana I (1516): A Coruña.

Afonso VI (1073-1109): Santiago e
Lugo.

Felipe II (1556-98): A Coruña.

Recesvinto (649.72): Braga e Tui.

Afonso VII (1126-57) Santiago e Lugo.
Fernando II (1157-88) Santiago, Lugo e
Ourense.
Afonso IX (VIII) (1188-1230): A
Coruña, Santiago, Lugo e Ourense.

Felipe III (1598-1621): A Coruña.
Felipe IV (1621-1665): A Coruña.
Carlos II (1665-1700): A Coruña.
Fernando VII (1808-33): Xubia.
Isabel II (1833-68): Xubia.
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Audiovisual
Desde o día 27 do pasado mes
de outubro as partituras do inmortal
Pascual Veiga, entre elas as da
Alborada e do actual Himno de
Galicia, atópanse xa na Real
Academia. Forman parte do legado
do arquivo do músico que a súa
neta, Pilar Veiga González, trouxo
da Arxentina para depositar na
emblemática entidade.
A Asociación de Productores
Independentes de Galicia ven de
presentar unha solicitude de axuda
para a posta en marcha dunha
iniciativa que pode representar o
pleno desenvolvemento da Lei do
Audiovisual: a creación do Cluster
do Audivisual en Galicia. Con el
considérase que se vai poder manter
o ritmo de crecemento do noso
audiovisual e que se consolide o seu
tecido industrial de xeito sólido e
competitivo.
A Xove Orquestra da Sinfónica
de Galicia, dirixida por Víctor Pablo,
estreou o pasado 31 de outubro no
Pazo da Opera da Coruña a Cantiga
Finisterrae para múltiples voces de
luz, unha cantata de 96 versos
alexandrinos composta por Miguel
Anxo Fernán-Vello, con música de
Xoán Durán. “Trátase dun himno ó
futuro, un canto de irmandade
internacionalista, desde Galicia
irradiando cara a Europa cun alento
universal de luz no que o coro son as
voces do pobo”, afirmou o autor da
letra.
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Banda Deseñada
Como non podía ser menos, no
mes de outubro tiveron lugar na Casa
da Xuventude de Ourense as XIII
Xornadas de Banda Deseñada, nesta
ocasión baixo o subtítulo de a festa
galega do Cómic. Entre as moitas
iniciativas e presentacións que nela
se deron, destaca a homenaxe que se
lle rendeu ó debuxante e guionista
catalán Francisco Ibáñez, a través
das numerosas imitacións que da
súa excepcional serie 13, Rue del
Percebe fixeron varios autores
galegos. O habitual Premio Ourense
de Banda Deseñada foille concedido
nesta ocasión ó Consello de Cultura,
que ofrece unha completa información sobre o cómic en: http://
www.culturagalega.org/especiais/
banda/index.htm.
Cine e Teatro
O Centro Dramático Galego
estreou no pasado mes de Outubro
Rosalía, unha adaptación da obra de
Ramón Otero Pedrayo efectuada por
un home tan experto coma Roberto
Vidal Bolaño. A representación
compleméntase con música de
Rodrigo Romaní, interpretada pola
Real Filharmonía de Galicia dirixida
por Maximino Zumalave.
Novembro presenciou unha
nova edición de Cineuropa, en
Compostela, que permitiu contemplar as fitas de calidade que o cine
comercial non considera rendible
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distribuír. Así mesmo celebrouse
tamén o VI Festival de Cine
Independente de Ourense no que foi
a fita alemana Zoom a que maior
número de premios acadou. Mais a
que gustou máis ó público resultou
ser a arxentina Herencia. Houbo así
mesmo galardóns para a mellor
actriz, o mellor director europeo e as
mellores curtametraxes.
Congresos, Comunicacións
O estremeño Xosé Antonio
Perozo foi o gañador da XX edición
do premio de novela Blanco Amor,
fallado o pasado día cinco de outubro
en Vilagarcía. A súa obra titúlase
Martazul, e nela o autor, que ten xa
abondosa publicación en galego,
presenta a novidade de se introducir,
sendo home, no interior dunha muller
de 25 anos moi liberada sexualmente.
Un relato o seu que trata de penetrar
no interior de certas metáforas
escasamente habituais na literatura.
O Primeiro premio de narrativa
erótica de Edicións Positivas, de
Santiago, foi para a obra
Infidelidades, da que é autor Manuel
Lourenzo González.
Tamén no mes de setembro
foron fallados os Premios Carvalho
Calero, convocados polo Concello
do Ferrol. En novela curta resultou
gañadora Rosa Aneiros coa
colección de contos Corazóns
amolecidos en salitre, mentres que
no apartado de investigación

lingüística e literaria a vencedora
foi Antía López, cun traballo sobre a
obra de Bernardino Graña.
Fallouse en Outubro o Premio
Auditorio de Galicia para novos
artistas. O pontevedrés Raúl Pereira
foi o gañador do mesmo, mentres
que os accesits foron para Celia
Lago, Patricia Dopico e Alvaro
Negro Reboiras. A obra vencedora
foi exposta nunha mostra xunto coas
doutros 43 artistas, seleccionados
entre os 120 que se presentaron.
O vigués Xosé Mª Alvarez
Cáccamo, presidente da Asociación
de Escritores en Língua Galega, ben
de gañar o premio Arume de poesía
para nenos promovido pola
Fundación Neira Vilas coa súa obra
Lúa de Pan.
Os pasados 2 a 4 de novembro
celebrouse en Pontevedra a XVIII
edición do Congreso Galeusca, no
que os escritores galegos, bascos e
cataláns analizaron cuestións sobre
a lectura, os novos xeitos de
comunicación e o porvir da cultura.
Os amplos debates que se produciron
ó longo deses tres días puxeron de
relevo que os representantes destas
culturas están basicamente de acordo
na necesidade de que os organismos
públicos se impliquen na promoción
das mesmas, así como na súa
normalización. Amosáronse, así
mesmo, en contra da involución que
representan tanto o decreto de
humanidades como a Lei de
Ordenación Universitaria que se
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pretenden aprobar. Os escritores
galegos, bascos e cataláns, tampouco
confían en exceso na literatura de
transmisión informática, aínda que
tampouco estean en contra dela,
mentres que se pronuncian en favor
de medidas que traten de fomentar a
lectura coma un dos principais xeitos
de acadar unha sociedade máis culta.
Decesos
O pasado 13 de setembro, e
cando se estaba a artellar unha
homenaxe na súa honra, faleceu
Segundo Balbuena Balbuena. Non
contaba máis que con 47 anos e era
un dos compoñentes do grupo A
Roda, Premio da Crítica do ano 1979,
e popularizador de cantigas coma O
gato, Pousa, pousa, ou a Foliada do
Celta. Foi soterrado no cemiterio de
Tui.
Finou tamén, ó día seguinte, en
Compostela, Carme Vázquez,
directora dende hai nove anos da
Editorial Obradoiro. Carme
Vázquez fora, así mesmo, profesora
de Matemáticas na Universidade
Autónoma de Madrid, e posteriormente na de Vigo.
Etnografía
Un grupo de historiadores,
arqueólogos e profesores da
Barbanza, acaba de demandar un
plano integral de catalogación,
xestión, carta de riscos, estudio e
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definición das áreas do patrimonio
arqueolóxico desta comarca. Tal
como indican estes estudiosos, a
península da Barbanza conta con
varios castros de excepcional
importancia, xacementos megalíticos, da arte rupestre e romanos,
que esperan sexan incluídos en rutas
e visitas guiadas, e tidos en conta
pola Xunta na súa pretensión de
crear unha rede de parques
arqueolóxicos.
Agora que os medios de
comunicación parecen empeñados
en facernos aprender a palabra
Halloween, e que mesmo comeza a
ser imitada en moitos lugares esta
celebración basicamente estadounidense, aínda que viva tamén nos
países xermánicos –Walpurgis–
temos que aplaudir ós poucos que
seguen a lembrar que na nosa terra
hai xa moitos séculos que se viña
conmemorando a noite do 31 de
outubro, e as dúas que lle seguen,
tallando e póndolle luz ás cabazas, e
mesmo deixándolle un prato e unha
silla ó máis recente difunto da casa.
Debemos felicitar, pois, a iniciativa
das xentes de Cedeira, a vila onde
máis se está a facer para evitar a
contaminación desta data, na que
mesmo se está recuando cara os
devanceiros recuperando a denominación que lle daban os celtas,
Samain, ou Samhain, literalmente
fin do bo tempo, así como algúns dos
seus costumes.
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As Letras
O pasado 27 de outubro leu o
seu discurso de ingreso na Real
Academia, a poetisa e dramaturga,
Xohana Torres Fernández. Nada en
Compostela no ano 1931, Xohana
Torres é autora de numerosos
poemarios, novelas, obras teatrais e
contos, cos que acadou numerosos
galardóns. Mereceu tamén os
premios de Etnografía da Deputación
da Coruña, da Crítica española en
1981, e o Pedrón de Ouro polo seu
continuado labor cultural. O seu
discurso, Eu tamén navegar,
enunciado tomado dun antigo verso
seu, representou unha viaxe
atemporal na que se misturaron a
súa propia vida e metáforas de vellas
navegacións, acadadando unha
altura bastante inusual neste tipo de
celebracións. Cando esta revista saia
do prelo terá pronunciado tamén o
seu discurso de entrada na mesma
Academia o autor Xosé Neira Vilas,
ó que seguirá a filóloga Rosario
Álvarez.
Baixo a dirección de Miguel
Lorenzo, no pasado mes de outubro
saíu a rúa en Vigo unha nova revista
literaria. Trátase de O Mico, unha
cobizosa publicación bimestral de
68 páxinas, con papel, impresión e
colaboracións de elevado nivel, que
nace “co único obxectivo de achegar
as letras ó cidadán”. O primeiro
número, que dedica espacios tamén
a guía de publicacións, tanto galegas
coma portuguesas, entrevistas,

comentarios, reseñas e investigacións, pareceunos dunha auténtica
relevancia. Felicitamos de corazón
ós responsables desta loable
iniciativa e desexámoslles a mellor
das acollidas, ó tempo que lles
pedimos que eviten caer, como
algunha das que a precederon, no
sectarismo ou na compartimentación
informativa.
Varia
O pasado día 17 de novembro
leu o seu discurso de ingreso na Real
Academia o escritor Xosé Neira
Vilas, como xa temos comentado,
un dos autores máis lidos da nosa
fala. O seu parlamento foi unha
auténtica e sentida homenaxe á
memoria dos emigrantes, un acto de
xustiza por parte de quen foi así
mesmo tamén emigrante. Na mesma
data, a institución debateu tamén os
novos acordos léxico-ortográficos
que, baixo a denominación de
normativa da concordia foran
pacientemente elaborados, consensuados e presentados por diversas
entidades e académicos. Con el
pretendíase achanzarlle o camiño ó
idioma que, na actualidade, e a pesar
de canto se teña dito, atópase un
tanto aneboado polas moitas
deficiencias que de xeito artificial
lle foron introducidas ultimamente.
Coa presentación deste acordo
pretendíase que a Academia
retomase a principal das súas
finalidades: Colugit, Expurgat,
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Innovat. É dicir: Coida, Limpa,
Renova.
O debate parece que non
resultou o enriquecedor que se
pretendía, e que houbo máis
crispación entre os académicos do
presumible. O acordo normativizador acabou sendo rexeitado por
maioría simple. Coincidiu o feito co
remate da Presidencia de don Paco
Del Riego quen, a pesar da
contrariedade que representou esta
falta de acordo, completou unha das
máis brillantes, ou quizais a máis
brillante, de todas as etapas da
Institución.
No mes de setembro o Pleno do
Congreso aprobara por unanimidade
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a creación do Parque Nacional Islas
Atlánticas. Unha loable iniciativa.
Nel inclúense as illas Sías, ou Cíes,
como figuran no nomenclátor, as de
Ons, e as de Sálvora. Como parece
que foron esquecidas as Sisargas, e
outros lugares tales como as illas
Rúa-Lobira, Costa da Vela, Monte
Ferro, Estelas e Serralleiras, ou a
península do Grove, nos que viven a
mesma fauna e a mesma e específica
flora que agora se trata de preservar,
houbo xa voces reclamando a
atención en favor destes outros
puntos, cousa que esperamos se teña
en conta para ben de cantos aman a
natureza.
Xoán BERNÁRDEZ VILAR

Rolda de Igrexa

Baixo o signo de Talión
Por Victorino Pérez Prieto

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

Ao paso de cada número de Encrucillada, semella que a tarefa de
roldeiro desta revista é máis difícil. Se un toma ao pé da letra algunhas
críticas, non se vai poder falar aquí máis que de communis, coma os malos
predicadores, para non ofender a ninguén. “A verdadeira humildade é
camiñar na verdade”, dicía Santa Teresa, e un é o que pretende. Moi
consciente de non posuír a verdade absoluta, senón só pequenos anacos
dela, pero na busca desa verdade, un pensa ¡Como compre ter presente na
Igrexa o lema do bo Papa Xoán (“abrir as ventás da Igrexa para que entre
ar fresco”) para que a gran Igrexa e, particularmente, a nosa pequena
parcela galega, sexa realmente “fogar da verdade e do amor, da liberdade,
da xustiza e da paz, para que todos atopen nela apoio para seguir mantendo
a esperanza”, como reza unha pregaria eucarística (V,b)! Nós seguiremos.
Pero isto é peccata minuta ao lado dos gordos conflictos que aflixen o
mundo e a xente na hora presente, sobre todo aos máis febles: terror,
represión, guerra, fame... en definitiva, mortes inútiles de inocentes. Aínda
que isto ten uns protagonistas particulares desde o 11-9 e a reacción de
Talión que tiveron as potencias occidentais, a cousa ven de moito antes.
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Igrexa en Galicia
Coa chegada do outono e o
comezo do curso comezou o ritmo
normal das actividades nas
parroquias e as comunidades cristiás.
Actividades na formación, a
celebración da fe... a caridade.
Porque a razón fonda de toda a vida
interna das comunidades ten que ser,
sobre todo, coller enerxías para o
compromiso solidario cos que menos
poden. “Quixeramos que a nosa
amorosa loita resoara como un berro
profético denunciador da maldade, a
prol dun mundo máis humano, a
imaxe de proxecto de Xesús”,
comentaba un colaborador.
Para os amigos das comunidades da Coruña os seus proxectos
para este curso son continuar
traballando a prol dos irmáns de
África, despois de tantos anos tendo
máis presente aos sudamericanos.
Queren elaborar e difundir un
documento sobre a inmigración,
sobre todo os sen papeis.
Pero tampouco eles esquecen a
conxuntura mundial e berran con
tantos homes e mulleres de boa
vontade o seu ¡Non á guerra! Como
feito concreto, e formando parte do
Clube UNESCO da Coruña e a
Plataforma contra a Guerra, desde
outubro, tódolos xoves, ao solpor,
fan unha recollida de sinaturas nos
Cantóns, fronte ao Consulado USA
e teñen organizado máis dunha
manifestación. A ultima foi o
primeiro de decembro, en
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colaboración con outro importante
colectivo pacifista galego, o
Seminario Galego pola Paz.
A participación da xente no XVI
Foro Relixión e Cultura en Galicia
foi, quizais, máis numerosa este ano
que nos últimos. Pode que se acertara
mellor co tema, ou con algún relator
con máis gancho.
Claro que algúns pode que non
puideran asistir porque ese mesmo
día lle daban en Vilalba o Grelo de
Ouro ao cardeal vilalbés Rouco
Varela “polo seu compromiso coa
Igrexa galega... e o compromiso cos
pobres” (El Progreso). No
comment... Que o goce neste ano no
que tamén celebra as súas Vodas de
Prata episcopais.
Lugo
O outono foi tempo de
inauguración de cursos diversos
(Teoloxía, Biblia, Catecumenado,
etc). A apertura de curso do
Seminario contou cunha charla de
Mario Vázquez Carballo, quen dixo
que os ídolos son tamén hoxe moitas
construccións teolóxicas e relixiosas
manipuladas por persoas piadosas.
Apoiadas polas CC. de Base,
AA. Ecolóxicas e a Plataforma
Asemblearia Anti-globalización,
celebrouse unha manifestación
contra a guerra en Afganistán.
Estes mesmos colectivos organi-

Baixo o signo de Talión

zaron tamén unha mesa redonda co
lema “Plataforma polo voto
responsable”, á que asistiron
representantes de tódolos partidos
políticos, agás o PP.
Vigo

e pola RCADE (Rede Cidadá pola
Abolición da Débeda Externa).
RCADE é unha plataforma cunha
participación moi activa de
destacados militantes cristiáns, sobre
todo do Centro Loyola de Vigo, entre
o espírito reivindicativo antiglobalización e a militancia cristiá.

Comezaron tamén os cursos
na diocese tudense: O Instituto
Teolóxico San Xosé (filial da U. P.
de Salamanca), onde cursan estudios
os seminaristas, abriu o curso
xuntamente coa E.U. de Maxisterio,
o Instituto San Agustín, Lucerna e a
Formación Permanente do Clero. E
o bispo Xosé Diéguez, acompañado
do Vigairo Xeral, Xoán Andión,
iniciou a visita aos arciprestados para
alentar a programación pastoral
das parroquias, de acordo co Plano
Diocesano.

Volven as misións populares.
A Misión foi un medio de
evanxelización moi empregado ata
o Concilio Vaticano II; o énfase na
Nova Evanxelización fixo que
retornasen as misións populares cun
certo aire renovado. Foi o caso da
parroquia de Santa Baia de Mondariz
durante a primeira quincena de
setembro, pero non é a primeira que
se celebra na diocese.

A parroquia do Sagrado
Corazón de Vigo foi o lugar elixido
polos movementos apostólicos para
facer unha oración pola paz a
mediados de outubro. Un exercicio
de disidencia e expresión fonda dos
convencementos evanxélicos neste
momento de exaltación belicista; é
tamén o desexo doutra orde
internacional que, a pesar de todo,
segue sendo posible.

Tamén na diocese mindoniense
queren empezar coas misións
populares. Na reunión de arciprestes
para aplicar o Plano Pastoral, dous
relixiosos claretianos presentaron a
súa experiencia coa Misión Popular
Renovada, como lle chaman agora,
e a súa oferta para realizala nesta
diocese. O máis interesante desta
nova xeira semella ser o esforzo de
partir da realidade concreta das
parroquias, implicar ás comunidades, sobre todo as familias nun
claro protagonismo dos leigos, e
buscar unha continuidade. Pero
habería que reelaborar os materiais
en galego.

Con motivo do cumio da
Organización Mundial do Comercio
(OMC), celebrado en Qatar, fixeron
en Vigo unha acampada reivindicativa convocada por Attac Galicia

Ferrol
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A Asemblea da mocidade, a
finais de outubro en Mondoñedo, foi
o evento máis importante da diocese
nos últimos meses. O lema foi Boa
Nova, Xente Nova; tralos traballos
dos grupos, o encontro rematou
cunha festa-concerto a cargo do
grupo Brotes de Olivo. Ven de
constituírse unha nova Delegación
Diocesana de Pastoral de Infancia
e Xuventude, para que o bispo
nomeou un equipo delegado, no
canto dunha soa persoa. A nova
delegación, integrada por varios
leigos e curas novos, substitúe á
anterior Delegación Diocesana de
Pastoral Xuvenil.
A Escola Diocesana de
Teoloxía parece ir de capa caída,
polo menos no que a matriculados se
refire. Esta e o Instituto de Ciencias
Relixiosas San Agustín cambiaron
de director recentemente, no baile
de nomeamentos que caracteriza a
diocese.
Ourense
E na auriense aínda resoan os
ecos da última Romaxe de Allariz.
Fondo sentimento nos participantes
de que resultou ben. Pero as
autoridades diocesanas utilizaron a
COPE para denigrala; interviron en
dous programas sobre ela o Director
da radio, o Vicario de Medios e o
Delegado de Liturxia, que estendeu
as súas críticas ata o Boletín da
diocese compostelá. Particularmente
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preocupados pola ortodoxia da
celebración. “Ladran, logo cabalgamos”.
Outro asunto que seica foi
obxecto de preocupación, foi o dun
rosetón do milenio que se quere
poñer na Catedral e que custa oito
millóns. Seica se prometeu que os
doadores serían postos nunha lista
de honor nun libro que se ía entregar
como recordo do evento. Pero
comunícannos o noso correspondente que pasou o San Martiño e
non se puxo o tal rosetón, como
estaba anunciado, porque seica se
apuntou pouca xente na lista de
doadores.
Santiago
Solemne apertura do curso
académico no I.T.C. coa participación do Arcebispo e as intervencións de Angel Galindo, decano de
Teoloxía da U.P. Salamanca (da que
é centro agregado), e a lección
inagural a cargo de Benito Méndez,
profesor do centro. E comezo do
curso de catequese nas parroquias;
os Secretariados de Galicia tentan
incidir este ano na catequese de
adultos co lema “Necesitamos
formarnos na fe. Tamén os adultos”.
Na última Asemblea Diocesana
de Cáritas, que contou con gran
participación, deixou o seu cargo de
delegada Carme Puente, e foi votado
para sucedela Pepe Montes, que foi
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seguidamente nomeado polo arcebispo.
Na xornada do Domund deste
ano, volveu a darse o merecido
escándalo polo folleto elaborado
pola Delegación, no que reincide
aleivosamente en non normativizar

os nomes das parroquias, a pesar das
denuncias doutros anos: Benvejo,
Queijas, Irijoa, Juanceda, Tojosoutos, etc. ¿Será teima antigaleguizadora, indolencia soberana, ou
ignorancia secular... ademais de falta
de sentido do ridículo?

Igrexa en Portugal
Un impostor “celebra” a
eucaristía. Unha “eucaristía”
celebrada en outubro nunha igrexa
do Algarve por un falso sacerdote,
que algúns chegaron a crer que se
trataba dun bispo, motivou unha nota
pastoral do Bispo do Algarve,
recordando que o falso cura é un
pretendido médium, en realidade “un
charlatán, que mete no mesmo saco
o cristianismo, o budismo, o
espiritismo, o panteísmo e a
astroloxía”. O Bispo do Algarve
recoñece que “moita xente ben
intencionada (mais de fe cristiá
pouco profunda) se deixa embarcar
con facilidade no erro, sen
confrontarse coa verdade do
Evanxeo” (Agencia Ecclesia).
O Encontro Nacional de
Cáritas Parroquiais, a primeiros
de novembro en Fátima, manifestaba
no seu comunicado final seren
axentes de intervención social para
atender aos máis febles; unha acción
que fan como Igrexa, pero aberta ao
diálogo con toda a sociedade
portuguesa, integrando redes de
solidariedade desde a bases e

motivando a liberdade de cada
persoa.
As Xornadas Nacionais de
Pastoral Familiar celebráronse en
novembro, tamén en Fátima, co tema
do protagonismo da familia na
pastoral familiar. Entre as súas
conclusións destacan que os
matrimonios cristiáns precisan
reavivar e fortalecer a conciencia da
súa identidade eclesial como
“igrexas domésticas”, a partir da
escoita da Palabra e do Amor de
Deus, e participan na misión
evanxelizadora da Igrexa. Aínda que
os pais experimentan cada día a
dificultade de educar na fe aos seus
fillos, nunha sociedade que favorece
a pasividade e a permisividade.
E a finais do verán foi o
Encontro de cristiás e cristiáns en
Albergaria, cun tema que o polémico
P. Mario expón así: “Como pasar
dunha Europa reprimida e castrada a
unha Europa liberta e festiva,
construída na comuñón e na
solidariedade co resto do mundo”
(Fraternizar).
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Igrexa en España
A pesar do duro conflicto vivido
na Igrexa e a sociedade española
polos casos de Gescartera e os
profesores de Relixión, dos que xa
se falou na anterior Rolda, a
Conferencia Episcopal, que non se
desalenta facilmente, manifestou que
está convencida de que “a maioría
dos fieis segue confiando na Igrexa”.
A Xunta de Castilla-La Mancha
firmou co bispado de Toledo un
acordo sobre o profesorado de
Relixión, considerado por ambos
como satisfactorio (Vida Nueva).
Parece ser que as colectas do
Domund deste ano (21 de outubro
pasado) lles dan algo de razón, pois
non só non diminuíron, senón que
aumentaron conforme ao crecemento
económico. A xornada misioneira
celebraba nesta ocasión os seus 75
anos de existencia co lema “Misioneiros por un mundo mellor”.
En Catalunya seguen co
conflicto de cambio de bispos. A
xerarquía solucionou parte da
papeleta de xeito doado: Os
auxiliares de Barcelona foron
nomeados bispos das dioceses
catalanas vacantes e nomeouse
unilateralmente un novo auxiliar, da
confianza do arcebispo. Queda
pendente o nomeamento do titular,
en canto se xubile o cardeal Carles,
que xa presentou a renuncia, pero
que, segundo parece, quedará outros
dous anos.
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Nun recente Congreso da
Asociación Cristianismo siglo XXI
en Barcelona, González Faus
denunciou o “totalitarismo da curia
romana”. Publicaron un documento
sobre o nomeamento dos bispos, no
que estaban estes puntos que
consideramos de interese.
a) Rexeitan: O secretismo que
envolve o trámite previo á
designación de bispos. Un secretismo que “presenta o risco de que
unha minoría episcopal tenda a
reproducirse indefinidamente”. O
carácter vitalicio do exercicio
episcopal, sobre todo cando razóns
de idade, saúde ou incompetencia
minguan a capacidade de servicio.
A intervención do Nuncio na
designación dos bispos.
b) Considérase o ideal:
Establecer un sistema de elección “a
través do que o Pobo de Deus poida
expresarse sobre a persoa que desexa
para presidilo”. Prever a posibilidade
de que se poida pedir e decidir a
substitución dun bispo por incompetencia comprobada. Participación
das comunidades na elección, nun
sistema de presentación de candidatos a bispos.
c) Considérase factible: A
participación de cregos e leigos na
elección dos bispos nunha extensa
consulta. Solicitar aos organismos
diocesanos un debate rigoroso sobre
o perfil adecuado para a figura de
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bispo que se deba nomear (capacidade de animar participativamente
a vida das comunidades, coñecemento da sociedade e a cultura na
que vive a igrexa diocesana...).
Prever unha intervención significativa do conxunto de bispos de
Catalunya no nomeamento dun bispo
do propio territorio.
Veñen de morrer dous bos
bispos: Javier Osés e José Mª
Conget. Osés foi un dos bispos máis
valiosos das ultimas décadas na
Igrexa española, aínda que na escala
“non pasara” de bispo de Huesca.
Tachado de home “de esquerdas”,
as súas pastorais e declaracións
estiveron sempre cargadas dun fondo
compromiso social e profético; foi
sempre un servidor dos máis febles.
O XXI Congreso de Teoloxía,
celebrouse en setembro en Madrid,
co tema “Democracia e pluralismo
na Sociedade e nas Igrexas”. Contou
cos relatorios de José Mª Castillo
(“A organización da Igrexa,
impedimento para a democracia e o
pluralismo”) e Andrés Torres
Queiruga (“Democracia na Igrexa”),
entre outros..
A polémica LOU, Ley Orgánica
de Universidades, tamén recibiu o

rexeitamento das universidades
católicas, ademais das manifestación
de alumnos e profesores por toda a
xeografía española. Particularmente
foron as universidades de Comillas
e Salamanca, por boca dos seus
rectores, M. Gallego e J. Manzanares, respectivamente. O primeiro
acusou a lei de adoecer dun “propósito conservador, centralista e
uniformista”.
Cáritas Española respondeu
ao chamamento urxente de axuda
a Afganistán lanzado por Cáritas
internacional achegando a finais de
Outubro uns 10 millóns de pesetas,
como resposta inicial que permita
facer fronte ás operacións de axuda
ás víctimas da guerra, que a
organización está levando a cabo na
rexión (Cáritas). Outras organizacións cristiás como Intermón, tamén
enviaron importantes axudas. A
xenerosidade destas organizacións e
de tantos cidadáns en circunstancias
coma esta contrasta coa cativa
actitude do goberno español, que
diminuíu a súa axuda ao desenvolvemento, quedando no nivel máis
baixo dos últimos dez anos: o 0,2%
do PIB; así lle cadran as contas...

Igrexa no mundo
O X Sínodo dos Bispos
celebrado en Roma (30 set.- 27
out.) manifestou unha vez máis que
os aires de renovación non
conseguen chegar ata a cúpula

eclesiástica, e isto converteuno, unha
vez máis, nun feito bastante
irrelevante para a sociedade e para o
pobo cristián. “O Sínodo entre o
desinterese e o tedio”, titulaba Vida
97/545

Victorino Pérez Prieto

Nueva unha das súas crónicas. A
Mensaxe ao pobo de Deus, o
documento conclusivo, foi ignorado
pola meirande parte dos medios, polo
que A. Pelayo comentaba que “a
nivel informativo, este Sínodo, máis
que os anteriores, foi un fracaso
total”. Pero, seguramente, tamén a
nivel real o sínodo foi bastante inútil;
de feito, o aludido especialista
vaticano pedía que remataran estas
asembleas, mentres non cambien as
concepcións.
Os medios, en ton irónico,
reflectiron máis que ningunha cousa
a chamada do Papa na homilía
inaugural a que os bispos desen
testemuño de pobreza. Tamén
manifestou o Papa unha postura
belixerante contra a guerra, fronte á
máis “comprensiva” da curia
vaticana, que considerou lexítimo o
uso da forza por parte de USA contra
os pobres afgáns. Algunhas revistas
católicas denunciaron esta ambigüidade da voz oficial de Igrexa.
O cardeal Shotte, secretario
xeral do Sínodo, dixera algo que non
debía crer nin el: “Compre que non
sexa unha simple reunión de bispos,
senón que estes se encontren
conxuntamente despois de ter
reflexionado profundamente coa
xente das súas dioceses sobre os
temas, de forma que o que se aporte
sexa realmente o parecer de toda a
Igrexa”. Outra vez quedou en nada o
eterno tema dos sínodos, desde o
primeiro convocado en 1965 por
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Paulo VI a petición dos participantes
no Concilio Vaticano II: a
descentralización da Igrexa e a
colexialidade episcopal. Isto foi, de
novo, absorbido polo férreo
centralismo vaticano e a estructura
de poder piramidal.
O cardeal Lorscheider, arcebispo de Aparecida (Brasil), dixo
moi claro que o centralismo romano
obstaculiza esta colexialidade e cre
que mantén ao mesmo Papa
prisioneiro dos círculos vaticanos.
O mesmo afirma o vello cardeal
franciscano P.E. Arns nun libro que
se ven de publicar: D. Paulo Evaristo
Arns, da esperança á utopia. E por
aí foi, tamén, a crítica do cardeal
Martini, que xa anunciou a súa
xubilación para o próximo febreiro.
Certamente, só con cambios reais
nesta democratización da Igrexa
poderá o bispo ser o que pedía o
título deste Sínodo, “servidor do
Evanxeo de Xesús Cristo para a
esperanza do mundo”.
Curiosamente, tamén nun libroentrevista recente, o cardeal
Ratzinger declárase partidario
dunha meirande descentralización
da Igrexa, sobre todo no que se
refire á participación dos bispos. O
libro é Deus e o mundo, e nel
maniféstase, ademais, angustiado
pola morte e sobre todo polo Xuizo
Final que, cre firmemente, agarda a
tódolos mortais. Ben, pois, alá el; a
algúns iso quítanos moi pouco o
sono. “Onde hai amor non hai
temor”, S. Xoán dixit.

Baixo o signo de Talión

Á sombra do Sínodo dos bispos
celebrouse tamén en Roma, outro
alternativo: o Sínodo na sombra ou
Sínodo do Pobo de Deus, que
anunciamos xa na anterior Rolda. A
pesar das dificultades, foi unha
mostra máis da vitalidade que aínda
ten o movemento cristián de base no
seu esforzo por cambiar o
funcionamento da Igrexa. Participaron 75 persoas de 21 países e catro
continentes, convocadas polo
Movemento Internacional Somos
Igrexa (IMWAC) e a Rede Europea
Igrexa en Marcha, que reúne a máis
de 300 entidades de base. Elaboraron
un documento que tentaron levar ao
secretario do Sínodo dos bispos,
pero... atoparon a porta pechada.
Simultaneamente, unha bandeira
ondeaba en Roma co lema:
“Ordenen sacerdotes ás mulleres”.
Fora fixada polo movemento
Women’s Ordination Worldwide
(WOW), do que xa se falou, tamén,
na anterior Rolda. O pano de fondo
é a prohibición vaticana de toda
discusión sobre a ordenación das
mulleres. As mulleres do WOW
manifestáronse por primeira vez na
Cidade eterna coas súas estolas
moradas, símbolo da ordenación das
mulleres. Soline Vatinel, portavoz,
resumía así a súa finalidade: trátase
de axudar a abrir os corazóns e os
espíritos á acción do Espírito Santo
hoxe na Igrexa. Mantemos a
esperanza de que un diálogo
fructífero sobre este tema sexa

posible”. Pero o que máis encheu os
medios nestes dous meses foi, sen
dúbida, o atentado de Nova York e
a represalia de norteamericanos,
apoiados sobre todo polos ingleses,
contra o sufrido pobo de Afganistán.
A guerra semella estar rematando
cando facemos esta Rolda; pero non
podemos deixar de dicir que, a pesar
do presunto éxito militar, foi “a peor
resposta”, como titulaba en portada
unha revista da Igrexa, unha guerra
inútil máis, negocio para as empresas
armamentistas e ruína atroz para os
máis pobres; como sempre a
meirande parte das víctimas foron
inocentes.
Na Axenda Latinoamericana
2001 aparece unha carta que
Robert Bowman, bispo católico de
Melbourne Beach (Florida-USA),
lle escribiu ao Presidente Clinton
polos bombardeos de Nairobi y Dares-Salaam, que resulta de suma
actualidade: “Vostede di que somos
branco de ataques porque defendemos a democracia, a liberdade e
os dereitos humanos no mundo. ¡Que
broma! Somos branco dos terroristas
porque se nos odia; porque en gran
parte do mundo, o noso goberno
defende a dictadura, a escravitude e
a explotación humana.... Ódiasenos
porque o noso goberno realiza
cousas odiosas... Expulsamos líderes
populares que querían que as
riquezas foran repartidas... e
substituímolos por tiranos criminais
que venderon ao seu pobo”.
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Non sei se o pobo norteamericano comprendería iso, pero si
parece que se volveron máis
relixiosos; así multiplicouse a súa
asistencia aos templos e a súa
oración pública... maiormente
apoiando ao seu Presidente Bush. O
máis positivo foi a oración conxunta
de gran parte das relixións que
pululan no país. O coñecido telepredicador Billy Graham dixo nun
encontro de oración con representantes de outras grandes relixións
que cumpría ter fe na “roca firme
que é Deus”.
Tamén tivo a súa importancia
neste contexto de conflicto o
enfrontamento entre musulmáns e
cristiáns, enfrontamento cristalizado
sobre todo no asasinato dun cura e
dezasete fregueses por parte dun
grupo de musulmáns armados, na
igrexa católica de Santo Domingo,
na cidade pakistaní de Bahawalpur.
As víctimas non eran precisamente
europeas, senón xente das clases
máis baixas dese país, no que
escasamente o 1% da poboación é
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cristiá (católicos e protestantes),
fronte a asoballante maioría musulmana. Semanas antes, un estudiante
do Instituto Bíblico fora asasinado
por “facer proselitismo” e tirado
fronte á porta da súa igrexa. E
douscentos cristiáns morreron a
mans de musulmáns en Kano
(Nixeria), en manifestacións destes
contra os ataques en Afganistán.
Coma sempre, a crise mundial
afectou especialmente aos máis
pobres. Particularmente Latinoamérica, que baixou á metade o seu
crecemento económico, segundo
denunciou a Comisión Económica
para América Latina (CEPAL). O
44% dos latinoamericanos (máis de
211 millóns) viven na pobreza; 89
millóns deles na pobreza extrema.
Forman parte dos 800 millóns de
persoas que padecen desnutrición
no mundo. A maioria, seguramente
nin souberon da destrucción das
Torres Xemelgas; teñen abondo con
loitar para sobrevivir cada día. Os
sete millóns de afgáns ameazados
pola fame, si a coñeceron.
Victorino PÉREZ PRIETO
vitope@planalfa.es
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XESÚS FERNÁNDEZ SULLEIRO, 2000 anos de cristianismo, O saber de
peto, Ed. Lóstrego, Verín-Santiago 2001, 125 páxs.
Non é doado facer un bo manual de historia ou de pensamento, e menos
aínda meter unha longa e rica historia nun pequeno libro de peto. Moitos
intentos semellantes adoitan caer en simplismos ou en reduccionismos
tendenciosos que deforman a realidade. Isto ocorre máis a miúdo cando se
fala da relixión, en concreto da historia do cristianismo.
Por iso resulta sumamente grato toparse cun pequeno manual de peto,
que, en 125 páxinas de tamaño menor ca unha cuartilla, é quen de facer
unha síntese valiosa da historia do cristianismo, desde o seu fundador ata
o ano 2000. Este valor nace do intento de escribir esa historia con respecto
e ecuanimidade; sen caer nin en haxiografía enxalzante, nin en crítica aceda
unidimensional, ambas deformantes da realidade. O autor ten a vontade de
camiñar conducido polo rigor histórico e o respecto polo feito cristián,
mesmo cunha empatía que nace dun coñecemento da perspectiva cristiá que
non é habitual en moitos dos que se acercan a este fenómeno. Ademais, o
libriño está feito co claro desexo expositivo de chegar a un público amplo;
tan amplo que sabe que... non pode dar case nada por suposto.
Esta perspectiva apuntada xa se nota na declaración de intencións feita
nas primeiras páxinas: «O cristianismo é unha relixión que ten xa unha
longa historia, profundamente arraigada na traxectoria humana, cos seus
éxitos e fracasos, pecados e virtudes. Non pretendemos xulgalo, senón
comprendelo un pouco mellor». Os seus vinte séculos de historia e os 1.500
millóns de fieis con que conta hoxe, obrigan a este achegamento.
Tres grandes apartados fálannos con numerosos subapartados de: 1) O
Xesús da historia. 2) A Historia do cristianismo. 3) As Ramas do cristianismo na actualidade. Como é lóxico, o apartado máis longo é o segundo, que
podería ver favorecida a súa lectura coa utilización de máis numeración,
puntuación e máis títulos de parágrafos.
Entre os seus acertos eu subliñaría, en primeiro lugar a visión acertada
do núcleo orixinal do cristianismo: o Xesús histórico e a resurrección, que
dá orixe ao Cristo da fe e a Igrexa, como continuadora da misión daquel:
«O culto a Xesús como fillo de Deus non xurdiu como unha devoción
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fantasiosa, lendaria ou mítica moito despois da súa morte, senón que foi
froito da impresión que o mestre causou ós seus discípulos durante os tres
anos do seu ministerio. A resurrección afondou esta impresión, fortaleceuna
e confirmouna» (p.20). Ó falar de Xesús de Nazaret, o autor acode con
acerto aos Evanxeos canónicos; pero sen inxenuidade. Tamén é de agradecer a falla de prexuízos que outros teñen manifestado ante unha figura
capital no cristianismo: Paulo de Tarso.
Outro gran acerto do autor é que, ó expor o decorrer da historia cristiá,
vai mesturando os persoeiros máis salientables cos datos históricos e coa
elaboración teolóxica e dogmática, así como a creación artística e outros
logros do cristianismo. Non deixa de facer a súa crítica dos feitos decadentes e mesmo depravados que desvirtuaron a orixinaria mensaxe.
Outro acerto é non limitarse a falar dos grandes cismas que dividiron
a Igrexa (Cisma de Oriente e Reforma Protestante), senón que, nunha
respectuosa perspectiva ecuménica, fala das distintas igrexas cristiás, a súa
orixe histórica e a súa realidade presente, facendo unha achega respectuosa
ás distintas igrexas cristiás na actualidade, sen esquecer o Concilio Vaticano II e o importante papel do Consello Mundial das Igrexas. Mesmo, recolle
os últimos datos, coma o Dominus Iesus, o desastroso documento de
Razinger.
En suma, un libro inusual que, dentro da súa humildade, é tan sinxelo
como bo; bastante mellor que outros libros de centos de páxinas inútiles ou
mentireiras.
Victorino PÉREZ PRIETO

XOSÉ MANUEL CABADA VÁZQUEZ, Obra completa. Poemas e outros
escritos, Edición, introducción e notas de Manuel Cabada Castro, Fundación Cultural da Estrada 2001, 353 páxs.
Sempre é de agradecer unha edición da obra completa dun autor. Esta
era ademais de estricta xustiza cun home que, morto ós 34 anos (19011936), viviu con entusiasmo e decidido compromiso unha das etapas
decisivas da cultura e da sociedade galegas. Temos ademais a sorte de que
se trata dunha edición exemplar, feita por Manuel Cabada Castro, que ós
seus fondos coñecementos de Filosofía (profesor nas universidades de
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Comillas e Complutense) e á súa exquisita sensibilidade literaria une, como
sobriño, o entusiasmo do cariño e do orgullo familiar.
A axustada e precisa Introducción (9-32) deseña unha fundamental
biografía do autor, desde o seu nacemento en Codeseda ata a súa morte
prematura en Linares (Jaén). Seminarista, primeiro, ata primeiro de Teoloxía,
interrompeu os estudios para estudiar bacharelato en Pontevedra, onde
coñeceu a Lousada e Castelao. Retómaos máis tarde (1927), acabando a
Teoloxía, licenciándose en Filosofía e Letras e ordenándose diácono.
Abandona en 1931 a carreira eclesiástica e faise profesor de ensino medio.
Exercerá en Vigo primeiro e despois, por razóns de política, ten que o facer
en Valladolid e Jaén (1934-1936).
A paixón intelectual vai de par nel co compromiso político, en contacto
practicamente con todos os grandes da Xeración Nós. Asina en 1931 a
“Afirmación católica dun grupo de nacionalistas” e participa na asemblea
fundacional do Partido Galeguista. Galicia está sempre presente na súa
obra.
No seu último tempo santiagués faille de secretario a Amor Ruibal, con
quen convive no Pazo de Raxoi (entón pertencente ó Cabido). Por el
conservará sempre unha fonda admiración, e era tal vez dos poucos con
capacidade e apertura para entender a aquel aerólito xigante, moi admirado,
pero practicamente nada comprendido. Os artigos que escribe con ocasión
da morte do “Mestre Amor Ruibal” (310-321) son un bo testemuño. A
morte, demasiado temperá en ambos, a pesar das diferencias, cortou
posibilidades enormes, que hoxe resulta difícil de calibrar.
A preocupación poética acompañouno sempre. El mesmo chegou a
publicar o máis importante da súa producción, recolléndoa en Vagalumes
(1931). Obra esta que foi reeditada en 1989 pola Asociación de Fillos e
Amigos da Estrada, con introducción de X. Alonso Montero. Agora
complétase cunha recollida exhaustiva de toda a producción. O editor
anótaa coidadosamente e ofrece na introducción unha valoración fundamental. Nela sinala principalmente a súa preocupación “transcendental”,
cunha fonda vivencia do tempo (nas súas tres “éxtases”: pasado, presente
e futuro), o dominio da lingua e o evidente influxo da súa formación non
humanismo clásico, sen por iso abandonar a apertura o novo (Cabada era
contemporáneo rigoroso de Manuel Antonio, Otero Espasandín e Amado
Carballo).
A colleita dos artigos e do epistolario completan esta obra que vén
encher un oco importante na nosa cultura e que salda unha débeda que era
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preciso pagar. Feita con amor, o autor non precisa o noso agradecemento,
pero, aínda así, dámosllo de corazón.
Andrés TORRES QUEIRUGA

MÁRIO DE OLIVEIRA, Que fazer com esta Igreja?, Campo das Letras,
Porto 2001, 350 páxs.
Enviado polo autor amigo, chégame un libro de título intrigante e de
contido provocativo. Libro dun home singular, oposto ó do servicio
castrense como sacerdote na guerra de Angola, a onde fora obrigado, e
coñecedor nas súas carnes dos cárceres de Oliveira Salazar. Padre sen
parroquia nin cargo oficial, como el gusta de se definir; predicador que
enchía a súa igrexa con xente moitas veces vinda de lonxe; escritor
incansable, capaz el só de levar adiante unha revista, Fraternizar, que se
mantén como sentinela vixiante e contestataria sobre o panorama eclesial...,
o seu libro ten que ser lido no seu estilo de profeta airado, por veces
seguramente inxusto, pero cargado de paixón pola causa dos pobres, da
humanidade e do Evanxeo.
O amplo volume constitúe unha recolleita de artigos –crónicas lles
chama el– publicados en distintos lugares, sobre todo no seu portal de
internet. A súa unidade por tanto, máis que polo tema, vén dada polo ton.
Por iso, como el mesmo avisa ó final do prólogo, son crónicas que non
teñen por qué ser lidas en forma seguida: “Comecem por ler aquelas cujos
títulos lhes dizem mais”.
Quen se decida, non se deixe guiar –¡nin asustar!– tanto pola letra,
claramente provocativa, como pola intención, no fondo constructiva. Títulos como “Trágo-vos uma Boa Notícia: A Religião acabou!” ou “Fujam dos
templos!” (e hainos máis fortes) deben ser lidos á luz do que o mesmo autor
di acerca do seu propósito e das súas intencións máis profundas e decisivas.
Véxase se non. Empecemos polo que busca: unha igrexa de “pascua”,
de purificación e transformación conforme ó Evanxeo. Expresado nas súas
palabras, quere que: “Passe da condição de Igreja poder e paternalista, a
Igreja de serviço e libertadora. De Igreja-que-presta-assistência-aos pobres, a Igreja-que-evageliza-os-pobres. De Igreja machista e que discrimina as mulheres, a Igreja feminina e que integra as mulheres em radical
igualdade com os homes. De Igreja poderosa e rica, a Igreja serva e
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pobre...” E continúa aínda por media páxina, para rematar: “Bem sei que
fazer esta passagem, esta páscoa, é difícil. Mas também sei que nada é
impossível ao Espírito de Deus. Por isso, proclamo, sem reservas e diante
de toda a Humanidade: Creio na Igreja una santa católica e apostólica”.
Polo que toca máis directamente a súa actitude íntima, velaquí a súa
proclama: « Escrevo todas estas coisas e outras mais, e, mesmo assim, não
deixo de me assumir, publicamente, como presbítero ou padre desta Igreja.
Carrego, por isso, na parte que me toca, o pecado mortal desta Igreja, de
que sou membro. Porém, é também público e notório que, desde muito
cedo, me assumo dentro desta Igreja como um membro muito protestante”.
Por se coubesen dúbidas, o prólogo remata así: “De algo podem ter a
certeza: todas elas são crónicas escritas com muito amor e com algum
humor”. Lidas deste xeito, no seu preciso xénero literario, resultan moi
iluminadoras. Sobre todo, poden ser un bo estímulo contra a apatía e unha
chamada á responsabilidade e á esperanza.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
VV.AA. Economía ambiental e sociedade, Consello da Cultura Galega,
Santiago 2001, 392 paxs.
Actas do Seminario celebrado en Santiago no ano 2000. Coordinaron
a edición Albino Prado e María Xosé Vázquez. Linguas galega e inglesa.
VV.AA. Estudios de comunicación, Consello da Cultura Galega, Santiago 2001, 220 páxs.
Número cero dunha publicación periódica sobre o asunto. Coordina
Xosé López García que pecha estes dezaoito estudios cunha reflexión sobre
o futuro do xornalismo en Galicia despois de dous séculos de vida.
VV.AA. Etnicidade e xornalismo, Consello da Cultura Galega, Santiago, 2001, 582 páxs.
Actas do Simposio Internacinal de Antropoloxía celebrado en Santiago
no mes de Abril do 2000. Coordina X. M. González Reboredo. Lingua
galega e inglesa.
VV.AA. O proceso penal a Manuel Curros Enríquez (1880-1881),
Consello da Cultura Galega e Colexio de Avogados de Ourense. Santiago
2001, 101 páxs.
O Fiscal da Audiencia de Pontevedra, Benito Montero Prego, fai o
estudio introductorio deste xa famoso proceso que desgraciadamente non
deixou de ter ecos e reiteracións, máis ou menos exactas, na nosa historia.
RAMÓN OTERO PEDRAYO: Rosalía, Centro Dramático galego e IGAEM.
Santiago 2001, 208 páxs.
Reparto, Montaxe, Texto e Contexto da obra que se está a representar
neste ano en Galicia.
VV.AA. Xistral, Revista lucense de creación poética, Número 4, Concello
de Lugo, Lugo 2001, 84 páxs.
Camilo Gómez Torres coordina esta publicación onde máis de trinta
escritores seguen a tradición poética lucense.
VILLAPALOS, GUSTAVO E SAN MIGUEL, ENRIQUE: Los valores de los
grandes hombres, Planeta, Barcelona 2001, 327 páxs.
Leonor de Aquitania, Sissi, Teresa de Calcuta, Gene Tierney e A Raíña
Católica (aínda que ésta en indisoluble consorcio con Don Fernando), só
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estas, forman parte tamén das 41 biografías dedicadas a resaltar unha
variada gama de valores que a través da historia encarnaron diferentes
seres humanos. Desde San Agustín a Luchino Visconti pasando por
Spencer Tracy ou Gandhi...A verdade é que nesta liña a proporción podería
ser certamente máis equilibrada...
RODRÍGUEZ PANIZO, PEDRO: Hacia una teología del cine, Fe y
Secularidad-Sal Terrae, Maliaño-Madrid 2001, 46 páxs.
Son pistas de reflexión, e benvidas sexan. Durante moito tempo e por
desgracia, a palabra da Igrexa foi condenatoria para esta arte que non por
iso deixou de ser arte e deixou de ser fondamente humana. Aquí temos un
camiño aberto para nos interesarmos neste aspecto do seu estudio.
GARRIDO, JAVIER: La relación con Jesús hoy, Sal Terrae, pastoral,
Maliaño 2001, 286 páxs.
Coa teoloxía ó fondo, este libro pretende aclarar as relacións con
Xesús desde unha espiritualidade actual. Hoxe non nos serven esquemas
aprendidos na infancia ou mocidade, onde os conceptos divinidadehumanidade, estaban claramente definidos, unificados e cridos. Trátase de
crer o mesmo, sabendo o que queremos crer e cada momento.
BERGER, KLAUS: ¿Qué es la espiritualidad Bíblica? Fuentes de la
mística cristiana, Sal Terrae, Maliaño 2001, 232 páxs. El Pozo de Siquem.
Publicado en Alemaña no 2000, o autor parte da necesidade actual
experimentada no trato con universitarios e universitarias. Ían a Taizé na
busca e ¿logo?... Despois de moitos anos de reflexión deu a luz estas
páxinas onde expresa a redescuberta do cristianismo como relixión. Vai a
Biblia e as fontes da mística cristiá primitiva.
ARNOLD, EBERHARD, Escritos esenciales, Sal Terrae, Maliaño 201, 198
páxs. El Pozo de Siquem.
Johann C. Arnold, neto do autor, fai públicos estes escritos dun dos
cristiáns máis notables do século XX. Viviu entre os anos 1883 e 1935.
Despois da primeira guerra mundial abandonou a súa carreira de teólogo
universitario para vivir radicalmente o sermón do monte. Funda coa súa
familia e amigos o Bruderhof, unha comunidade arraigada na tradición
anabaptista. Busca a paz, a comunidade, o compromiso.
VV.AA. Concurso hipercurtos contos 2001, F.C.X. Don Bosco, Cadernos
de Comisión Galicia. 36 páxs.
Selección de 48 narracións realizadas por nenos/nenas, mozos/mozas
e adultos/as que foron premiadas neste ano. Moi ricos e variados.
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LOPEZ ARDEIRO, X.M. Un xardín no tempo, Varilongo Poesía , TresCtres,
Noia 2001, Santa Comba 2001, 112 páxs.
Dúas ducias de poemas de quen «Moi longo tempo antes de abrollalo fogo,/–aínda a flor non rebentara a codia da terra–,/xa a miña voz
susurraba o teu nome no aire, /e coa boca buscábate/ na a uga da bris que
rozara os teus labios,/ máis alá do mar, noutra beira lonxana...»
VIDAL BODAÑO, ROBERTO: Mar revolto, Centro Dramático Galego e
IGAEM. 294 páxs.
Reparto, Montaxe, Texto, Contexto, ilustracións artísticas da obra do
autor dirixida por José Martíns.
Engracia VIDAL

Calendario do contribuínte a Encrucillada
Un calendario moi especial porque contén dúas novidades. Unha o peche dos
primeiros 25 anos nos que xa uns 800 subscritores pagan polo Banco e os
reembolsos non chegan a 125 (Hai quen non quere ningún dos dous sistemas e
empregan outros. Ben.) Cando comezamos tivemos que facer máis de seiscentos
escribindo á man cinco veces cada enderezo...
Outra novidade é que pechamos as cotas en pesetas. O novo prezo da
subscrición ordinara de 16 , equivale a 2.662 pta e a cantidade a maiores (162 pta)
non é un camuflado redondeo, senón unha pequena suba como corresponde ás subas
dos custos, e que facemos cada poucos anos.
Seguimos con bolsa de bonificacións para quen a necesite e aceptación de
cotas de apoio desde 18 .
Nova tamén a conta corrente do BBVA que houbo que cambiar. Prestádelle
atención.
O demais coma sempre:
Xaneiro: facturación bancaria.
Xaneiro, Febreiro, Marzo: Xiros, Entregas en man, transferencias.
Abril: Reembolsos para os que non o tiveran feito.
Lembrade tamén, de avisardes os vosos cambios de contas ou bancos. E que,
o feito de non pagar con puntualidade, non o entendemos nunca como baixa, se non
nolo facedes saber, por iso vos recordamos as débedas.
Graciñas a quen, coma vós, facedes posible esta publicación.
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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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Normas de publicación para os autores
Encrucillada defínese como revista galega de pensamento cristián e
publica traballos que cadren con esta definición.
Publica fundamentalmente dous tipos de traballos: Estudios (de ata
32.000 carácteres, espacios incluídos) que estudiarán un tema en profundidade,
e Achegas (de ata 15.000 carácteres, espacios incluídos) que tratarán temas
máis concretos ou aspectos puntuais dun tema. Os estudios deberanse
acompañar dun resumo.
A revista publica tamén recensións de libros que traten os temas xa
explicitados. Estas notas non deberán exceder os 5.000 carácteres (espacios
incluídos) e terán a seguinte estructura: Autor do libro analizado, Título,
Editorial, cidade de publicación, ano de publicación, nº de páxinas. Comentario.
Dos traballos rogamos entregar unha copia en papel e unha versión en
disquete (agradécese a utilización do formato RTF (Rich Text Format) ou os
formatos dos procesadores WordPerfect (ata a versión 9) ou Word (ata a 97).
Rógase na versión informatizada non utilizar máis códigos de formato
que os estrictamente necesarios. A revista utiliza as seguintes conveccións
tipográficas: subtítulos en negra, títulos de libros, publicacións, casas
comerciais, institucións, etc en itálica, reservando as comiñas unicamente
para as citas textuais. Non se utilizan nunca o subliñado nin as maiúsculas coa
finalidade de destacar textos.
O autor/a consignará o seu enderezo completo para poder contactar con
el/a e o seu título académico e/ou actividade profesional. Tamén pode
consignar o enderezo de correo electrónico se desexa que apareza na revista.
Os artigos poderán conter notas, que figurarán a pé de páxina, onde se
citará tamén a bibliografía. Os libros citaranse da seguinte maneira:
Inicial do nome, Apelidos, Título en itálica, Editorial, Cidade de
edición, ano de edición, páxs.
No caso dos artigos farase do seguinte xeito:
Inicial do nome, Apelidos, Título do artigo en itálica, Nome da revista,
número da revista, (ano de publicación), páxs.
A redacción da revista determinará nun prazo aproximado de tres meses
a conveniencia da publicación. Neste prazo o autor será informado sobre a
posible data de publicación ou seranlle suxeridos posibles cambios para que
o artigo se axuste á orientación da revista.
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COLABORAN NESTE NÚMERO
XOÁN BERNÁRDEZ VILAR,

AGUSTÍN DÍAZ BLANCO,

JOSÉ MARÍA CASTILLO,

escritor, licenciado en historia.

xornalista, redactor de TVE en Galicia.

teólogo, xesuíta, ex-profesor de teoloxía da
facultade da Cartuja, Granada.

MARÍA DO CARMO COZINHA,

profesora de lingua e literatura galegas no IES
Monte Castelo de Burela.

XAIME M. GONZÁLEZ ORTEGA,

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

MANUEL GUERRA CAMPOS,

TEREIXA LEDO REGAL,

médico.

socióloga.

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).

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA,

ENGRACIA VIDAL ESTÉVEZ,

GLÓRIA JOSEFINA VIERO,

teólogo, profesor de filosofía da relixión na USC.

profesora de lingua galega.

relixiosa e teóloga.

