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Guieiro
¿Quen non se sente
estes días sobrecollido pola enorme catástrofe que rolda as nosas
costas? Un sentimento que non creo que teña amainado cando o
lector abra estas páxinas. Máis ben parece que o coñecemento de
novos datos fará percibir na súa dimensión real a ameaza que
comeza a aboiar sobre os nosos ecosistemas e e as nosas economías.
Pedímoslle emprestada a pluma a Manuel Rivas para expresarmos
a través do seu texto O manifesto do Mar –beleza feita reivindicación–
a indignación e a impotencia, o noso ánimo petroleado; pero tamén
a nosa disposición a non nos deixar enganar e a chamar a todos a
non ficar calados.
As conferencias do XVII Foro relixión e cultura en Galicia,
dedicado este ano ao candente asunto do diálogo interrelixioso,
enchen a metade do presente número. María José Arana abriu a
xornada matutina coa súa exposición Violencia e relixións, un
panorama dos conflictos aos que dunha ou doutra maneira subxace
unha motivación relixiosa; e unha interpretación da súa etioloxía.
Partindo do pensamento de Hans Küng –non hai paz mundial se non
hai paz de relixións– constata o lonxe que aínda fica unha paz
verdadeira, pero tamén o surximento dunha incipiente nova conciencia
relixiosa en favor do diálogo. Por iso ofrece algúns obxectivos e
claves para este diálogo reconciliador surxidos de distintos foros
celebrados ata o momento.
Desde unha perspectiva máis teórica pero non menos vivencial
abordou o asunto Andrés Torres Queiruga. Fundamenta en
primeiro lugar o dereito e o deber do diálogo interrelixioso na
constatación teolóxica de que, por causa do universal esforzo
revelador de Deus, todas as relixións conteñen verdade, unha
verdade destinada a ser compartida. Aínda que sexa este un
pensamento actual non é unha realidade nova, xa que na mesma
Biblia encontramos os resultados do intercambio e interfecundación
relixiosos. Por iso forxa o autor o concepto de inrelixionación, o
proceso de asumir as riquezas doutras relixións sen abandonar a
esencia da propia.
Non elude o autor o asunto da “absoluteza do cristianismo”, é
dicir, o feito inevitable de que entre as relixións hai diferencias, e as
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respectivas interpretacións e propostas de salvación non son
equivalentes. Ante a caduca asunción de que “non existe coñecemento
de Deus senón en Xesucristo” ofrece a nova categoría dun
teocentrismo xesuánico.
Baixando a un terreo máis práctico Antonio Peteiro abordou a
posibilidade e problemática do diálogo co Islam. Encabezando o seu
traballo cunha cita do místico musulmán, nacido no Reino de
Valencia, Ibn-al-Arabi, claramente proclive ao entendemento,
fundamenta a necesidade e posibilidade do diálogo, pero desde a súa
privilexiada atalaia do arcebispado de Tánxer constata as enormes
dificultades para o mesmo. Debidas non só a elementos da dogmática
musulmana senón tamén aos medos recíprocos derivados do mutuo
descoñecemento. Avoga por tanto por unha preparación para o
encontro para cando este sexa posible e anticipa os froitos deste
futuro diálogo que sen dúbida hai que esperar.
Sen abandonar o tema do diálogo interrelixioso, pero desde un
ollar práxico, Santiago González Avión fundamenta o diálogo
nunha perspectiva de liberación. Para isto propón como punto de
partida a pobreza como experiencia existencial; a pobreza como
elemento transformador, como demandante dunha resposta
humanizadora. Esta resposta, máis que en palabra, concretarase en
praxe: a praxe como linguaxe no campo da convivencia interpersoal.
Consagra o autor o seu artigo a elucidar as formas, os actantes e as
accións deste diálogo.
Como sempre as diferentes crónicas achégannos os aconteceres
políticos, culturais e relixiosos do último bimestre. Previmos ao
lector de que a crónica política foi redactada poucos días despois do
accidente do Prestige e por tanto realizada con datos moi
preliminares.
E rematamos agradecendo a Monseñor Peteiro as súas palabras de
ánimo e recoñecemento con motivo dos 25 anos da revista que o
lector encontrará na sección Cartas.
Xaime M. González Ortega
xortega@edu.xunta.es
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Bos días. Benvidos a este decimosétimo Foro Relixión e Cultura en
Galicia que este ano leva por título As relixións no mundo: diálogo
e conflicto.
Gustaríame comezar dicindo que tal vez non existan dous termos
tan radicalmente opostos no plano teórico como relixión e violencia.
Nada máis contrario que o amor e a xenreira. Pero, ó mesmo tempo,
hai que recoñecer que resulta difícil pensar na existencia dunha
combinación práctica máis perigosa. Nada máis temible que a
violencia no nome de Deus.
Se se pensa nos perfiles vitais das figuras destacadas das diferentes
tradicións relixiosas é facilmente perceptible un marcado talante
reconciliador e non belixerante. Xesús de Nazaret, Siddharta
Gautama, Mahoma, Francisco de Asís, Gandhi, etc… sufriron e
loitaron activamente por un mundo cimentado na paz e na concordia.
Nos mesmos escritos normativos das distintas tradicións relixiosas
recoñécese con claridade a primacía do amor, a necesidade do perdón
e a centralidade da misericordia. Non obstante, una parte da
realidade parece desmentir o antedito, pois, existe un innegable
regueiro de sangue que enlixa a longa historia dos desencontros das
diferentes tradicións relixiosas do planeta. A liña divisoria entre o
mártir e o terrorista non sempre está ben delimitada e, na maioría
dos casos, depende do bando no que cada un milite. ¿Como pensar
ó mesmo tempo o sermón da montaña e a predicación das cruzadas?
¿Como conciliar a guerra santa co amor ós inimigos? ¿Que pensar
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das oracións pola paz e as bendicións dos exércitos? A perplexidade
ante os patentes conflictos relixiosos non pode ser maior.
Ante este paradoxal estado de cousas penso que debemos confesar
sen medo, en primeiro lugar, que ¡non hai violencia máis
contradictoria e escandalosa que a violencia relixiosa!. A razón disto
non pode ser máis clara: a violencia relixiosa deslexitima todo
discurso teolóxico –por santas que sexan as súas palabras e por ben
intencionado que estea– e, ó mesmo tempo, fundamenta e alenta a
negación atea da relixión. Despois das guerras de relixión entre
católicos e protestantes que asolaron europa aló polo século XVI e,
sobre todo, no XVIII sentiuse a apremante necesidade de buscar
unha instancia extrarrelixiosa que proporcionase un terreo común
onde puidese ondear a bandeira da paz. Hoxe vólvense a escoitar
voces parecidas que claman por unha superación das inconciliables
diferencias relixiosas no plano común da racionalidade ética. Hai
que recoñecer que a intención non pode ser mellor, pero, a cuestión
é outra: ¿deben as relixións ser recluídas na mera subxectividade da
vida privada como única solución ós seus conflictos? ¿É realmente
imposible acadar un compromiso público coa paz entre as relixións
dende os postulados das propias tradicións?
Do mesmo xeito, hai que dicir, en segundo lugar pero con non
menos rotundidade, que ¡non hai violencia máis blasfema que a
violencia relixiosa!, posto que se exerce no nome de Deus, e en canto
tal, convértese nunha absoluta perversión do único e verdadeiro
Absoluto. Desgraciadamente ata a máis superficial ollada á historia
mundial amosa a verdade destas paradoxais afirmacións. Na
actualidade o universalmente difundido God bless America! de
George Bush, as súas actuacións bélicas de xustiza infinita en
Afganistán, a configuración xeopolítica do mundo en torno ó eixo do
mal, e o seu discurso claramente maniqueo tentan atopar unha
xustificación pseudorrelixiosa que dea lexitimade á súa controvertida
política exterior. Non outro parece ser o motivo oculto que leva
continuamente ós informativos de tódalas cadeas a resaltar a
conversión ó islam do tristemente famoso asasino do tarot, o
francotirador que atemorizou as semanas pasadas ós
norteamericanos. ¿Por que insistiron tanto en que era musulmán e
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non subliñaron con moita máis intensidade que era ex-militar? ¿Que
ten máis relación cos asasinatos cometidos: o adestramento recibido
no exército, os incontrolados permisos de armas ou a lectura do
Corán e a oración cara a Meca? Por outra parte tamén é claro que
as continuas alusións que os terroristas musulmáns fan ó nome de
Alá parecen máis propias do fundamentalismo islámico que do
auténtico Islam. ¿Pódese diferenciar con acerto entre islamismo e
Islam? ¿É o Islam unha tradición esencialmente fundamentalista e
belixerante? ¿Non serán máis ben estes fenómenos a súa máis
desgraciada perversión?
O que parece claro, polo que estamos a dicir, é que as xeneralizacións
inxustificadas son xerme de inxustizas masivas. Algo deberamos
aprender da inxustificable Shoah do pretendido III Reich. Os
prexuízos non poden soster razoamentos precisos e acertados. Así
pois, vese que fai falla unha reflexión explícita sobre as condicións
de posibilidade e sobre os fundamentos do diálogo interrelixioso.
¿Que datos atopamos no seo da nosa propia tradición? ¿Con que
actitudes debemos achegarnos ás outras tradicións? ¿Pódese seguir
afirmando con K. Barth que o cristianismo non é unha relixión
senón unha revelación e que tódalas outras relixións non son senón
intentos de autoxustificación dos homes antes Deus? ¿Pódese ir
máis alá do inclusivismo dos cristiáns anónimos de K. Rahner ou da
teoría promesa-cumprimento de H. de Lubac? ¿Como conciliar a
plenitude da revelación en Xesucristo coas teorías pluralistas da
relixión de J. Hick ou de P. Knitter? ¿Terá razón W. Pannenberg
cando acusa a ditas teorías de negar a pretensión de verdade da
propia tradición e así prescindir de todo criterio diferenciador? ¿Que
pensar da proposta dunha ética mundial de H. Küng? ¿Terá razón
a tese de S. P. Huntington sobre o choque de civilizacións e a
imposibilidade dun auténtico diálogo público entre as culturas e as
relixións que non estea abocado ó fracaso?
Unha cousa parece indubidable: a reflexión teolóxica contemporánea
ten suscitado un problema que tal vez sexa a cuestión máis importante
do século XXI. Tanto polas cuestións relixiosas implicadas como
pola súa trascendencia social e política no panorama internacional.
As respostas apuradas e os retornos ó pasado non parecen as vías
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máis adecuadas de solución. Neste caso concreto, como en tantos
outros, o Concilio Vaticano II –do que conmemoramos os 40 anos da
súa apertura– marca un punto de inflexión que debe ser máis ben un
ilusionante punto de partida que non un tranquilizador punto de
chegada. Marca tamén un talante integrador e dialogante,
potenciador e reconciliante que de ningún xeito podemos abandoar.
Urxe, pois, unha reflexión eclesial con seriedade teolóxica sobre
todos estes problemas que están lonxe de ser cuestións meramente
académicas. A súa concreción cotiá en realidades como a inmigración,
a educación infantil, os conflictos entre os preceptos relixiosos e a
lexislación civil, os movementos feministas e a opresión relixiosa da
muller, a violencia racista e un longo etc. Xustifican a necesidade
dun discurso coherente que arroxe luz neste maremagnun de
complicadas cuestións. Non hai moito asistín como espectador en
Alemania a un debate televisivo sobre o concepto de Leitkultur.
¿Existe realmente unha cultura directiva, orientadora, principal que
os recén chegados ós países de UE deban asumir? ¿Cómo conciliar
dita cultura coas peculiaridades relixiosas e culturais de ditos
inmigrantes? ¿Qué papel deben xogar as leis do estado frente ós
preceptos relixiosos? Dicíame unha amiga mestra en educación
infantil que no seu colexio do centro de Madrid máis do 70% dos
alumnos son fillos de extranxeiros que acaban de chegar a España.
Sobre todo, chineses, marroquinos, ecuatorianos e peruanos. Os
encontros relixiosos e culturais están xa acontecendo diante de nós
e os conflictos derivados deses encontros están chamando con
insistencia ás nosas portas.
En Italia debatíase hai pouco sobre a presencia dos crucifixos nas
escolas. O debate abriuno a recente lei do goberno de Silvio
Berlusconi que obriga a que en tódalas aulas haxa un crucifixo,
posto que “é un signo de identidade cultural ó que non se pode
renunciar”. Dita lei ven sendo defendida contra vento e marea pola
súa ministra de Educación Letizia Moretti. Afortunadamente a
Congregación dos Misioneiros Xaverianos opúxose abertamente ó
que consideran un ataque á liberdade de culto que recoñece a
Constitución italiana e rexeitan un trato aparentemente de favor cos
símbolos da tradición cristiá, pois é unha Congregación estendida en
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diferentes países e, por esta razón, non poden aceptar neste caso un
privilexio que deslexitimaría as súas reivindicacións igualitarias en
países de minoría católica. Propóñenlle á Ministra que invista máis
en proxectos educativos que fomenten a integración e respecten a
interculturalidade. Aquí en España o debate público con respecto a
estes temas non fixo máis que empezar. É importante ter en conta
que nestas cuestións a opinión aparentemente máis piadosa non
sempre coincide coa verdadeiramente relixiosa. De aí que non
sempre o máis obvio resulta o máis verdadeiro.
Quede pois de manifesto a grande importancia que un debate
acerca dos fundamentos relixiosos do tecido social ten para a
construcción das sociedades modernas e quede sinalado, tamén,
como un esquecemento das verdades xenuínas das tradicións
relixiosas poden traer consecuencias desastrosas para o conxunto
da sociedade pois, no fondo, serven de esterco para posicións
fundamentalistas e conductas xenófobas que se nutren da
superficialidade. Violencia, Islam e necesidade dunha axeitada
fundamentación. Temas de actualidade e solidez que hoxe
someteremos a coidadas reflexións.
Non obstante a magnitude dos temas propostos, estou convencido
de que os relatorios que a continuación imos escoitar contribuirán
en grande medida a realizar esta tarefa de concienciación e
fundamentación que aínda temos pendente. Así pois, moitas gracias
pola vosa asistencia e benvidos a este foro que agora comeza. Moitas
gracias.
Pedro Castelao
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Violencia e relixións

María José Arana, rscj

1. “Non hai paz mundial se non hai paz de relixións”
Non hai paz mundial se non hai paz de relixións,
Non hai paz de relixións se non hai diálogo.
Hans Küng
Isto é o que, desde hai máis dunha Década, Hans Küng vén
afirmando con insistente pertinacia. Pero neste Occidente noso, tan
secularizado, parecía unha esaxeración incluír o factor relixioso, e
ademais nunha posición preferencial ó lado das motivacións
económicas, sociais, políticas, petrolíferas...
Realmente ¿é aceptable hoxe esta afirmación?... A violencia relixiosa
¿non é algo xa doutros tempos, sepultada para sempre coas Cruzadas,
a Inquisición, as Guerras de Relixión, expulsións forzadas e limpezas
étnicas e outros incontables holocaustos salvaxes que
ensanguentaron brutalmente a Historia?...
¿É tan decisiva a paz relixiosa para a paz mundial? ¿Ten hoxe
vixencia o aserto do teólogo alemán?
Sabemos que toda sociedade é violenta, física ou simbolicamente1.
Sabemos tamén que o corazón humano alberga instintos de
destrucción e violencia. Coñecemos os intereses políticos, de
identidade etc... e moi especialmente, os económicos (se Iraq non
1
F. Houtart, El culto de la violencia en nombre de la Relixión: un panorama,
Concilium, n. 272, 1997, páxs. 9-22.
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tivese petróleo ¿preocuparía tanto ós EEUU?), venda de armas etc,
e por suposto, a inxustiza e a fame no mundo... A complexidade do
problema é abafadora e non podemos simplificala. Todo iso é certo,
pero hoxe en día, a relixión ¿está tan ausente dos nosos conflictos
e enfrontamentos? ¿é este un problema xa superado? ¿Que relación
existe entre violencia e relixión?
Quizais os acontecementos que vivimos, en especial –aínda que
non unicamente– a partir do famoso 11 de Setembro do ano anterior,
están a obrigarnos a nos situar doutro xeito ante estes problemas
e a ver, unha vez máis, cómo en nome do máis sagrado se poden
comete-los maiores crimes e violencias. Fálase dun “conflicto de
civilizacións” ou de “choque de civilizacións” como o acuñou
Samuel Huntington 2, pero ¿é que a Relixión non forma parte do
núcleo máis xenuíno das culturas e das civilizacións?
O mesmo Huntington, cando se rebateron as súas teorías, afirmou
algo importante que subliña a intuición de H. Küng: “No mundo
moderno a relixión é unha forza central, tal vez a forza central que
motiva e mobiliza as persoas. O que en último termo conta para as
persoas non é a ideoloxía política nin o interese económico; aquilo
con que as persoas se identifican son as conviccións relixiosas, a
familia e os credos. Por estas cousas é polas que combaten e ata
están dispostas a dar a súa vida‘ ”3. ¿Unha esaxeración?
2. “En nome de Alá, en nome de Deus...”
A comezos da Guerra do Golfo (1991), impresionoume enormemente
ver rezar ante a televisión tanto ó daquela Presidente dos Estados
Unidos, George Buch pai, como a Sadam Hussein, pedindo ámbolos
dous a protección de Deus para os seus respectivos exércitos ante a
“Nai de todas as Batallas”... ¿Lembrádelo?
A partir do 11 de Setembro, estamos a oír cousas similares,
especialmente en boca de Bin Laden e dos islámicos que proclamaban
sen pudor a cruzada contra os “infieis”, aínda que tampouco
faltaron peticións para que “Deus continúe bendicindo América”,
2

S. Huntington.

3

S. Huntington, En Foreign Affairs, nov/dic. 1993, páxs.186-194.
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alusións á “xustiza infinita”, á “ira de Deus”, á “loita do Ben contra
o Mal”, etc, etc... Convencidos de que, como moitos anos antes, en
1900, afirmara Albert Beveridge: “Deus designou o Pobo
Norteamericano como a súa nación elixida para comeza-la
rexeneración do mundo”4. Todos e todas contemplamos os múltiples
actos relixiosos ante as cinzas das Torres Xemelgas, da mesma
forma que escoitamos a Bin Laden animando á “cruzada”. De feito,
quíxose polarizar o asunto como “guerra de civilizacións”, pero
tamén de enfrontamento entre “os tolos de Alá” contra “os infieis
cristiáns”...
Un enfrontamento que marcou de terror unha sociedade, un
mundo xa ameazado... pero que tiña os seus antecedentes, por
exemplo na denuncia do aiatolá Khomeini, quen consideraba
América “o Gran Satán”, as bombas que xa estalaron en 1991 no
mesmo World Trade Center, etc... e no perceptible malestar mundial...
Nunha recente suposta mensaxe, Osama Bin Laden celebraba “as
heroicas operacións da jihad (guerra santa) –cito palabras textuais–
que os nosos levaron a cabo en Iemen contra o petroleiro cristián e
en Kuwait... que alcanzaron o cordón umbilical cristián”..., e
animaba a “comezar a jihad contra estadounidenses e xudeus”5...
Todos isto, a pesar de que, segundo o Corán, os cristiáns son “os
máis próximos ó amor dos Crentes” (Corán, 5, 85; 2, 59 etc...).
O texto de Bin Laden non citaba aínda o terrible atentado na Illa
de Bali, pero o comunicado viña na mesma páxina do periódico que
o comentaba. De feito, o xornal do día 14 de outubro, ó notificar o
atentado en grandes titulares, engadía o mapa indonesio no que non
faltaba o gráfico de relixións cos seus tantos por cento; dato este que
non é casual.
Isto si que o é, e engádoo entre parénteses, pero ese mesmo día
aparecía a petición da nacionalidade española dos xudeus sefardís,
cuxos antepasados hai 500 anos foron expulsados de Sefarad (España
en hebreo), recordándonos tamén outra páxina dolorosa da Historia.
4
Recollido por J.I. González Faus, De talibanes y talibushes. Kazo indisoluble entre
imperialismo y religión, Latinoamérica, 2003.
5

El País, martes 15 de outubro de 2002, páx. 2.
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3. Unha visión panorámica da violencia mundial
En fin, imos contemplar rapidamente o mapa (Mapa 1). Se o
miramos con atención decatarémonos de que os puntos negros ou
conflictos armados actuais ou dun pasado recente, teñen un
compoñente relixioso, real ou aparente, pero téñeno. Este mapa non
ten a pretensión de ser exhaustivo, pero vaiamos percorrendo os
puntos máis significativos.

Por exemplo: Irlanda do Norte (Católicos e Protestantes), os
Balcáns: a ex-Iugoslavia (Ortodoxos-Serbia, Católicos-Croacia e
Musulmáns-Bosnia, Hercegovina), certo que as autoridades relixiosas
denunciaron alí a guerra e atropelos, pero o feito é ese. En
Macedonia, Albania..., Chechenia enfróntanse Ortodoxos e
Musulmáns...
O Tíbet (China comunista contra o budismo tibetano agora no
exilio), Sri Lanka (enfróntanse dúas entidades, a cingalesa, budista
e a Támil nacionalista, que son hindús); no norte da India, en
Punjab, temo os enfrontamentos de musulmáns e hindús contra os
sikhs ” –fusión da fe musulmana e hindú– e tamén entre estas
relixións noutras zonas da India, con Paquistán, etc...; ademais
habemos de subliña-la coñecida violencia de castas que non deixa de
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ter matiz relixioso; Cachemira... Oriente Próximo: Xudeus e
Palestinos, que non fai falta detallar. Recordemos as tensións
claramente relixiosas entre os armenios cristiáns e os acerbaixanos
musulmáns... Iraq con toda a súa coñecida problemática... Existen
zonas particularmente tensas de Irán a Exipto, de Arabia Saudí ata
Sudán etc... Tamén en Afganistán, en Paquistán (non só pola súa
participación na guerra de EEUU, senón tamén nas súas relacións
coa India); Indonesia pacífica por tradición pero onde temos núcleos
como a illa de Timor (Musulmáns contra católicos) e agora en Bali
(onde curiosamente o 90% son hindús e só o 10% musulmáns, nun
país no que, pola contra, o 95% son musulmáns); Campuchea,
Birmania (contra os budistas)... Os atentados musulmáns en
Filipinas... Na guerra do Vietnam estivo tamén por medio o problema
relixioso.
En África as cousas están moi mesturadas e a motivación da
ortodoxia relixiosa non está ausente. Aínda que –por exemplo en
Ruanda– non está en xogo só a relixión, unha parte do clero católico
e non poucos musulmáns estiveron seriamente implicados nos
masacres. Alxeria ofrece o espectáculo diario de matanzas, e aquí
claramente en nome da ortodoxia relixiosa. Libia é un perigo
constante para a paz... No Chad a guerra civil que enfronta a
cristiáns e musulmáns durou 30 anos... Hai que engadir o recente
conflicto entre Mali e Costa de Marfil que aínda que a causa
principal se refire ó cacao, sen embargo o factor relixioso non está
ausente e os países decidiron engadir a súa fronteira segundo a
relixión.
Evidentemente o Continente Americano é cristián. Sen embargo
non podemos deixar de poñer un manchón ben vermello en EEUU
que aínda que afasta os conflictos das súas fronteiras, sen embargo
está a inspirar e participando tan activamente como coñecemos.
Centro e Sudamérica é unha polvoreira pero a cuestión relixiosa non
está case nunca presente; si hai unha moi diferente forma de
aliñarse e participar segundo pertenzan á Igrexa católica máis
conservadora, en xeral oficial, ou á máis progresista. A cuestión do
Perú coa secta Senda Luminosa é tamén algo a ter en conta.
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Certamente a isto habería que engadir as desavinzas, marxinacións
e violencias menores, meramente relixiosas, como por exemplo en
Grecia, Rusia, Ucraína, etc (as Igrexas ortodoxas especialmente con
relación á Igrexa Católica)... Os enfrontamentos entre extremistas
islámicos e coptos cristiáns en Exipto; os enfrontamentos dentro do
mesmo mundo islámico etc... Aínda teriamos que engadir as
“violencias” estructurais, máis ou menos explícitas e virulentas, no
interior das mesmas relixións, verbigracia as persecucións contra os
disidentes de todo tipo, as excomuñóns de herexes, as manipulacións,
os abusos, coaccións e auténticas violacións sobre conciencias e fieis
e inxustas marxinacións (que é outra forma de violencia) contra as
mulleres, etc... En fin, podemos completar o cadro...
É verdade que nun mundo no que diariamente morren 40.000
nenos de fame (sen contar os adultos), no que o 17% dos habitantes
se reparten o 82% dos bens, deixando só o 18% para o resto, que
constitúen nada menos que o 83% da poboación, nun mundo no que
os negocios armamentísticos ocupan un lugar preferencial na súa
economía, no que espoliamos e maltratamos egoistamente a Natureza
e non se respectan os Dereitos Humanos mínimos, non fan falta
moitas máis motivacións e incentivos para a violencia, todo iso é
terreo fértil para o enfrontamento. Sen xustiza non hai paz.
Pero o feito é que aínda que a gama das motivacións é moi ampla,
incluída a relixiosa. Temos diante, desde as tan claramente relixiosas
como no conflicto árabe-israelí, tanto que poderiamos cualificalo de
paradigmático, ata outros lugares nos que a motivación relixiosa é
case casual, no sentido de que se enfrontan pobos que ademais de ter
outros intereses contrapostos de orde política, social, intereses
territoriais, e principalmente, económicos, estes pobos, estados ou
civilizacións –chamádelles como quierades– profesan relixións
distintas, que ó final instrumentalizan e axudan a “xustificar” as
desavinzas e os rancores. Por exemplo e como xa anotamos, ¿terían
os Estados Unidos tanto interese polo derrocamento de Sadam
Hussein se Iraq non fose un dos principais– concretamente o
segundodo mundo– productores de petróleo?... Os poderosos non
sempre están dispostos a sacrificar os seus intereses... Os
manifestantes que protestaban en Washington contra a moi posible
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guerra en Iraq, pedíano con esta frase: “¡Sacrificade o petróleo pola
xustiza!”.
Como en todo o humano as cousas están moi mesturadas; non
sempre a relixión é a compoñente directa causante dos
enfrontamentos; pero estes son os datos.
Agora imos contemplar outro mapa interesante, publicado no
xornal El País o 14 de outubro de 2000. Axudaranos a completar
o mapa anterior.

A raíz dos atentados das Torres Xemelgas, publicouse tamén a
situación dos musulmáns en Europa: 4 millóns en Francia (o 7% do
censo); 3 millóns en Alemaña; 2 millóns en Inglaterra; por só
nomear os países que acollen o maior número. E dígoo non porque
crea que a presencia islámica na Comunidade Europea sexa un
perigo, senón para completar o cadro da situación e ver o alcance
numérico desas “medias lúas” que vemos no mapa.
4. Violencia e relixión
Desde logo eu non estaría de acordo en afirmar rotundamente que
o contido das relixións é sempre e esencialmente non violento e que
soamente son os seres humanos quen, individual ou colectivamente,
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as desvían do seu sentido primixenio6. A cousa é máis complexa.
Pero tampouco o estaría con José Saramago que, como outros
moitos, afirma que “as relixións, todas elas, sen excepción, nunca
serviron para aproximar e congraciar os homes; que ó contrario,
foron e seguen sendo causa de sufrimentos inenarrables, de matanzas,
de monstruosas violencias físicas e espirituais que constitúen un
dos máis tenebrosos capítulos da miserable historia humana”7.
Ámbalas dúas afirmacións son verdade só parcialmente e, sen
dúbida, ámbalas dúas necesitan de matizacións.
Prefiro o que dixo a UNESCO en Barcelona (1994): “As relixións
contribuíron á paz do mundo, pero tamén foron causa de divisións,
odio e guerras” e pide conversión, arrepentimento, perdón.8
Non podemos deternos agora a examinar concienciudamente a
cuestión da violencia en cada unha das relixións, sen embargo vou
tratar de facer un rápido percorrido a través dalgúns textos
contrapostos que nos mostren –como nun flash xeral– este paradoxo,
a miúdo difícil de compaxinar, e que non cabe dúbida que foron
utilizados polos seus seguidores para encirra-las divisións, discordias,
violencias e “guerras xustas”, pero tamén hai que dicir que as
relixións foron inspiradoras de paz e orientaron camiños cara á
reconciliación; trataremos de nos asomar un pouco máis tarde ó
tema.
A) Os libros sagrados
En verdade que se examinamos os textos bíblicos toparemos co
Deus “Guerreiro” (Ex. 15, 3), poderoso, “temible nas batallas”
etc... e, á vez, co “Deus da Paz que supera todo don”... Na Biblia o
Deus que loita contra os inimigos, que se vinga, é o mesmo “Deus
de tenrura e piedade” (Ex. 34, 6), “Deus de Paz” (Xuíces 6, 24), que
ademais, “nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o
ministerio da reconciliación” (II Cor. 5, 18)...
6

F. Houtart, o.c. páx.10. Afirmación que desde logo o autor non comparte.

J. Saramago, El País, Las Religiones e las Matanzas.El factor ‘Deus’, 18 setembro,
2001, páx. 26.
7

8
Asociación Unesco para o diálogo interrelixioso, Diálogo entre religiones. Textos
fundamentales, Trotta, Madrid, 2002.
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Unha relixiosa dicíame o outro día en Madrid, que sente unha
especie de “obxección de conciencia” á hora de recitar algúns
salmos... Non creo que sexa a única.
Efectivamente, non é doado recitar con convicción que “os malvados
serán por sempre exterminados, a estirpe dos impíos, cernada”.
Aínda que é a mesma Biblia, cristiá e xudía, a que propón como
alcanzable o ideal pacífico e fala daqueles días nos que “forxarán das
súas espadas legóns, e das súas lanzas podadeiras” (Is. 2, 4). Un
ideal agrícola non violento moi similar é o que se recolle no taoísmo:
“Cando no mundo florece o Tao os cabalos de guerra úsanse para
carrexar esterco. Cando falta o Tao críanse cabalos para a guerra”
(Tao, 46). Aínda que fica claro que o Tao e a perfección idílica non
reinan sempre nin nas sociedades nin nas persoas, así que cando
falta o Tao, se perde o equilibrio e entón, “crían cabalos para a
guerra”, e así, como observa Xabier Pikaza para explicar a forte
violencia exercida polos pobos nos que o Taoísmo está vixente:
“tiveron que inventarse virtudes violentas, xestos forzados que son
remedios falsos, imposicións artificiais que non logran remediar as
carencias, senón que as aumentan, en espiral de violencia cada vez
máis grande” 9.
É dicir, atopamos textos que parece que lexitiman a violencia
xunto a aqueles que promoven a paz e a reconciliación.
O Corán afirma con total convicción que “Non cabe coacción en
relixión” (Corán, 2, 256) pero á vez asegura que “Mahoma é o
enviado de Deus e os que están con el son severos cos infieis e
cariñosos entre si” (Corán, 48, 29). Así, “Alá ama os que loitan en
fila pola súa causa” (Corán, 9, 61, 4) “Os que cren combaten por
Alá; os que non cren combaten polos demos. Combatede, pois, contra
os amigos do demo” (Corán, 4, 75-76) ou “E non digades que os que
caeron por Alá morreron. Non, senón que viven... (Corán, 2, 154).
Sen embargo o imán Indonesio e integrista Abú Bakar Bashir,
como outros tantos, non dubida en afirmar que: “O Islam non é
9
X. Pikaza, Os deuses de violencia: Guerra e paz nas grandes relixións, Iglesia Viva,
209, 2002, páx. 32.
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terrorismo, senón paz; quen non entenda isto é que non entende a
esencia da nosa relixión”10. E isto tamén é verdade.
Porque ademais, as relixións, todas elas buscan a felicidade e como
di o Bhagavad Gita hindú: “¿Como poderiamos ser felices matando
o noso pobo?” (Bhagavad Gita, 1, 39). Sen embargo o mesmo Libro
e Relixión afirman que é lexítimo matar na guerra, porque a alma
é inmortal. Arjuna é un guerreiro, Kali é a deusa da destrucción e,
ademais, o Hinduísmo, desde os seus libros sagrados acepta o
sistema de castas como unha orde sacral (Lei Manu), así permite a
discriminación na vida e na morte. Así pois, na India, non é o mesmo
matar un brahmana que a un “intocable”...
Poderiamos continuar... pero é doado ver como a relixión pode
xerar fundamentalismo, fanatismo, agresividade, guerras santas,
mártires suicidas... Pode xustificar cruzadas e encirrar “guerras
xustas”. Estas cousas son as que alimentan e mesmo xustifican
guerras como a interminable do Oriente Medio. Os xudeus extremistas
saben Pobo Elixido, “o seu único Pobo” (o Zohar, II, 211), “Nación
única” (II Sam., 7, 23), que debe defender a Terra dada por Deus,
así a violencia é “un deber” para eles. Da mesma forma o é para os
extremistas palestinos de Hamas que defenden a identidade
musulmana que é central, sagrada e ligada á terra. É dicir, nos dous
casos se mata en nome de Deus, por fidelidade relixiosa.
B) Outras cuestións sobre a violencia sagrada
Pero non menos importantes que os Libros Sagrados o son tamén
outros elementos que constitúen e expresan ás relixións, aínda que
non só a elas.
Por exemplo, existe un mito cingalés budista de Sri Lanka
(resumo moito e ademais non entro noutros semellantes) que
asegura que cando os antepasados chegaron á Illa guiados polo
príncipe Vijaya, os deuses, a petición de Buda, deron ó Príncipe o
poder de conquistala. O mesmo Buda visitou tres veces Sri Lanka e
na súa memoria instauráronse tres centros de peregrinación. Como
consecuencia, pénsase que foi o mesmo Buda o que impulsou a
El País, 17 de outubro, 2002, páx. 4.
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expulsión dos habitantes orixinais da Illa. Por estas e outras razóns
conéctase intimamente o budismo cos cingaleses, de tal forma que
consideran que a illa é a terra dos cingaleses budistas e están
obrigados a salvagardar, en toda a súa pureza a raza, o país e, por
suposto, a relixión budista. Aínda que os avatares da historia foron
introducindo variantes e modificacións, aconteceron feitos que non
podería detallar agora, sen embargo, o enfrontamento actual de
cingaleses fronte a os támiles hinduístas atopa tamén aquí e en
mitos como este, xustificación e alento. Este é un exemplo dun
conflicto étnico, político e relixioso no que os mitos ancestrais e as
conviccións populares baseadas na relixión contribuíron en boa
medida a crear a actual situación de guerra e violencia11.
Esta penetración e pervivencia do mítico-relixioso na conciencia
popular, nas estructuras, símbolos, xestos litúrxicos, vivencias e
expresións relixiosas, é sumamente importante no tema que estamos
a abordar. A súa interiorización é moi profunda, tamén complicada,
e está ligada ó psicolóxico persoal e social, ós símbolos, crenzas,
vivencias, conmemoracións, ritualizacións... que, e isto quero
subliñar, segundo a orientación que tomen e non necesariamente,
poden conducir fatal, aínda que non necesariamente ás frustracións,
intolerancias, agresividades, manipulacións, fundamentalismos,
inmolacións...
Aí funcionan os arquetipos e se forxan as sublimacións. Por poñer
un só exemplo, e como observa a escola jünguiana: “Con frecuencia
as conmemoracións e actos relixiosos polos soldados que deron a súa
vida pola súa patria, reflicten o ciclo do tema “morte e resurrección” 12, tema, sen dúbida, fundamental na vida e na espiritualidade
humanas, como o é o tema da loita entre o ben e o mal..., a entrega
sacrificial da vida por un ben superior, etc. A cuestión estaría na súa
orientación, e nesa posibilidade (que non ten por qué ser
determinante) de resalta-la violencia en “honra á verdade”, de
entender a autoinmolación heroica e de ritualizar o sacrificio como
V. Tirimanna, Sri Lanka: El estallido de la violencia y la responsabilidad de las
religiones. Concilium, n. 272, setembro, 1997, páxs. 649-658.

11

12

C. G. Jüng, El Hombre y sus símbolos,. Paidós, Barcelona, 1995, páx.121.
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unha ofrenda case relixiosa que inspiraron e inspiran moitas
ideoloxías e combates espirituais que non quedan en tan espirituais
e chegan a sanguentas “guerras santas”; os combates contra os
infieis e “inimigos da fe”, da propia, claro..., desvirtuándose ata ó
extremo dos kazimares, os homes bomba, (como o estamos a ver)
etc, etc... e dunha forma ou outra están presentes en case tódalas
relixións e, desde logo, non quero dicir que estean ausentes da
sociedade secular.
Vou citar un antigo poema nacionalista turco tinguido dese
militarismo heroico-relixioso que influíu durante xeracións na psique
colectiva: “As mesquitas son os nosos cuarteis; as súas cúpulas, os
nosos cascos; os seus minaretes, as nosas baionetas, e os crentes, os
nosos soldados”.
Non cabe dúbida de que o discernimento, o recto xuízo, é sumamente
necesario sempre e máis no caso das relixións. Cando falta, acontecen
catástrofes. Unha consecuencia sería o que poderiamos chamar a
inculturación errónea ou indiscriminada, é dicir, sería algo así
como aceptar no corpo relixioso cuestións que pertencen a outros
ámbitos, e incorporalos sen caer na conta da súa forza agresiva,
mesmo reforzándoa, ou/e trastornando os seus significados,
facéndolles perder o seu sentido primeiro e mesmo dándolles un
significado relixioso que se contradí abertamente co autenticamente
relixioso. Podemos clarificar isto con algún exemplo: A mutilación
xenital das mulleres islámicas non xermolou de ningún precepto
coránico, foi simplemente unha solución social ó medo de que
houbese excesos sexuais por parte das mulleres, algo así como un
cinto de castidade en versión occidental; tamén se pensou niso como
unha norma hixiénica (así o conciben mesmo agora algunhas
mulleres, verbigracia en Exipto), de aí pasou a unha especie de
normativa relixioso-social provista de toda a violencia e sendo un
vergonzoso instrumento de vexación contra elas. Poderiamos
continuar poñendo exemplos en cuestións de poder, morais, rituais,
etc...
Todas estas vertentes son importantísimas á hora de estudiar a
“violencia relixiosa ou sagrada”. É un mundo tan extenso e profundo
que agora soamente podo suxerir sen chegar a entrar realmente nel.
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Da mesma forma que só podo enunciar outros ángulos de visión
e de dominio:
A posesión e o monopolio da “verdade” é dicir, a persuasión de
que as actitudes correctas, as verdades auténticas, son as nosas,
menosprezando as dos demais, as dos outros... É a convicción
dogmática de que a ortodoxia só está da nosa parte e de que os
demais permanecen irremediablemente no erro. Un erro que se
considera perigoso e, desta forma se pensa que o hai que evitar e
mesmo, esmagar. Como se dicía antigamente nas nosas culturas: “o
erro non ten dereitos” e, loxicamente, desde aí as condenas, as
imposicións e os atropelos de calquera clase están xustificados. De
aí nacen tamén as actitudes defensivas e ofensivas, intransixentes e
incapaces de percibir ningunha verdade nos outros e dispostas a
arremeter vigorosa e agresivamente contra o infiel. De aí nacen
tamén violencias contra as conciencias destes fieis e outros
despropósitos que causan unha dor incalculable.
Isto produce tamén unhas actitudes sectarias, narcisistas e
excludentes, incapaces tamén de conxugar a pluralidade e as
diferencias, de articulalas madura e creativa, de manexar as súas
tensións... En definitiva, de recibilas como don, de respectalas e de
vivilas como auténtica riqueza humana e espiritual.
Por outra parte, aínda que moi ligada a todo isto, teriamos as
cuestións de autoridade e poder, inherentes ás organizacións
políticas, sociais, económicas... pero do que as entidades relixiosas,
por desgracia, tamén non só participan activamente senón que
mesmo chegan a espiritualizar moi sutilmente esa ansia de dominio
e de manipulación. A tentación totalitaria é moi forte en sociedades
relixiosas e non relixiosas... Non fai falta máis que ler un pouco por
enriba as historias das Igrexas e das relixións, observando tamén as
estructuras e as xerarquías, os mandatos e as imposicións de
calquera orde, para caer na conta de que as institucións espirituais
non se libraron desa tentación... nin tampouco das súas nefastas
consecuencias.
En fin, non podo nin me quero alongar agora neste interminable
tema indubidablemente cheo de dor e de contradiccións. Pero quero
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facer meu este texto: “A forza das conviccións relixiosas ten que
orientarse á superación dos retos globais da Humanidade, algo que
só acontecerá se as relixións deixan de debaterse en animosidades
mutuas, de atizar conflictos e propagar o fanatismo, e pola contra
meditan sobre o que lles é común”13.
5. Á busca de valores universais
Porque é verdade que o capítulo de violencia que provén das
relixións é longo e cheo de sufrimento, sen embargo hai que afirmar
tamén que entre as mesmas relixións, comeza a xurdir unha nova
conciencia, nun principio (fin do s. XIX), moi minoritaria, pero que
empeza a tomar dimensións importantes: é a chamada ó diálogo, á
reconciliación e a favorecer a paz neste mundo ferido. Como lemos,
para iso é imprescindible que mediten sobre o que lles é común, que
busquen xuntas os valores que os unen, que reflexionen e acepten
o reto de converterse verdadeiramente en “instrumentos” de xustiza,
de paz e de reconciliación. Como diciamos ó comezo “non hai paz
mundial se non hai paz de relixións; non hai paz de relixións se non
hai diálogo”. O problema da violencia-relixión só se superará coa
busca conxunta de camiños e expresións de paz.
Estes camiños e expresións han de xermolar principalmente dunha
auténtica conversión. En primeiro lugar necesitamos un cambio de
mentalidade, de conviccións, conceptos, un traballo de
desmitificacións etc... algo así como unha conversión intelectual.
Pero úrxenos aínda máis un cambio nos nosos valores, as nosas
actitudes, unha preparación interior, persoal e colectiva que nos
induza a unha toma de conciencia e responsabilidade ética dialogal;
é dicir, falariamos do que Lonergan chama conversión moral, da que
nos ocuparemos principalmente a continuación.
En realidade o diálogo comezou xa (aínda que non o suficiente) e
estase a orientar cara á busca conxunta destes valores,
imprescindibles para a convivencia humana, e nos que as relixións
H. Küng, Hacia una Ética Mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones,
Trotta, Madrid, 1994, páx. 92.
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coinciden. Todo isto realizado dende a conciencia de
corresponsabilidade ante este único mundo que todos e todas
habitamos. É algo así como o que Hans Küng chamou a consecución,
desde elas, dun “Proxecto de Ética Mundial”14, cuxa busca comezou
xa desde diferentes frontes e organizacións relixiosas.
As reunións e encontros foron xa moitos e a moi diversos niveis;
desde logo non podemos citar aquí nin unha mínima parte. Un ano
especialmente fructífero foi 1970 no que se celebraron tres encontros
mundiais nesta liña, que foron de particular resonancia: Ajaltoun,
no Líbano (16-25, III) baixo o título “Diálogo entre crentes.
Discusións actuais e perspectivas de futuro” que marcou unha etapa
especialmente no compromiso do CMI cos crentes doutras tradicións.
Xenebra (31, III- 4, IV) promovido pola organización interrelixiosa
“Temple of Understanding” fundado por Judith Hollister, tamén
sobre os mesmos temas e con moi boa acollida. E a Terceira foi a
Conferencia Mundial das Relixións a favor da Paz, celebrada en
Kioto (16-21, X) La Conferencia marcou 6 obxectivos nesta mesma
liña e que sinalan a urxencia do tema:
• Tratar interrelixiosamente as cuestións da paz e da guerra.
• Propagar a causa do desarme.
• Opoñerse a todo tipo de discriminación.
• Traballar por acabar co imperialismo e o colonialismo.
• Defender os Dereitos Humanos.
• Animar os fieis a participar no desenvolvemento mundial
xusto; afirmar o dereito de tódalas relixións a coexistir en paz
e a desenvolver, na medida do posible, unha comprensión
positiva das relixións15.
Como vemos, nestes tres encontros, como en tantas outros,
trátase dun achegamento positivo entre as relixións e unha vontade
de acrecentar a conciencia de responsabilidade común ante ese
inxente traballo de promover a paz.
14

H. Küng, Proyecto de una Ética Mundial, Trotta, Madrid, 1992.

J. C. Basset, Religiones en Diálogo interreligioso, Desclée de Brouwer, Bilbao,
1999.
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Sen embargo, 1993 é quizais unha data máis significativa aínda,
pois se reuniu en Chicago el Parlamento de las Relixións, xustamente
ós 100 anos da súa primeira reunión tamén en Chicago. A Declaración
“Cara a unha Ética Mundial” que os parlamentarios discutiron e
asinaron, é un claro compromiso cara á cooperación en favor da paz
mundial en diálogo e acordo básico e mínimo.
“Nós, homes e mulleres de diferentes relixións e rexións do
Planeta, dirixímonos a todos os homes co propósito de manifestarlles
que estamos convencidos de que:
• Todos somos corresponsables na busca dunha orde mundial
mellor.
• Que resulta imprescindible un compromiso cos Dereitos
Humanos, coa liberdade, a xustiza, a paz e a conservación da
Terra.
• Que as nosas tradicións relixiosas e culturais non deben ser
obstáculo que nos impidan traballar activamente contra calquera
forma de deshumanización e a favor dunha maior humanización.
• Que nós, en tanto que seres humanos orientados espiritual e
relixiosamente, que fundamentan o seu vivir nunha Realidade
Última e dela obteñen unha actitude confiada, mediante a
oración ou a meditación, a través da palabra ou o silencio...
sentímonos en especialísima obriga de procurar o ben da
Humanidade enteira e de coidar o Planeta Terra. Non nos
consideramos mellores que os demais, pero temos fe en que a
secular sabedoría das nosas relixións será capaz de abrir novos
horizontes de cara ó futuro”.
Os 4 puntos concretos que se formularon foron (e resúmoos):
1. Compromiso a favor dunha cultura da non-violencia e respecto
á vida.
2. Compromiso a favor dunha cultura da tolerancia e un estilo de
vida honrada e veraz.
3. Compromiso a favor dunha cultura da solidariedade e orde
económica xusta.
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4. Compromiso a favor dunha cultura de igualdade e camaradería
entre home e muller.16
Non cabe dúbida de que todas estas iniciativas na busca dunha
ética mundial comprometida na xustiza, a paz, a salvagarda da
Creación e en definitiva, dos valores humanos, ha de ir en conexión
profunda coa sociedade civil, con aqueles grupos e organizacións que
buscan sinceramente e achegan un peso específico neste sentido.
Eles tamén tratan de establecer esta conexión, reclamando a atención
e achega das relixións. Os exemplos son múltiples e van todos por
esta mesma liña. A insistencia móstranos a importancia do asunto.
As Nacións Unidas17, a UNESCO, as diferentes Conferencias son
un signo e expresión do que a Humanidade esixe e ansía. Por contra,
continuaremos falando e sufrindo o vergonzoso escándalo das
relixións.
6. Xestos e símbolos de reconciliación sobre cinzas de
guerra: “Deus é maior que tódalas inimizades” (Nasr Hamed
Abu Zaid)
Certamente o camiño da ética mundial é imprescindible. Sen
embargo habemos de entrar máis dentro. Ante estas situacións
mundiais, xa Dag Hammaerskjöld, secretario xeral da ONU, alá nos
anos 50, dicía: “Non vexo esperanza ningunha dunha paz mundial
duradeira. Intentámolo todo e tristemente fracasamos. Se o Mundo
non experimenta un renacemento espiritual, a civilización estará
condenada á extinción”.
A observación é tan dramática como verdadeira; as dúas cousas
están profundamente interrelacionadas. Necesitamos unha
revitalización desde dentro; é urxente un renacemento espiritual que
desde logo integra e necesita dos presupostos éticos arriba
desenvolvidos, pero que intenta un “paso máis”. Certamente
necesitamos unha espiritualidade, unha mística que abranga o
16

H. Küng, Hacia una Ética Mundial, o.c.

Asociación Unesco para o diálogo interrelixioso, Diálogo entre Religiones. Textos
fundamentales, Trotta, Madrid, 2002. Tamén Declaración do Milenio, Nacións
Unidas (6-8 de setembro, 2000) e outros.
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mundo e parta do corazón humano; úrxenos atopar símbolos
espirituais de reconciliación que cambien o noso corazón e incidan
na pacificación do mundo, e para iso, as relixións, camiños espirituais
para a maioría da Humanidade son imprescindibles. Non só deben
“deixar de debaterse en animosidades mutuas, de atizar conflictos e
propagar o fanatismo”... senón que deben converterse en símbolos
activadores dunha espiritualidade reconciliadora. Deben traballar
en diálogo reconciliador entre elas, por ese “benestar integral do
mundo” (Bhagavad Gita) que xermola desde dentro, desde o máis
profundo, alí onde todo se toca co divino que o habita.
Necesitamos unha profunda conversión relixiosa e as relixións
teñen a misión indeclinable de axudar a camiñar nesta dirección
espiritual e mística, ás veces esquecida e mesmo velada por
lexislacións, ritualismos e burocracias. Unha conversión
transformadora. Non podo internarme agora nesta misión prioritaria
das relixións, simplemente vou tratar de suxerir levemente algo a
través dunhas imaxes simbólicas nas que habemos de “ler” algo
máis profundo.
Porque aínda que contemplamos este triste panorama, sen embargo,
tamén podemos descubrir cada día signos de encontro e de
espiritualidade, pequenos e grandes, que xermolan da vida de
crentes e institucións relixiosas. Poderiamos citar moitísimos, pero
vou tratar de expresar algún de forma concreta, por medio dunhas
imaxes (moi poucas pero que nos servirán para facelo máis gráfico
e simbólico) que xorden precisamente de “as cinzas de guerra”, e que
intentaremos que nos sirvan como de facho cara ó futuro.
Non todo o mundo sabe que no interior da Porta de Brandeburgo
de Berlín, precisamente no lugar onde estaba construído o Muro
que, ata 1989, era o símbolo da separación entre o Leste e o Oeste
europeo, se habilitou un espacio para meditar, rezar, reflexionar...
sobre a paz do mundo. O Cuarto do Silencio non ten cor relixiosa
concreta, menos aínda política. Está adornado moi sinxelamente.
Todo o mundo, pertenza ó credo ou ideoloxía que sexa, é benvido
nese recinto e atopa alí o seu lugar e expresión en favor dese don
universal e escaso que chamamos paz. Alí ninguén se sente estraño
e nel todos poden poñerse en camiño cara á reconciliación.
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As ruínas da Igrexa protestante Káiser-Wilhelm Gedächtnis tamén
en Berlín, ó lado do Centro Europa e non lonxe do Muro, ou a
Catedral anglicana de Coventry (Inglaterra), destruídas durante a
Segunda Guerra Mundial, son tamén lugares simbólicos. Están
situadas en Países que foron contrincantes, pero son as dúas, do
mesmo xeito, estigmas da barbarie do século que deixamos. Son
memoria de horrores, expresións de a “grande miseria da guerra”,
e están convertidas hoxe, nunha especie de súplica, en lugares de
encontro e de perdón. No altar moderno da reconciliación de
Coventry, atopamos, presidindo, a Cruz calcinada polo lume do
bombardeo... En ámbolos dous edificios, ensamblada coa antiga
construcción, da que simplemente se restauraron as ruínas, áchase
a parte moderna... Consta dun recinto máis oracional, igrexa, e un
centro de acollida internacional aberto á oración e ó diálogo por e
para a reconciliación. O contraste é precioso e cargado de contido:
o novo imbricado no vello; contraste de vida e morte, e neste sentido,
galvanizadores de esperanza e resurrección.
A construcción de cada un destes edificios ten a súa historia. Como
exemplo contarei que a reconstrucción de Conventry foi toda ela
realizada baixo a dinámica da reconciliación e tómoa como exemplo.
Exactamente ó día seguinte da destrucción xa se tomou a firme
resolución de reconstruíla e iso: “non tanto como un reto, senón
como unha manifestación da fe, unha afirmación de confianza e
esperanza no futuro do mundo e dende logo xermolou dun profundo
amor” . O diñeiro para iso foi enviado dende moitísimos lugares do
mundo aliado, pero tamén dos inimigos e hai que resaltar que moito
procedía da Alemaña. O Centro de Acollida, Ecuménico e Internacional
foi inaugurado precisamente por un bispo de Berlín, un alemán, que
como tantas persoas perdera grande parte da súa familia na Guerra
e foron novos cristiáns, voluntarios, especialmente alemáns, os que
o agrandaron despois. É precioso ¿verdade?.
Os lugares ós que me referín son espacios emblemáticos nos que
intencionadamente quedaron ó descuberto as feridas, a morte e a
violencia do pasado –¡oxalá quedasen para sempre no pasado!–, pero
sobre as que se construíu o anhelo dun futuro diferente; son lugares
que convocan a a reconciliación.
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Hai outros moitos espacios –profanos ou relixiosos–, edificios,
comunidades e/ou templos que expresan este desexo. O antiquísimo
(628) Templo das Pombas, xintoísta, en Tokyo, dedicado ó deus
Kannon que é a deidade da Infinita Compaixón e Misericordia e
salva ó mundo do sufrimento. Destruído nos bombardeos da Segunda
Guerra, foi reconstruído, e contén un significado semellante.
Pero elixín estes símbolos porque están expresados sobre unha
historia europea de dor, de guerra e de violencia moi concreta e por
desgracia aínda non rematada; porque pesa sobre eles unha historia
que non podemos esquecer para que os erros e horrores non se
repitan: ¡Non manipulemos máis o Sagrado!.... “¡Non máis
holocaustos!”.
Remato con esta convicción do místico sufí Ibn Arabi: “Deus, o
Omnipotente e Omnipresente, non está encerrado en ningún credo
nin relixión, porque onde queira que vos volvades, alí está o rostro
de Deus” (Ibn Arabi) Que ese rostro brille en nós, na Terra enteira
e nos conceda ser valentes e xenerosos no camiño cara á Paz.
María José Arana, rscj.
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1. Unha nova actitude
No fondo, o problema do diálogo entre as relixións é tan vello como
a humanidade, pois dun xeito ou doutro as distintas tradicións
relixiosas sempre estiveron en contacto e influxo mutuo. A mesma
Biblia, canto máis a imos coñecendo na súa xénese e nos seus
complexos avances na historia, aparece como un modelo deste
diálogo interno: relixións moito máis antigas ca ela, como as
mesopotámicas e a exipcia, acompañaron o seu proceso, influíndoa
profundamente tanto nos libros chamados históricos como na
literatura profética, na sálmica e na sapiencial. Pero non cabe
dúbida de que o fenómeno cobra hoxe unha intensidade excepcional,
non só polo aumento exponencial na intensidade dos contactos,
senón tamén porque a necesidade dun diálogo expreso e reflexivo
entre as distintas relixións se impuxo con evidencia para o
pensamento relixioso actual.
En realidade o problema fíxose tan urxente, que postula un cambio
radical no afrontamento, unha auténtica mutación de paradigma. E
iso implica a necesidade dun cambio profundo non só en novos
conceptos, senón tamén nas actitudes e nos sentimentos. Unha nova
maneira de se achegar ó outro, en quen cómpre ver non xa un
competidor, senón compañeiro na busca; de xeito que ante o Misterio
común carece de sentido insistir no “teu” e no “meu”, pois, sendo
idéntica a busca e común o Misterio, o meu e tamén teu, igual que
o teu é igualmente meu, e todo e de todos.
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2. Ir ós fundamentos
2.1. Necesidade dunha nova fundamentación teolóxica
O peor risco nestes casos consiste sempre en recoñecer a novidade
do problema, pero intentar solucionalo sen romper os vellos
esquemas. Por iso, de entrada, cómpre facer ben patente a estructura
da nova situación, tanto nas súas coordenadas históricas como nas
condicións culturais da teoloxía.
O cambio nas coordenadas foi de tal calibre, que case non podemos
xa aprecialo. O tempo profundouse a distancias abisais: dunha
humanidade que, segundo os cálculos apoiados na Biblia, tería hoxe
só algo máis de 8.000 anos, pasouse a falar hoxe dunha idade que
pode subir a máis dun millón. En canto ó espacio, a visión que
practicamente reducía o mundo á ecumene en torno ó Mediterráneo
deu paso á aldea global que inclúe novos e inmensos continentes
entón descoñecidos e a ampliación insospeitada dos coñecidos.
Abonda pensar en que Paulo desexaba chegar a España porque lle
parecía que así tería anunciado o Evanxeo “en todo o mundo” (cf.
Rm 15, 17-29); e san Xustino dío expresamente no séc. II:
“non hai nin unha soa raza humana, bárbara ou grega, nin sequera entre
os que viven en carretas [os escitas], os que carecen de casa [os ascetas
da India], os que dormen baixo tendas para apacentaren os seus gandos
[os árabes], entre os que, no nome de Xesús crucificado, non se dirixan
ó Pai pregarias e eucaristías”1.

Pero é tal vez na teoloxía onde a conciencia da renovación debe
facerse máis intensa e eficaz. O viño da nova situación non pode
seguir a ser botado nos pelellos resecos de conceptos teolóxicos xa
superados. Por iso resulta indispensable aludir, aínda que sexa de
xeito moi esquemático, ós principios fundamentais nos que hoxe ten
que se apoiar a reflexión.
2.2. Todas as relixións son (parcialmente) verdadeiras
Demasiadas veces se nos dixo que Deus nos creou “para a súa
gloria” ou para que “o servisemos”; algo que —polo menos no seu
1

Diálogo con Trifón, CXVII, páx.5.

32 536

O diálogo das relixións no mundo actual

sentido literal— resulta claramente contradictorio co seu Ser. Pois
mesmo filosoficamente —Deus como Plenitude absoluta— e desde
logo cristiamente —Deus como amor (1 Xn 2, 4.8)—, se Deus crea,
soamente pode ser para dar, para regalar. Na creación, ben entendida,
o único interese de Deus somos nós: todo en nós e todos e todas nós.
Por iso unha teoloxía atenta a este dato fundamental ten que
comprender que desde o comezo da creación Deus, como Pai/Nai que
crea por amor, trata de manifestarse da mellor e máxima maneira
posible a toda muller e a todo home, a toda raza e a toda cultura.
A creación é xa salvación, esforzo amoroso de Deus para se nos
manifestar e nos salvar. Os límites —que, por desgracia, son tan
certos, duros e evidentes— non veñen da súa falta de xenerosidade,
senón da nosa pequeneza: finitos, non somos capaces de comprender
o Infinito; mundanos, cústanos moito captar dalgunha maneira o
Transcendente. Pero algo logra Deus na longa paciencia histórica
da súa “loita amorosa” cos nosos límites e resistencias.
Ben mirado, iso explica a historia das relixións: a lenta, difícil e
tortuosa captación humana do que Deus está tratando de revelar
desde sempre. Cada relixión é un modo de configurar en crenza, rito
e praxe esa captación dentro da propio tempo e da propia cultura.
Por iso —pagaría a pena estenderse sobre este punto— non hai
privilexio nin “elección”: os mesmos profetas foron na Biblia moi
críticos con esta categoría, e, contra as pretensións elitistas, Xesús
de Nazaré avisou que Deus “podía sacar das pedras fillos de
Abraham” (Mt 3, 9).
En consecuencia e con todo rigor, cómpre sentar como principio
básico: toda relixión é verdadeira. Pois neste sentido fundamental
iso equivale exactamente a afirmar que toda relixión é unha captación
da presencia reveladora e salvadora de Deus. Éo, claro está, de
maneira humana, é dicir, deficiente e limitada, con mestura de erros
e escuridades, avances e retrocesos, deformacións e mesmo
perversións moitas veces terribles. Cousa que vale para todas,
incluída a cristiá na súa historia real, e non só, como podería
pensarse, para as máis “atrasadas” ou “primitivas”. En realidade,
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o principio debe, pois, ser reformulado: “tódalas relixións son
parcialmente verdadeiras”.
Constatación decisiva por tres motivos fundamentais. Primeiro,
porque por iso mesmo unha reflexión realista comprende que, igual
que sucede en todo o humano, sendo todas verdadeiras, non o son
na mesma medida: para eliminar toda dúbida, abonda unha ollada
á historia das relixións ou á súa mesma actualidade. En segundo
lugar, porque entón faise evidente que, non sendo ningunha perfecta
e acabada, todas teñen algo que non teñen as demais e, polo mesmo,
en todas e cada unha hai sempre algo que poden ensinar e algo que
deben aprender. O cal, en terceiro lugar, mostra algo decisivo: que
o diálogo relixioso, sexan cales sexan os participantes, pode e debe
ser un proceso real, que pide a un tempo apertura e humildade,
disposición a dar e recibir, actitude crítica e receptividade autocrítica.
3. O diálogo relixioso desde a perspectiva cristiá
3.1. Necesidade de conversión
Recoñecer a nova situación e aceptar as actitudes que ela postula,
implica unha disposición esixente, que non se resista ó cambio e que
se abra á renovación. En termos relixiosos, implica unha metánoia,
é dicir, un “cambio de mente”, unha conversión. Algo que nunca
sucede sen inevitables renuncias, pero que, ben levado, chega tamén
sempre cargado de promesas. Isto afecta, como é lóxico, a tódalas
relixións; pero aquí, por realismo e mesmo por modestia, debemos
concentrarnos na propia. Dentro dela hai dos puntos que deben
pasar ó primeiro plano da consideración.
1) O primeiro é o inevitable final do “bibliocentrismo”. Se, como
queda dito, tódalas relixións son —na súa propia, pero real, medida—
reveladas, resulta evidente que non é posible pensar na Biblia como
nun libro absolutamente único, de xeito que só nel caiba falar de
revelación divina. Recoñecelo, implica situala no contínuum dos
distintos libros e tradicións sagradas da humanidade. O cal, en
principio, non lle concede ningún privilexio; pero en troques ten a
grande vantaxe de posibilitar o diálogo crítico e real con todas.
Dese modo, sen perigo de imposicións de ningún tipo, a tradición
bíblica pode despregar a súa fondura e a súa riqueza, ofrecéndoa ás
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demais relixións, ó tempo que se deixa interrogar e, no seu caso,
enriquecer por elas. Porque entón, dentro dese diálogo e xa a
posteriori, caberá establecer comparacións e facer patentes os motivos
polos que os cristiáns cremos que na Biblia se logrou unha revelación
que no seu conxunto —¡non en tódolos detalles!— resulta a máis
completa, e que mesmo reviste carácter último e definitivo.
2) Trátase, como se ve, dun tema delicado e decisivo. Pero máis
delicado e decisivo resulta aínda o segundo, polo demais intimamente
relacionado: o significado que os cristiáns atribuímos á culminación
da revelación en Cristo. Na linguaxe da “confesión” os Feitos dos
Apóstolos chegan a afirmar: “En ningún outro hai salvación,
porque non hai ningún outro nome baixo do ceo, dado ós homes, no
que nos poidamos salvar” (Feit 4, 12). Pero reflexión máis austera
da “teo-loxía” debe precisar a súa intención obxectiva, buscando o
seu verdadeiro significado, de xeito que non contradiga a vontade
salvífica universal de Deus, que “quere que tódalas persoas se
salven” (1 Tim 2, 4) nin, como dixo o Concilio, negue todo o que nas
demais relixións “hai de verdadeiro e santo”2.
De entrada, cómpre recoñecer que non se pode tratar dunha
negación que exclúa os demais, senón dunha afirmación, cordial e
entusiasta, da propia vivencia, tan típica da linguaxe do amor: “ti
es única ou único para min”. Por tanto nunca pode indicar unha
dialéctica intransixente do todo ou nada, do verdadeiro ou falso;
senón un diálogo cordial do bo bo ou mellor, do verdadeiro ou máis
verdadeiro. Conscientes de que a conclusión non se pode proclamar
a priori ou, menos, impoñer pola forza; senón que ha de ser froito
do exame crítico e da discusión dialogante.
Iso é polo demais o que sucede de feito: quen escolle pertencer a
unha relixión, supón, con consciencia máis ou menos expresa e
rigorosa, que no seu conxunto a considera mellor, máis completa e
máis convincente cás outras. Cousa que sucede incluso en relixións
que, como o hinduísmo ou o budismo, parecen proclamar a igualdade
de todas: “Os que adoran outros deuses con fe e devoción tamén me
2

Decreto sobre as relixións non cristiás, n. 2.
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adoran a min, Arxuna, aínda que non observen as formas usuais. Eu
son o obxecto de toda adoración, o seu receptor e Señor”, di Krishna
(Bhagavad-Gita IX)3. O perigoso non é a opción, senón o dogmatismo;
non é a elección, senón o exclusivismo. Ademais, como se indicou ó
principio, unha actitude aberta e humilde ante o Misterio non busca
apropiarse de nada, senón compartir todo, vendo en toda diferencia
non unha ameaza, senón unha promesa de avance e complementación.
3.2. Insuficiencia das categorías usuais: exclusivismo, inclusivismo,
universalismo
O cambio que todo isto está a supor fai que as categorías que ata
aquí se viñan usando para afrontar o problema resulten hoxe
insuficientes. Algunhas de xeito tan claro, que piden ser refugadas
sen máis. Outras, mostrándose útiles, piden ser profundamente
remodeladas.
Ás primeiras pertence, sen lugar a dúbidas, o exclusivismo, que
supuña —con rigor literal— que tódalas persoas situadas fóra da
órbita cristiá estaban destinadas á condenación eterna: é o famoso
“fóra da Igrexa non hai salvación”. F. A. Sullivan, que fai a historia
detallada da “atroz formulación desta doutrina”4, indica que sobre
este punto aínda “no último cuarto do séc. XVIII, estaban
substancialmente de acordo” católicos e protestantes5. Hoxe a
simple formulación suscita un rexeitamento tan instintivo, que
constitúe a mellor mostra da súa falsidade.
3
Un bo coñecedor, nada sospeitoso neste campo, como é R. Panikkar, afirma: “a
‘inclusividade’ do hinduísmo paradoxalmente tradúcese, sen embargo, moitas veces
nunha pretensión de superioridade, en canto que as relixións proféticas están
privadas, na visión dos seus propoñentes [hinduístas], do vasto horizonte de
conciencia que funda a visión pluralista do hinduísmo. A tolerancia profesada pode
conducir, cando é reivindicada unilateralmente, á intolerancia” (Jesús en el diálogo
interreligioso, en J. J.Tamayo [ed.], 10 Palabras clave sobre Jesús de Nazaret,
Estella 1999, páxs.453-488). E moito antes dixera xa que, en todo caso, elas
sentiríanse “como a irmá maior” (The Unknown Christ of Hinduism, London, 1964,
páx.14).
4
¿Hay salvación fuera de la Iglesia? Rastreando la historia de la respuesta católica,
Bilbao 1999, páx. 242.
5

Ibid., páx. 126.
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Compréndese que fronte a esta teoría nacese o inclusivismo, que
supuxo un gran avance. O seu fundamento cordial, que constitúe a
súa verdade imborrable, radica no recoñecemento de que a salvación
e a bondade non son exclusivas dos cristiáns, senón que están tamén
alí onde alguén desde a súa relixión responde ás chamadas profundas
do Señor. Algo que, en definitiva, está dito xa por Xesús de Nazaré
nos mesmos evanxeos: “Non todo o que me di: ‘¡Señor! ¡Señor!’
entrará no Reino dos Ceos, senón o que fai a vontade do meu Pai
celestial” (Mt 7, 21); ou, con máis vigor, cando na parábola do xuízo
final afirma que quen verdadeiramente coñece a Deus é aquel ou
aquela que practica o amor real, aínda que teoricamente non profese
a fe. Karl Rahner, co seu “cristianismo anónimo”, abriu camiños e
dixo cousas imborrables ó respecto. E a partir do Vaticano II a
aceptación desta visión de fondo fíxose patrimonio practicamente
unánime da teoloxía.
Pero o límite desta categoría está, por un lado, na falta de realismo
histórico, ó pretender que é a “gracia cristiá” a que está operante en
tódalas relixións; e, por outro, en que, ó pretender que “toda a
verdade” das demais relixións está xa incluída no cristianismo, fai
imposible un diálogo realista, que non quede reducido a mera
estratexia retórica. Non podemos dar a impresión de que todas as
relixións, para seren verdadeiras e levaren a Deus, deban pasar pola
fe cristiá, pois a historia mostra que Deus, de acordo coas súas
circunstancias e posibilidades, seguiu camiños específicos con cada
unha.
A alternativa está constituída polo pluralismo ou universalismo,
sustentado principalmente por John Hick6 e, ó seu modo, entre nós
Cf. principalmente J. Hick, Religious Pluralism, en M. Eliade (ed.), The Encyclopedia
of Religion, 12, 1987, páxs. 331-333; e, sobre todo, God and the Universe of Faiths.
Essays in the Philosophy of Religion, London, 1973; Problems of Religious Pluralism,
London, 1987; An interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent,
London, 1989. Importante é tamén a obra editada en colaboración J. Hick.- P. Knitter
(eds.), The Myth of Christian Uniqueness. Toward a Pluralistic Theology of Religions,
Maryknoll (NY), 1987, que ten algo de manifesto de toda unha corrente. P. Knitter,
No other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions,
Maryknoll/N.Y, 1985, expón pola súa conta unha postura moi afín.
6
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por Raimon Panikkar7. Esta teoría recoñece tamén algo fundamental
e incuestionable: o feito de que a resposta a Deus se dá sempre
dentro do propio tempo e da propia cultura. Por iso diciamos que
tódalas relixións son verdadeiras. E por iso non pode estrañar que
esta postura, pola súa superación do etnocentrismo e polo seu
espírito de respecto e tolerancia, suscite hoxe unha simpatía
espontánea.
Con todo, se antes falabamos de falta de realismo histórico, agora
hai que falar de falta de realismo antropolóxico. Se por parte de Deus
o universalismo é total e absoluto, sen favoritismos, “eleccións” ou
“acepción de persoas”, pola parte humana as respostas nunca son
iguais nin simétricas. De aí que incluso dentro do mesmo ámbito
cultural existen relixións distintas e mesmo contradictorias en
aspectos importantes. Máis decisivo aínda: dentro de cada relixión
hai sempre unha insatisfacción, unha necesidade de cambio e
purificación, que se manifesta en movementos proféticos e de
renovación, cando non en contradiccións e rupturas (pénsese en que
canto máis se estudia o propio Novo Testamento, máis se aprecian
as fondas diferencias e oposicións entre as distintas teoloxías
presentes nel)8. O mesmo feito de que os propugnadores máis
radicais do universalismo teñan que distinguir entre “grandes” e
“pequenas” relixións, indica de maneira incontrovertible que existen
criterios de discriminación da maior ou menor fondura, completude
ou pureza; doutro xeito o simple número de adeptos constituiríase
en criterio de verdade.
4. Á busca de novas categorías
O malo é que, como sempre, resulta máis doado criticar os límites
ca elaborar solucións. E imponse recoñecer que hoxe por hoxe non
dispoñemos aínda de instrumentos conceptuais adecuados para
7
A súa producción é inmensa neste campo; no art. cit. poden verse as principais
referencias.
8
Léase, por ex., a excelente exposición de G. Theissen, La redacción de los
evangelios y la política eclesial. Un enfoque socio-retórico, Estella, 2002.
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unha resposta satisfactoria ós novos desafíos. Esta constatación fai
evidentes dúas cousas: a modestia coa que debe proporse todo
intento e a necesidade de o emprender a pesar de todo. Tal é a
intención coa que propoño unhas categorías, novas ou renovadas,
que poden contribuír ó avance.
4.1. “Universalismo asimétrico” e “absoluteza do cristianismo”
Empezando pola última das categorías analizadas, cabe recuperar
todo o que nela hai de positivo, coa condición de non renunciar ó que
chamei “realismo antropolóxico”. Tal é o que pretende insinuar a
expresión universalismo asimétrico. “Universalismo”, porque mantén
como base primordial e irrenunciable unha dobre convicción: a) que
tódalas relixións son en si mesmas camiños reais de salvación e b)
que o son porque expresan por parte de Deus a súa presencia
universal e irrestricta, sen favoritismos nin discriminacións. Pero
“asimétrico”, porque é imposible ignorar o feito das diferencias reais
entre as relixións: non, repitamos, porque Deus discrimine; senón
porque por parte do home a desigualdade resulta inevitable.
Trátase, en efecto, non dun “designio” de Deus, que preferiría e
privilexiaría a unhas persoas ou nacións sobre outras; senón da
desigualdade necesariamente imposta pola finitude creatural. O
ofrecemento divino, en canto amor irrestricto e “sen acepción de
persoas” (Rm 2, 11) é igualitario; pero a súa acollida humana
realízase, por forza, de maneira e en graos distintos, segundo o
momento histórico, a circunstancia cultural ou a decisión da
liberdade. Aínda recoñecendo carencias, deformacións e defectos en
todas, non sería realista ignorar que existen relixións que, mesmo
xulgadas na súa estructura conxunta e atendendo á súa
circunstancia, aparecen obxectivamente menos logradas.
O que sucede é que agora non debemos ver a “nosa” relixión como
posesión propia e, en canto tal, “perfecta”; nin, moito menos, xulgar
as demais como camiños cara a ela. Todas, incluída a nosa, se nos
aparecen no seu celme máis íntimo como necesitadas de
perfeccionamento e descentradas extaticamente cara ó centro común
que as suscita e promove. Dito de maneira imaxinativa: as distintas
relixións forman un inmenso feixe de camiños, que desde distancias
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e perspectivas distintas converxen cara ó Misterio que as atrae e
supera; constitúen así fragmentos nos que se difracta a riqueza
común e inesgotable.
Pero, por seren fragmentos, non poden ignorarse entre si, senón
sumar os reflexos: dando e recibindo, cada un crecerá en si mesmo
e sentirase máis unido ós outros. Acoller a verdade ofrecida, o
mesmo que ofrecer a propia, forma parte indeclinable da busca: sería
monstruoso pensar que a riqueza do outro me empobrece a min,
igual que sería intolerable pretender acaparar como privilexio
propio o que pertence a todos.
O problema da absoluteza do cristianismo preséntase así con toda
agudeza, pero conta tamén coas posibilidades do novo clima.
Empezando porque nos fai ver que, de entrada, se trata dunha
pretensión enorme. Tan enorme, que só resulta tolerable como
confesión, humilde e solidaria, de quen cre ter caído na conta de algo
que Deus quere revelar e entregar a todos. Confesión que, por tanto,
non debe silenciarse, pero si esforzarse por aclarar o seu significado
auténtico, eliminando toda pretensión de dominio e conquista.
Tampouco nisto hai “capricho” divino. Como todo o concreto e
histórico, tamén no mundo relixioso o descubrimento acontece nun
punto, pero o seu destino é universal: no mesmo intre de ser feito,
deixa de ser posesión, para ser percibido como responsabilidade e
encargo. Don, que busca realizarse na acollida propia e,
identicamente, no ofrecemento ós demais. Non como imposición,
senón como oferta; non para suplantar, senón para completar. Nin
sequera como algo propio que se lles regala ós outros, senón como
herdanza común por fin descuberta e destinada a ser compartida na
promesa dun futuro máis pleno. Aínda así, a absoluteza ha de
entenderse con suma cautela e vixiante modestia.
Neste sentido é moi importante precisar o significado inmediato da
palabra no novo contexto. Absoluteza non pode, polo de pronto,
significar nada parecido a “omnicomprensión”, como se unha relixión
determinada, por alta que sexa, puidese abarcar o Misterio: o
tesouro pode ser precioso e insuperable, pero a acollida humana será
sempre deficiente e nesesitada, en “vasos de barro” (2 Cor 4, 7).
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Vasos dos que por forza escaparán esencias e faltarán aspectos que
están presentes noutras configuracións relixiosas. O que, en
consecuencia, significa tamén apertura real ás posibles riquezas e
complementacións que poidan vir das mesmas.
Tampouco pode significar “clausura”, que paralice a historia e
peche o futuro: ó contrario, remite a unha plenitude dinámica, na
que todo o proceso anterior chega de verdade a si mesmo e se abre
ás máximas posibilidades da súa vivencia. Sucede o mesmo que nun
amor auténtico: chegado á súa culminación, non se paraliza, senón
que xustamente entra no espacio da máxima plenitude; ou igual que
na vida: ó culminar evolutivamente na especie humana, non morre,
senón que se abre ó espacio sen límite do espírito e da cultura.
4.2. “Teocentrismo xesuánico”, máis alá do inclusivismo
Recoñecer isto non obriga a renunciar á absoluteza, definitividade
ou unicidade da revelación que os cristiáns confesamos como
acontecida en Cristo. Pero certamente obriga a repensala moi a
fondo, ata o punto de que —a un tempo como duro desafío e como
inesperada posibilidade de avance— tal vez estea aquí un dos
maiores desafíos para a actual teoloxía cristiá.
Non serven as nivelacións apresuradas, que, como John Hick,
falan con demasiada facilidade do “mito” da unicidade, levando a un
forte esvaecemento da figura única de Cristo. Pero non poden
remediarse contraatacando sen máis, falando do “mito do pluralismo”,
contentándose así cunha simple reafirmación das categorías
anteriores, que son xustamente as do mundo cultural que foi
completamente desbordado pola nova situación9.
Como cristián podo confesar a miña convicción de que con Cristo
a relación viva con Deus alcanzou o irrebordable e insuperable; de
xeito que creo que nel se me fan patentes as claves definitivas da
actitude de Deus respecto do mundo e da conducta correspondente
pola nosa parte, ata o punto de que non podo imaxinar —e estou a
Cf. G. D’Costa (ed.), Christian Uniqueness Reconsidered. The Myth of a Pluralistic
Theology of Religions, Maryknoll, New York, 1990.

9
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falar literalmente— que caiba ir máis alá do por el descuberto. Pero
tal confesión só a podo facer hoxe con dúas condicións fundamentais.
A primeira, que ese descubrimento gozoso, polo que un “pode
vender canto ten” (Mt 13, 44. 46), ata dar a vida por el, non é algo
que deba impoñerse, senón que máis ben postula o respecto por
todos aqueles que na súa relixión crean ter feito un descubrimento
igual ou semellante. A segunda, que, por iso mesmo, a propia
convicción ten que presentarse como algo que non exclúe nada do
que os demais teñen, senón que o respecta, o acolle e o afirma. O
propio só pode ofrecerse como proposta aberta ó diálogo, ó contraste
e á verificación. Non caben decretos nin pretensións a priori; unha
relixión só pode aspirar a ser atendida na precisa medida en que a
posteriori a súa proposta se lle apareza ó outro como capaz de
convicción. Nin debe pretender outra cousa: como don, non lle é
lícito ter outro interese que o de favorecer ó seu posible destinatario;
cousa que sucederá, se, e só se, el ou ela o perciben como capaz de
plenificar a súa visión e abrirlle un novo horizonte de definitividade.
Moi en concreto, aquí mídese en toda a súa grandeza e ó mesmo
tempo na súa problematicidade histórica a figura de Xesús de
Nazaré. Para o diálogo a énfase prioritaria debe estar non na súa
figura individual, senón na súa proposta reveladora e salvadora. É
nela onde ha de mostrarse o peso da propia convicción, ofrecendo ó
outro a posibilidade de “verificala”. Precisando máis: aquilo sobre
o que, en definitiva, o cristián apoia a súa convicción é a experiencia
de Deus como “Abbá” tal como brillou e segue a brillar a través das
palabras e as obras, a vida, a morte e a resurrección de Xesús. Esa
é a gloria e a aposta da proposta cristiá.
Unha proposta así só pode confiar na súa propia forza de convicción.
Confiar sen arbitrariedade e con modestia: sendo ela mesma froito
daquilo que propón, abriga a esperanza de que poida producir o
mesmo efecto nos demais. Quen a través de Xesús descubriu que
“Deus é amor” (1 Xn 4, 8. 16), é dicir, que consiste en amar e en
suscitar amor, ten motivos para pensar que, aínda dentro dos
límites da súa presentación histórica, ofrece algo no que todos poden
encontrar unha plenificación da súa busca relixiosa.
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Presenta, en efecto, a un Deus que no seu amor se entrega a todos
e a todas, sen discriminación de ningún tipo (nin sequera dos malos
e inxustos: Mt 5, 45), que perdoa sen condicións e sen impoñer penas
(posto que en vez de castigar o fillo perdulario, abraza, agasalla e fai
festa: Lc 15, 22-24), que é incapaz de xulgar e condenar (pois só
aparece como salvando e dando a vida: Rm 8, 31-34), que ama e
perdoa incluso “cando noso corazón nos condena, pois el é maior có
noso corazón” (1 Xn 3, 20); un Deus que, sendo “pai/nai”, só espera
amor gratuíto cara a el e suscita amor eficaz cara ós irmáns e irmás,
ata o punto de concentrar niso toda “a lei e mailos profetas”, é dicir,
toda a súa acción e intención salvadoras (Mt 7, 12; Lc 10, 27-28).
Cando se descubriu isto, só resta confesalo, compartilo e deixar que
a propia vida e, se fose posible, o mundo enteiro sexan pouco a pouco
invadidos e transformados pola súa gracia e a súa gloria.
Pero, ó facer a súa proposta neste novo contexto, o cristián advirte
que tamén a súa propia comprensión está sendo profundamente
afectada. Dado que aquilo que o Evanxeo propón supera sempre a
captación e comprensión concreta con que se dá no tempo da
historia, “no diálogo coas relixións non só damos senón que tamén
recibimos. Se por ‘Evanxeo’ entendemos soamente a manifestación
da Palabra en Xesús tal e como foi comprendida polo cristianismo,
entón este Evanxeo non expresa dunha maneira adecuada a presencia
da Palabra en calquera situación. Se de verdade Deus lles falou ós
demais pobos, entón esa Palabra é pertinente tamén para nós”10.
O dito mostra por si mesmo que non cabe falar xa sen matices ou
reservas de simple “cristocentrismo”. Frases como “non existe
coñecemento de Deus senón en Xesucristo”, poden ter senso nunha
linguaxe interna, de natureza inmediatamente “confesante”; pero,
en rigor, deben ser desterradas, non só por psicoloxicamente
ofensivas para os demais, senón por obxectivamente falsas, pois
implican a negación de toda verdade nas demais relixións, incluído
o Antigo Testamento. O centro último e decisivo para todos, igual
que para o mesmo Xesús, radica en Deus.
M. Amaladoss, El evangelio al encuentro de las culturas. Pluralidad y comunión
de las iglesias, Bilbao 1988, páxs. 42-43.

10

547 43

Andrés Torres Queiruga

Esta fonda e difícil verdade é a que, de maneira irremediablemente
necesitada e deficiente, intenta expresar a categoría de “teocentrismo
xesuánico”. Parece, en efecto, que apunta mellor tanto ó Pai en
canto misterio ultimamente fundante — “o Pai é meirande ca min”
(Xn 4, 14)—, como á súa insuperable mediación na persoa de Xesús
de Nazaré: “quen me ve a min, ve ó Pai” (Xn 14, 9). Ademais,
respecto dos outros, non prexulga en principio o seu dereito a falar,
se así o cren, dun “teocentrismo” diferentemente cualificado. En
todo caso, a expresión remite con certa claridade á misteriosa
estructura que intenta insinuar, ó tempo que responde á necesidade
do noso tempo, en transición á busca de novas categorías.
4.3. A “inrelixionación”, máis alá da “inculturación”
De todo isto xorde necesariamente a necesidade dun novo talante
no encontro real das relixións. Aínda aniñan no inconsciente
colectivo fortes restos dun estilo concorrente que, de maneira
espontánea, dá por suposto que achegarse a outra relixión, significa
substituír coa nosa verdade a súa propia; en definitiva, anulala como
tal relixión, “converténdoa” á nosa. O mesmo tema da inculturación,
que supuxo sen dúbida ningunha un gran avance en moitos aspectos,
adoita partir deste suposto: en última instancia, respectar a cultura,
pero substituír a relixión.
Pero xa se ve que iso é aínda un resto do paradigma anterior. Se
de verdade se acepta que unha relixión é “verdadeira”, é dicir,
camiño real de salvación, non ten senso suprimila: equivalería a
borrar ou anular unha presencia real de Deus no mundo. Resulta
obvio que non pode tratarse diso (e seguramente ninguén pretende
tal cousa): se se cre poder aportar algo a outra relixión, só cabe
pensar en conservala enriquecéndoa; igual que cando nós
deprendemos algo doutra relixión —¡canto deprendeu a Biblia do seu
contorno e canto temos deprendido moitos da espiritualidade oriental
nos últimos tempos!—, non se nos ocorre deixar de ser cristiáns,
senón acoller na nosa relixión os elementos valiosos que nos chegan
doutra, pero que remiten á común realidade divina.
Por iso creo que vale a pena introducir a categoría de
inrelixionación: igual que na “inculturación” unha cultura asume
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riquezas doutras sen renunciar a ser ela mesma, algo semellante
sucede no plano relixioso. Unha relixión, que consiste en saberse e
experimentarse como relación viva con Deus ou co Divino, cando
percibe algo que pode completar ou purificar esa relación, é normal
que trate de incorporalo. Pero iso mesmo supón que, lonxe de
suprimirse como tal relación ó Divino, o que fai é afirmarse dunha
maneira máis rica e intensa. Cara aí apunta o significado da inrelixionación: no contacto entre as relixións, o movemento
espontáneo respecto dos elementos que lle chegan dende outra ha de
ser o de incorporalos no propio organismo, que deste modo non
desaparece, senón que, polo contrario, crece. Crece dende a apertura
ó outro, pero cara ó misterio común.
A palabra é certamente nova e estraña —acaso fea—, pero non o
é a realidade do seu contido. De feito, san Paulo, ó meditar sobre a
relación entre xudaísmo e cristianismo, caracterízaa como un
“enxerto”. Agora ben, no enxerto a árbore receptora non é suprimida,
senón que acolle en si mesma e alimenta co seu propio zume aquilo
mesmo que a reforza e lle infunde nova vida. E teño a impresión de
que, se non —aínda— o nome e a categoría, si se está facendo xa
presente o contido na reflexión teolóxica actual. Véxanse, por
exemplo, as seguintes observacións de Michaël Amaladoss:
“Se recoñecemos os ‘elementos verdadeiros e santos’ como sementes
que se encontran non só noutras culturas senón tamén noutras tradicións
relixiosas (cf. Redemptoris missio, 28), e se hoxe damos un paso máis
adiante e vemos a acción do Espírito Santo noutras relixións, ¿que ten
de malo o integrar tamén elementos relixiosos na medida en que non
se trate de supersticións e axuden a expresar dunha maneira máis
adecuada os misterios que celebramos?” 11.

Dende logo que non toda relación entre relixións distintas ten a
mesma proximidade e que polo tanto a revolución introducida polo
enxerto terá graos diversos e características peculiares. Non ten por
qué tratarse dun proceso simétrico: cada “inrelixionación” debe
acontecer segundo os modos e posibilidades concretas das relixións

11

El evangelio al encuentro de las culturas, cit., páxs. 27-28.
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que se encontran. En cuestións tan delicadas e transcendentes, o
respecto e a xenerosidade non deben cegar para o realismo da
diferencia.
Así no encontro entre as grandes relixións primará a simbiose e o
enriquecemento. Cousa que sucede ante todo respecto das grandes
relixións asiáticas. Ata o punto de podérense dar casos —excepcionais
e que aínda deberán clarificar certos aspectos, pero enormemente
prometedores— de persoas sentíndose pertencendo identicamente a
dúas relixións: tal é o caso dos que, como Raimon Panikkar ou
Henri le Saux, se consideran a si mesmos hindús-cristiáns12. En
cambio, como ben experimentan os misioneiros ante certas prácticas
e crenzas tribais, cando se trata de relixións menos maduras, terá
un papel moito maior a negación de aspectos xa superados e
claramente nocivos (pénsese en sacrificios humanos ou simplemente
en prácticas que lesionan os dereitos fundamentais).
En todo caso, o modo e a intensidade serán diferentes, pero a
estructura é a mesma. E resulta significativo o feito de que xa
Clemente de Alexandría aplicase idéntico esquema á relación
—acaso máis distante— entre o cristianismo e a cultura grega: para
os gregos, afirmou, a súa filosofía cumpre o mesmo rol que para os
hebreos o Antigo Testamento.13 ¿Como non han cumprilo igualmente
as propias relixións para as novas comunidades cristiás? En
realidade, como dixen ó principio, a mesma Biblia constitúe un claro
exemplo de intensa inrelixionación, acollendo moitos —e non sempre
secundarios— elementos das relixións do seu contorno. De entrada,
o descubrimento deste feito no séc. XIX, sobre todo pola Escola
Histórica das Relixións (a Religionsgeschichtliche Schule), provocou
en moitos unha fonda crise, que en ocasións levou ó abandono da fe.
Hoxe podemos vela máis ben con alegría, en canto constitúe unha
Como introducción, véxanse ó respecto as consideracións de J. Dupuis, Gesù
Cristo incontro alle religioni, Assisi, 1989, páxs. 27-120 e M. Amaladoss, O. c., que
remite a Henri Le Saux (Svami Abhishiktananda), La montée au fond du Coeur, París,
OEIL, 1986 e Raimon Panikkar, La mística del diálogo: Yearbook of Contextual
Theologies 93, páxs. 19-37; Aloysius Pieris, Love Meets Wisdom. A Christian
Experience of Buddhism, Maryknoll, New York, Orbis, 1988, páxs. 119-123.

12

13

Stromata páxs. 1, 5, 28
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proba desa fraternidade profunda que une os esforzos humanos no
afrontamento do misterio que nos funda, nos envolve e
continuamente nos interroga.
5. Apertura
Como se ve, os problemas fóronse facendo máis densos a medida
que a reflexión avanzaba. Non cabe xa entrar en máis detalles. Con
todo, para rematar cómpre polo menos aludir a dúas cuestións sobre
as que ó final se abre o discurso con especial urxencia e inmediatez:
o realidade dun pluralismo que parece insuperable e o problema das
misións.
5.1. O inevitable pluralismo
Cando se contempla o camiño andado, compréndense tanto a
posibilidade do avance nun diálogo aberto e cordial, como as
enormes dificultades a que se enfronta. A pervivencia de actitudes
fundamentalistas resulta innegable, e non parece realista pensar
que vaian desaparecer nun próximo futuro. Pero, cando máis alá das
teorías e das reaccións de superficie se olla para os procesos reais,
a esperanza é posible. De feito, baixo os nosos propios ollos está a
suceder unha transformación profunda. Sucede no ambiente xeral,
onde, a pesar de todo, polos menos en grandes estratos da poboación
e da cultura vaise abrindo paso un máis amplo espírito de tolerancia.
E sucede tamén no relixioso, que experimenta unha profunda
transformación, como o mostra o práctico final do exclusivismo e a
simpatía polo universalismo. A escala máis individual, ¿quén non se
sente máis próximo dos membros doutras relixións e qué misioneiro
non se encontrou desafiado, enriquecido e transformado por aqueles
a quen predicaba? E a escala universal, ¿son comprensibles o
cristianismo, o islamismo ou o hinduísmo actuais sen o influxo
exercido polo contacto cada vez máis intenso que teñen entre si?
O diálogo das relixións aparécesenos así como unha realidade
dinámica e efectiva. Non é un “coma se”, que deixa as cousas onde
estaban, senón que as transforma cara adiante, cara a unha nova
plenitude común. A asimetría, mesmo cando se a recoñece como real,
incluso cando se admite unha absoluteza no senso indicado, xa non
pode concibirse como a inmobilidade dunha relixión á que os demais
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teñen que “vir” ou á cal deban “volver”. Iso pareceríase demasiado
ó tipo de diálogo que o cardeal König, na súa crítica á desafortunada
declaración Dominus Jesus, rexeitaba como “un enfoque con
reminiscencias de colonialismo e que ten certo cheiro a arrogancia”14.
Non pode negarse que a falta de unión ten serios custes para a
humanidade. Pero ten tamén as súas vantaxes, e nin sequera cabe
estar certo de que sería desexable a utopía da unificación real de
tódalas relixións: seguramente se perderían bastantes valores de
tolerancia e liberdade, que deitan da mutua crítica e dunha emulación
saudable; e, en última instancia, un mínimo de realismo histórico
parece indicar que resulta imposible. Por iso convén abrir tamén os
ollos ó positivo. Para un mundo irremediablemente pluralista e con
tódalas portas abertas cara a un futuro imprevisible e implanificable,
tal vez non sexa o mellor aspirar á unidade do galápago, que o
reunise todo baixo unha mesma cuncha institucional. Todo parece
indicar que resulta máis adecuada a flexible e dinámica unidade do
vertebrado, que, articulándose por dentro gracias á experiencia
profunda e ó ideal compartido, pode respectar a diversidade dos
membros e a pluralidade das iniciativas.
De feito, estase a dar un “ecumenismo en acto”, unha “unidade
en camiño”, unha confluencia real das relixións, que se coñecen
mellor, aprenden a convivir e, tanto a través do diálogo explícito
como sobre todo a través dunha especie de osmose espiritual, están
a se enriquecer mutuamente. E, en última instancia, se é imposible
chegar á unificación de feito, nas nosas mans está a unidade viva no
diálogo intelectual, no intercambio espiritual e na colaboración
ético-política. Chamadas institucionais como as repetidamente feitas
polo Consello Ecuménico das Igrexas, polo Vaticano II e polo Papa,
así como iniciativas máis particulares como a de Has Küng a favor
dunha “ética mundial” propiciada polas relixións15, apuntan con
eficacia nesta dirección.

14

En defensa del P. Dupuis, Sal Terrae 87/2 (1999), páxs. 167-171.

15

Cf. Proyecto de una ética mundial, Madrid, 52000.
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5.2. O problema das misións
É xa case tópico recordar que foi sobre todo no problema misioneiro
onde o profundo cambio de perspectivas se deixou sentir con
intensidade pouco menos que angustiosa. Mesmo se chegou a falar
do “final da misión”. A nova visión parecería restarlle urxencia e
mesmo validez ó mandato misioneiro que o evanxeo de Mateo pon na
boca do Resucitado: “Ide, pois, e facede discípulos meus a tódolos
pobos, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo”
(Mt 28, 19).
De todos modos, convén non someterse a ese reflexo, típico de toda
mutación de paradigma: baixo o primeiro impacto a impresión é
sempre de negación absoluta, cando do que se trata é de cambio e
renovación. A nova comprensión non pide, nin pode pedir, anular a
misión. Debe simplemente levar a un cambio no modo e no sentido
da mesma. E, aínda que no se poida afirmar que tódolos problemas
están resoltos, iso é o que de feito está a suceder. Ata o punto de que
as misións representan hoxe un exemplo magnífico para o resto da
comunidade eclesial. A sorpresa de tantos, incluídos non crentes,
ante a mentalidade, a vitalidade e o talante das misioneiras e os
misioneiros que chegaban de África foi unha proba tan inesperada
como irrefutable; proba, polo demais, perfectamente extensible ás
misións de Oceanía ou de América Latina.
A razón profunda está, por un lado, en que, ben entendida, a
misión brota de raíces profundamente antropolóxicas: somos
humanos, e debemos comunicarnos; somos finitos e debemos
axudarnos, enriquecernos e completarnos. Por outro, pertence á
esencia mesma da experiencia relixiosa: remitindo ó único e idéntico
Misterio, leva na súa entraña unha destinación universal. Por iso
toda experiencia relixiosa auténtica tende a expandirse e comunicarse:
non hai elixidos, todos estamos chamados, pois todo é de todos. Os
abusos, que os houbo, non poden matar o impulso nin escurecer a
esencia. Sinxelamente, deben chamar á cautela e animar á
xenerosidade.
Repitámolo para rematar, unha xenerosidade que non consiste
unicamente en dar, senón tamén na humilde disposición a recibir.
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Por iso me gusta falar a este respecto dunha dobre dialéctica: a que
fala da alegría expansiva do encontro e a que vive na apertura
insatisfeita da busca. A primeira, que tende a ofrecer, é dialéctica
evanxélica do tesouro, da perla e da moeda: “encontrei”. A segunda,
que tende a recibir, é dialéctica do desexo, que sabe da propia
insuficiencia e da sede inapagable: “dicídeme se por vosoutros ten
pasado”. En definitiva, volver á experiencia radical da gracia: “dade
gratis o que gratis recibistes” (Mt 10, 8), que por si mesmo implica
a recíproca: “acollede gratis o que gratis se vos ofrece”.
Ó final volvemos ó principio: non ten sentido persistir nun espírito
particularista ou de privilexio e, menos, en calquera tipo, de
acaparación exclusivista. A verdadeira e auténtica referencia ten
que ser Deus mesmo e mais ó seu interese salvador pola enteira
humanidade. E Deus está diante de tódalas relixións. A súa chamada
é, sempre e para todas, cara a algo novo: cara a unha figura inédita
a construír en común, cada unha desde o gozo e a cruz da súa propia
confesión. Ninguén debe impoñer nada a ninguén. Por iso non se
trata de que ningunha relixión deba “volver” a ningún curro, senón
que todas —cada unha na súa propia medida— saen fraternalmente
cara adiante, cara ó futuro de Deus: a esa plenitude na que El será
verdadeiramente “todo en todos” (1 cor 15, 28).
Andrés Torres Queiruga
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“Non te apegues exclusivamente a ningunha relixión, de maneira que
deixes de crer nas outras. Perderás non pouco ben; aínda máis, non
acertarás a recoñece-la auténtica verdade. Deus, o Omnipresente e
Omnipotente, non está pechado en ningún credo nin relixión, porque a
calquera parte onde vos volvades, alí está a faciana de Deus... o desagrado
cara a relixión allea baséase na ignorancia” (Ibn-al-Arabi).

Introducción
Cristiáns e musulmáns representamos case un tercio da
humanidade. É doado comprender que se as nosas relacións fosen
boas contribuirían decisivamente ó benestar da familia humana. Se,
pola contra, fosen malas constituirían unha fonte permanente de
tensións e conflictos. De aí a importancia da formación dos uns e dos
outros para o diálogo islamo-cristián.
Houbo un tempo no que os distintos grupos relixiosos vivían
desconectados, cada un pechado no seu mundo. Daquela “era
normal que se ignorasen mutuamente e mesmo sentisen un certo
rexeitamento cara ós demais. As relixións, en certo modo,
comprendíanse a si mesmas en oposición ás restantes”1
O feito de que os distintos grupos relixiosos, sobre todo cristiáns
e musulmáns, se convertesen entre si en “compañeiros de camiño”
1
Franco Sottocornola, Algunas notas sobre la formación para el diálogo interreligioso,
Concilium, n. 297, setembro de 2002, páxs. 123-134.
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que se atopan en todas as partes está dando lugar a unha nova
conciencia do outro, como “relixiosamente diferente”. De aí a
necesidade urxente dunha educación e formación que conduzan ós
distintos grupos a manter unha actitude de empatía e de diálogo
coas persoas doutros credos. Desta forma evitaranse dous perigos:
“o relativismo ou a indiferencia relixiosa, por un lado, e a
confrontación entre relixións, por outro”2.
Antes de seguir adiante, debémonos preguntar qué entendemos por
diálogo interrelixioso: “nun contexto de pluralismo relixioso, o
diálogo significa o conxunto de relacións interrelixiosas, positivas e
constructivas, con persoas e comunidades doutras confesións,
tendentes a un coñecemento e enriquecemento recíproco” (DA 9).
Nesta exposición falarei do diálogo islamo-cristián, da posibilidade
de entendemento con musulmáns, do radicalismo islámico, da
necesidade de se formar para o diálogo interrelixioso e dos froitos do
diálogo islamo-cristián.
I. O diálogo islamo-cristián é posible, necesario e difícil
É posible
A Biblia di:
“Dade culto ó Señor, Cristo, nos vosos corazóns, sempre dispostos a dar
resposta a todo o que vos pide razón da vosa esperanza. Pero facédeo con
dozura e respecto pois val máis padecer por obra-lo ben, se esa é a
vontade de Deus, que por obra-lo mal” (1 Pe 3, 15-17).
“¿Que tendes que non recibirades? Se o recibiches ¿a que gabarte como
se non o recibises” (1 Co 4,7).

O Corán dío así:
“A cada un démosvos unha norma e unha vía. Alá, se quixese, tería feito
de vosoutros unha soa comunidade, pero quería probarvos no que vos
deu. ¡Rivalizade en boas obras! Todos volveredes a Deus. Xa vos
informará El de aquilo no que discrepabades” (Cor 5,48).
“Non discutades senón con boas maneiras coa xente da Escritura, agás
cos que obrasen impiamente. E decide “cremos no que se nos revelou
a nosoutros e nos que se vos revelou a vosoutros. O noso Deus e mailo
voso Deus é Un e sometémonos a El” (Cor 29, 46).
2

Franco Sottocornola, o. c., páx. 125.
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Por certo, que tamén na Biblia e no Corán se propoñen actitudes
opostas (Cf.. Dt 7,1-6; 20, 10-20; Cor 4, 89.91; 5, 51.57; 9, 29).
O Concilio Vaticano II afirma: “Non podemos invocar a Deus, Pai
de todos, se nos negamos a conducirnos fraternalmente con algúns
homes” (NA 5). E engade: “Exhorta a todos a que, esquecendo o
pasado, procuren sinceramente unha comprensión mutua, defendan
e promovan unidos a xustiza social, os bens morais, a paz e maila
liberdade para tódolos homes” (NA 3).
É necesario
Ante todo, como esixencia da nosa fe en Deus, vivente e subsistente,
misericordioso e todopoderoso, ó que musulmáns e cristiáns tratamos
de nos someter, “como se someteu Abraham” o noso pais na fe
(NA 3).
A raíz do 11-S falouse de que asistimos a un choque de relixións.
Isto –afirma o Papa– “equivalería a falsea-la relixión en si”; posto
que tódolos crentes “están obrigados a face-lo ben, a traballar por
alivia-la dor humana, por construírmos xuntos un mundo equitativo
e harmónico” (Xoán Paulo II, 9.11.2001, n. 1).
Neste contexto sitúase o gran desafío do diálogo interrelixioso,
posto que o novo milenio se presenta cun marcado pluralismo
cultural e relixioso, de aí que “este diálogo é tamén importante para
propoñer unha firme base de paz e arreda-lo espectro funesto da
humanidade. O nome do único Deus ten que ser cada vez máis, como
xa é de por si un nome de paz e un imperativo de paz (NMI 55).
Na súa visita a Casablanca o 19 de agosto de 1985, o Papa dixo que
“o diálogo entre cristiáns e musulmáns é hoxe máis necesario ca
nunca... xamais ha ser utilizado para os nosos fins, pois iso
transcende todo... Este testemuño de fe... exercítase no respecto ás
tradicións relixiosas dos demais, pois todo home espera ser respectado
polo que é en si e polo que cre en conciencia... Este é o senso
auténtico da liberdade relixiosa, que á vez respecta a Deus e ó home”
(n. 4).
O Papa recoñece que “cristiáns e musulmáns nos entendemos mal
en xeral... Creo que Deus nos invita hoxe a cambia-los nosos vellos
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costumes. Temos que saber respectarnos e, á vez, estimularnos nas
obras de ben ó longo do camiño que nos conduce a Deus” (n. 10).
Hoxe quizais a situación estea máis deteriorada ca en 1985. Por
iso é máis necesario o respecto e mailo diálogo interrelixioso.
É difícil
Desde o principio, o diálogo co Islam foi sempre difícil. O Corán
recoñece que Deus sinalou a cada un unha norma e unha vía. Por
outra parte, afirma que “certamente a relixión para Deus é o Islam”
(Cor 3, 19) e que “hoxe perfeccionéivo-la vosa relixión. Completei a
miña gracia con vosoutros e práceme que sexa o Islam a vosa
relixión” (Cor 5,3).
Por outra parte, o Corán denuncia a falsificación das Escrituras,
da Torah e do Evanxeo por parte de xudeus e cristiáns (Cor 2,
75.146; 3, 46; 5, 13-43; 6,20). En cambio adoitan presentar como o
máis antigo e auténtico o chamado “Evanxeo de Bernabé”, composto
por un musulmán do século XVI.
Segundo J. Jomier, todo diálogo entre Cristianismo e Islam está
condicionado por tres postulados xerais. O primeiro é que desde o
Corán se pode coñece-lo verdadeiro Cristianismo. Porque os evanxeos
se consideran manipulados, por iso omiten a alusión a Mahoma
como profeta superior a Xesús (Cor 61, 6; 2, 75). O segundo é que
Xesús é presentado no Corán como profeta que non aporta nada
novo ós profetas anteriores a el: “Fixémosche unha revelación,
como fixemos unha revelación a Noé e ós profetas que o seguiron...
a Abraham, a Ismael, Isaac, Xacob, ás doce tribos, a Xesús, Xob,
Xonás, Aarón, Salomón...” (4, 163).
O terceiro é que Xesús é presentado non como Fillo de Deus, senón
como simple criatura de Deus, non ten carácter de mediador e menos
de redentor universal; non foi crucificado porque Deus fai triunfar
ós seus enviados, simplemente é “fillo de María; non é Fillo de Deus”
(Cor 5, 116; 4, 171-172; 6, 101)3. “Estes tres principios hanse tomar
moi en serio. Non se discuten e todo se encara a través deles”4.
3
Cf. Jacques Jomier, Para conocer el Islam, Verbo Divino, Navarra, 1989, páxs.106108.
4
Cf José L. Sánchez Nogales, A la escucha del otro. Cristianismo e Islam en España,
Revista de Espiritualidad n. 242, xaneiro-marzo 2002, páxs. 41-45.
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Existen tamén certos medos ó diálogo islamo-cristián, debidos ó
descoñecemento recíproco das nosas relixións, ós prexuízos
históricos, á desconfianza recíproca, ó temor a perde-la fe e a caer
no relativismo, o sincretismo ou a indiferencia relixiosa5.
O feito de nega-la divindade de Xesús e mailo misterio da Trindade,
o máis característico da mensaxe cristiá, condiciona enormemente a
posibilidade de encontro cos musulmáns. Segundo o Islam, o
Cristianismo é a “mesma relixión eterna, única e inmutable. Deus
revelouna por Xesús. Os seus discípulos desviárona. Mahoma
restableceuna. Xudaísmo, Cristianismo e Islam son unha mesma e
única relixión. O Islam recolle as precedentes, o tempo das cales xa
rematou”6.
O Islam “pretende se-la relixión da natureza humana adaptada ás
súas forzas, limitada no seu horizonte intelectual, desprovista de
misterios, de sacramentos, de sacrificios e de sacerdocio e, sen
embargo, preséntase como unha relixión revelada que prolonga ás
que a precederon, suprímeas, corríxeas e renóvaas, segundo o gusto
de Alá, que a destina, en definitiva, a suplantalas a todas”7
II. O encontro cos musulmáns
Os musulmáns séntense chamados a daren testemuño acerca de
Deus; pois consideran que a súa relixión é a verdadeira e definitiva.
De aí que mesmo diante dos cristiáns todo musulmán considera ser
“a única testemuña da verdade acerca de Deus”8
Evita-la polémica
É necesario acolle-lo seu testemuño acerca de Deus. E escoitalo
con paciencia, pois todo musulmán, mesmo o non practicante,
séntese chamado a dar este testemuño da súa fe e precisa dalo.

Véxase o meu artigo Los miedos al diálogo islamo-cristiano, no vol. V Congreso
Internacional a distancia, organizado por CRISLAM, Darek-Nyumba, 2002, páxs. 232.

5

6

José L. Sánchez Nogales, o.c., páx. 41.

7

Jean Abd-el-Jalil, L’Islam et nous, París 1981, páx. 14.

8

Abd-el-Jalil. o.c. páx. 70.
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Temos que evita-la polémica enfrontando dúas visións distintas de
Deus. Temos que tentar de nos situar no campo do noso interlocutor
e amalo tal como é. Procuraremos asimilalo seu testemuño e amalo
como o ama Xesús e sal ó seu encontro. É moi importante evita-lo
enfrontamento dialéctico que nos separaría e evitaría a posibilidade
de traballarmos xuntos.
Situarnos ó nivel da experiencia de Deus
Temos que insistir en que Deus é Amor e que todos nosoutros
somos irmáns saídos do mesmo Criador. Iso sole provocar un
cambio no interlocutor musulmán.
É importante situármonos no nivel da experiencia de Deus e
explicar cómo vivímo-la nosa fe cristiá. Tratando de escoita-la voz
interior e de vivirmos sometidos á súa vontade, sobre todo amando
os nosos irmáns, principalmente os máis necesitados: os pobres, os
enfermos, os nenos da rúa, os analfabetos, etc. A reacción normal
é que digan que isto é o Islam.
Desde esa plataforma é posible traballarmos xuntos. Todos desde
a fe no Deus único. Porque o Espírito de Deus tamén habita nos que
non comparten a nosa fe, como di a Redemptoris Missio, está
presente na sociedade, na historia, nos pobos, nas culturas e nas
relixións (Cf.. RM 28).
As Igrexas e as relixións invitadas a colaborar
“Tanto cambiou Europa nestes decenios, que parece outra”, afirma
Pedro Langa. Efectivamente, a Europa do terceiro milenio parécese moi
pouco á do século anterior. Salta á vista o seu carácter pluricultural e
plurirrelixioso. O ecumenismo e mailo diálogo interrelixioso impóñense
neste novo século e novo milenio. Afortunadamente, “por todas partes
vai gañando corpo un notorio afán de percorrermos xuntos o difícil
camiño da concordia”9.

A xornada do 24 de xaneiro de 2002 en Asís puxo de manifesto a
necesidade de que Igrexas e relixións se coñezan, se comprendan, se

9
Pedro Langa, Iglesias y religiones en la nueva Europa, Ecclesia, 28-9-2002, páx.
6-8.
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respecten e traballen xuntas. “Afirmamos –dixo Xoán Paulo II– que
quen utiliza a relixión para fomenta-la violencia contradí a súa
inspiración máis auténtica e profunda. Por tanto, é necesario que as
persoas e mailas comunidades relixiosas manifesten o máis neto e
radical rexeitamento da violencia, de toda violencia. A ofensa ó
home é, en definitiva, ofensa a Deus”.
Na nova Europa e en todo o mundo as Igrexas e mailas relixións
teñen diante de si o reto común de construíren xuntas un futuro
máis xusto, máis humano para todos. A súa fe no único Deus ten que
levalas non xa a se combater, nin a traballar cada unha pola súa
conta, senón a unir forzas para construír un mundo mellor.
III. A afirmación do radicalismo islámico
A Revista de Espiritualidad dedicou o seu número 242 ó Islam. O
editorial titúlase: O Islam ¿descoñecido e temido polos cristiáns?
Efectivamente “por certos manifestos anónimos parecería que son
ben coñecidos e por iso os hai que temer” (p. 5).
Nos últimos decenios afirmouse o radicalismo islámico en tódolos
continentes, especialmente en certos países como Sudán, Alxeria, as
repúblicas islámicas ex soviéticas, a antiga Iugoslavia, Palestina,
Nixeria, Iemen, Paquistán, Afganistán, Filipinas, Indonesia, etc..
Os atentados do 11 de setembro de 2001 representaron un cambio
decisivo ó atacar o país máis desenvolvido e poderoso do mundo,
contra as torres de Nova York e contra o Pentágono.
Ultimamente descubríronse en distintos países membros
relacionados con organizacións terroristas, especialmente con Al
Qaeda. “Os que se senten oprimidos seguen pronto ó líder que lles
fala de Liberdade e Xustiza ou ó falso profeta que sabe tece-las
técnicas do terrorismo con citas do Libro Sagrado sacadas do seu
contexto de tempo e lugar. Ningunha guerra é santa, pero, de
habela, sería a que se fixese contra a miseria e a favor da xustiza e
da liberdade”10.
O Papa afirma que “o noso mundo empeza o milenio cargado das
contradiccións dun crecemento económico, cultural, tecnolóxico,
10

Dr. José Roca, Iglesia de Tánger, enero-febrero de 2002, páx. 13-14.
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que ofrece a poucos afortunados grandes posibilidades, deixando
non só a millóns e millóns de persoas á marxe do progreso, senón
a viviren en condicións de vida moi por debaixo do mínimo requirido
pola dignidade humana. ¿Como é posible que, no noso tempo, haxa
aínda persoas que morren de fame; quen estea condenado ó
analfabetismo; quen carece da asistencia médica máis elemental;
quen non ten teito onde se resgardar?” (NMI 50).
Díxose que o 11-S sinalaba un antes e un despois. Non cabe dúbida
de que con estes atentados as relacións entre os pobos cambiaron,
sobre todo entre Occidente e mailos pobos islámicos, e iso provocou
un retroceso económico e moral, debido a aquela monstruosidade.
¿Terían os sucesos do 11-S algún efecto positivo? Non sería pouco
o feito de que nos decataramos de que unha pequena parte da
humanidade controla o 80 % da riqueza mundial, mentres que a
meirande parte da familia humana controla só o 20 % da riqueza do
planeta que nos decidisemos a sermos máis xustos.
IV. Necesidade de formarse para o diálogo interrelixioso
O cardeal Francis Arinze, na mensaxe ós musulmáns con ocasión
do Id-al-Fitr 2000, fala de “educar no diálogo: un deber dos cristiáns
e dos musulmáns”. Pregúntase o cardeal se “o diálogo das relixións,
das civilizacións e das culturas ¿non son quizais encontros de homes
que edifican unha civilización do amor e da paz?” (n. 2).
Os cambios do contorno multirrelixioso e pluricultural esixen un
novo enfoque na educación e na formación de todos, “a fin de que
poidan reaccionar dun modo positivo e fructífero”11. Tanto é así que
o pluralismo relixioso se converteu na situación normal en todo o
mundo.
Dous principios parecen fundamentais para a educación e formación
no diálogo interrelixioso. O primeiro é o dereito de todo ser humano
á liberdade relixiosa. Toda persoa ha ser libre de toda presión
política e social que lle impida buscar, expresar e profesa-la propia
relixión.
11

Franco Sottocornola, o.c., páx. 124.
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Outro principio é a actitude positiva cara ás outras relixións.
Noutros tempos, os grupos relixiosos de distinto signo adoitaban se
descoñeceren mutuamente, mesmo as relixións se comprendían a si
mesmas en oposición ás restantes. Esta nova situación está dando
orixe a unha nova conciencia do outro como relixiosamente diferente,
co que estamos invitados a unirmos esforzos e a acentuarmos máis
o que nos une que o que nos separa, co fin de adoptarmos coa outra
relixión unha actitude positiva, de empatía e diálogo12.
Fe, esperanza e amor
Franco Sottocornola sinala como fundamentais o diálogo
interrelixioso, a fe e mailo coñecemento da propia relixión; a
esperanza recoñecendo o que Deus fixo cos homes da outra relixión
e mailo amor, posto que o diálogo interrelixioso “é un exercicio de
amor, que sen dúbida atopará dificultades, medos e fracasos
humanos. Co amor recíproco superaranse estas dificultades e iso
axudaranos a buscarmos xuntos a verdade, “a alegrarnos coa
verdade do outro e a compartirmos con el a nosa. O amor non só fai
iguais a quen dá e a quen recibe, senón que tamén fai a un servidor
do outro”13.
Algunhas suxestións
Este mesmo autor sinala algunhas suxestións para a formación no
diálogo relixioso.
O primeiro é que os interlocutores se coñezan ben entre eles e
maila súa propia tradición relixiosa e a do outro.
O segundo é que o interlocutor cristián coñeza a ensinanza
oficial da Igrexa sobre este asunto.
Axuda moito o traballo conxunto nun campo determinado, coma
o mundo da pobreza, a marxinación, a promoción social. É neste
terreo práctico onde é posible traballar a partir da amizade e da
colaboración. A nivel intelectual adoita ser moi difícil; só entre
persoas con idéntica formación e moi amigas sería posible.
12

Cf Franco Sottocornola, o.c., páxs. 125-127.

13

Franco Sottocornola, o. c. páx. 130.
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É importante que xa desde nenos nos afagamos a aceptar ó que
é diferente de nosoutros, a sermos respectuosos con todos, mirando
máis o que nos une que o que nos separa. Desde as parroquias e
centros xuvenís tentarase educar no respecto, na amizade e na
colaboración nas institucións educativas, culturais, deportivas,
etc..
Os mozos precisan de modelos e exemplos que imitaren, como
visitar algunha institución que se dedique especialmente a promovelo diálogo interrelixioso, como o movemento focolar, a comunidade
de Santo Exidio e tantos outros movementos e institucións.
Os matrimonios mixtos son cada vez máis numerosos e ofrecen
unha oportunidade excepcional de diálogo interrelixioso, con tal de
que ámbolos dous cónxuxes cultiven a súa adhesión á propia
relixión e presten atención ó diálogo interrelixioso.
A oración en común é outra forma de cultiva-lo diálogo
interrelixioso. Unha das formas usadas en Asís foi orar cada grupo
aparte e reunirse ó final para presentar ó único Deus as súas
intencións.
É importante preparar a todo crente para que adopte unha
actitude de apertura co que non comparte a súa fe, pero que vive na
actitude positiva de unir forzas para construír un mundo máis
humano.
V. Froitos do diálogo islamo-cristián
¿Cales poden se-los froitos do diálogo islamo-cristián? Velaí
algunhas reflexións e suxestións:
Ante todo, temos que recoñecer que “o axente principal do
diálogo interrelixioso é o Espírito de Deus que anima os interlocutores
e actúa nas dúas partes, a cristiá e maila outra”14. O Espírito está
presente e actúa non só nos individuos, senón tamén na historia,
nos pobos e culturas e nas relixións (Cf.. RM, 28-29).
No diálogo cos que non comparten a súa fe, os cristiáns han
estar dispostos non só a daren, senón tamén a recibir. Por un lado,
14
Cfr. Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Sal Terrae 2000,
páx. 560.
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poden enriquece-la súa fe, a través da experiencia e do testemuño
dos musulmáns a fe dos cales destaca noutros aspectos da súa
experiencia espiritual, en parte distintos do cristianismo, e, por
outro lado, axudaraos a purifica-la súa propia fe cristiá.
Outro froito do diálogo cos musulmáns será un meirande
coñecemento por parte de ámbolos dous interlocutores, da propia fe
e tradición relixiosas que os anima a adherirse máis ó Señor, posto
que o diálogo interrelixioso “non se propón en ningún caso converter
ó outro á relixión do seu interlocutor ou facerlle dubidar da súa fe.
Ó contrario, no marco dunha santa emulación espiritual os crentes
tratan de rivalizaren en boas obras e de se axudaren reciprocamente
a se superar a si mesmos para mellorar na liña que Deus propuxo
a cada un, para que se acheguen a El e atopen o ben no mundo”15.
Os cristiáns poden conseguir no diálogo cos musulmáns superar
prexuízos e concepcións demasiado simplistas da súa fe e apreciar
valores característicos da experiencia espiritual islámica. Dito diálogo
tamén ofrecerá ós cristiáns a oportunidade de presentaren a súa
propia fe cos seus valores e mailos seus límites, posto que ninguén
ten o monopolio da verdade, senón que o noso ideal ha ser deixarnos
posuír por ela.
En definitiva, o fin do diálogo interrelixioso é “a común conversión
dos cristiáns e dos membros doutras tradicións relixiosas ó mesmo
Deus... Esta chamada recíproca é certamente unha evanxelización
mutua. Constrúe entre os membros das diversas tradicións relixiosas
–neste caso, cos musulmáns– a comuñón universal que caracteriza
a chegada do reino de Deus”16
Conclusión
“O mundo musulmán atópase hoxe en plena mutación, con fluxos
e refluxos” (M. Charfi)17. Se, por unha parte, os integristas tratan
de volveren ó Islam de Medina e de establecer o Estado islámico e
Cfr. Maurice Borrmans, Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans,
París, 1987, páx. 10

15

16

Dupuis o.c., páx. 561.

17

O mesmo M. Charfi pubicou un artigo en ABC de 10-XI-2001 titulado El Islam
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utilizan a relixión con fines políticos e, por outra parte, atópanse os
que afirman que o Islam debe modernizarse, respecta-lo sistema
democrático, onde se ame a liberdade en tódolos sentidos e se
respecten os dereitos humanos.
O Concilio Vaticano II supuxo un cambio radical da Igrexa
católica cara as outras relixións. O Concilio afirma que “tódolos
homes forman unha comunidade, teñen a mesma orixe e teñen
tamén o mesmo fin último, que é Deus” (NA 1).
Na encíclica Redemptoris Missio, o Papa afirma que “un vasto
campo se lle abre ó diálogo, podendo asumir múltiples formas e
expresións, desde os intercambios entre expertos doutras tradicións
relixiosas... ata a colaboración no desenvolvemento integral e maila
salvagarda dos valores relixiosos; desde a comunicación das
respectivas experiencias espirituais ata o chamado “diálogo de
vida”, polo cal os crentes das diversas relixións dan testemuño os
uns ós outros da existencia diaria dos propios valores humanos e
espirituais e se axudan a vivilos para edificar unha sociedade máis
xusta e fraterna” (RM 57).
O diálogo islamo-cristián ten unha finalidade eminentemente
positiva. Trátase, ante todo, de que coñezámo-los nosos propios
credos, de que acentuémo-lo que nos une e non o que nos separa, a
fin de nos coñecer, de nos aceptar como diferentes, de nos respectar,
e de camiñar na mesma dirección, aportando uns e outros o mellor
que temos, ó servicio de Deus, do home e da sociedade.
Fr. Antonio Peteiro
Traduciu Agustín Díaz

evoluciona. En Nouvel Observateur do 4-10 xullo de 2002 publicouse un prego
dirixido por Catherine Farhi titulado Ils veulent réformer l’Islam. Le Monde
diplomatique de jullo-agosto 2002 dedica nada menos que 96 páxinas ó Islam baixo
o título Islam contre Islam, na colección Maniére de voire, n. 64. Abdelwahab
Meddeb dedica un volume a La Maladie de I’Islam en Seuil, 2002 de 223 páxinas.
É dicir, que de verdade o mundo musulmán, como afirma Mohamet Charfi atópase
hoxe en plena mutación. Deus queira que esta mutación sexa para ben.
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A liberación é unha cuestión urxente para toda persoa relixiosa,
aínda que na súa linguaxe teña outros nomes, outras formas de
expresión. En troques, o diálogo non sempre o foi nin o é sequera
na actualidade para moitas persoas relixiosas. Tampouco o diálogo
coas relixións nin o diálogo entre as relixións adoitan ser unha
prioridade para as persoas que non desenvolveron o espírito
relixioso. Sen embargo, o momento histórico que vivimos ten
unha gran necesidade dun diálogo entre as relixións na perspectiva
da liberación.
Pensemos que as relixións crean ou amplifican tensións
económicas, culturais e políticas que afondan as distancias entre
as persoas e entre o pobos. Velaí o “choque de civilizacións,
serrado ou inducido externamente, pero que se converte nunha
ameaza real. Ricos e pobres, grandes poderes e pequenas
respostas van sementando un clima de desencontro. Vistas así as
cousas, é urxente cuestionar a idea de verdade e de ben que
teñen os fundamentalismos de todo tipo, non menos que a súa
absolutización de elementos culturais discutibles, de estilos de
convivencia e das bases materiais da mesma. Así acábase por
promover a guerra de destrucción, a cegueira para a dor da xente
e para o valor da vida humana.
Pero pensemos tamén que os esforzos (compartidos por moitas
persoas e colectivos) por unhas novas relacións económicas,
políticas e culturais, unha maior igualdade entre homes e mulleres,
un uso respectuoso do planeta, achegar un mundo diferente,
máis amable e humano, pasa por non predicar unha verdade
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única, un único camiño, unha única meta. Acaso deba existir un
único corazón, unha única enerxía ética, unha paixón pola vida
e pola dignidade humana, comezando polo máis pobre. Nun
mundo onde unha ducia de persoas teñen máis medios e máis
poder de decisión que os mil millóns cuxa existencia ameaza a
fame, dialogar na perspectiva da liberación é unha verdadeira
urxencia.
A pobreza, lugar do diálogo para a liberación
Existe un certo consenso en que a humanidade, neste comezo
de século, debe facer fronte a tres retos fundamentais: a
diminución da pobreza absoluta e o remate da fame, comprendida
no seu estricto sentido sanitario; a aceptación da limitación dos
recursos da terra coa conseguinte revisión do modelo de
desenvolvemento actualmente imperante; e a aceptación da
propia limitación cultural como posibilidade de enriquecemento
mutuo desde a alteridade convivencial. A trivialización da vida e
dos valores, directamente relacionada coa sociedade de consumo,
reforza a obriga de non prescindir de ningunha procura de
sentido, de ningunha tradición de religación. A loita contra a
pobreza, a loita pola equidade (primeira cuestión), implica buscar
paradigmas baseados na limitación e na sustentabilidade (segunda
cuestión); o modelo resultante debe ser policéntrico, que non
amorfo, onde a identidade e a alteridade conflúen na pluralidade
cultural a través do recoñecemento (terceira cuestión). Loita
contra a pobreza obxectiva, adhesión á pobreza subxectiva e
apertura á alteridade e á Totalidade forman unha unidade.
Daquela, o punto de partida que propoñemos para abordar a
urxencia do diálogo para a liberación é a pobreza. A pobreza é o
“lugar” do diálogo, non como tópico, mais como experiencia
existencial. E, primeiramente, debemos considerar a pobreza
como negatividade (loita contra a pobreza, na súa dimensión
obxectiva). A negatividade da pobreza ten unha dupla dimensión:
en primeiro lugar pobreza significa morte antes de termo, a
privación da vida que é o dereito máis básico e o ben maior. Pero,
tamén é desigualdade, non como mera diferencia socioeconómica,
senón como abismo deshumanizador, tanto para os pobres –que
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son quen padecen a morte antes de tempo– como para os ricos
–que perden o sentido da propia humanidade e da allea. A
desigualdade e a morte antes de tempo introdúcennos ante o
limiar: limiar entre a Vida e a Morte, entre a humanidade e a
inhumanidade. Este limiar debe ser o lugar do diálogo.
A pobreza na transformación da vida
A pobreza pide unha resposta humanizadora. ¿Cal debe ser esa
resposta? Se as dimensións da negatividade eran a desigualdade
e a morte antes de tempo, a resposta debe ser a reducción da
desigualdade deshumanizadora e o coidado da vida. E iso non só
no horizonte da transformación sociopolítica, senón tamén na
transformación do “mundo da vida”. Aquela non dará froitos de
humanización se non ten referentes concretos de pequenas
realizacións humanizadoras en que apoiarse. A humanización do
mundo da vida é unha necesidade lóxica e metodolóxica para
lograr a humanización da vida do mundo. Os cambios poden
xeneralizarse a partir de vivencias concretas; pero precisan duna
marxe de liberdade e creatividade social, de tolerancia coa
diferencia e coa vangarda, de coidado dos valores tradicionais e
de respecto pola diversidade cultural. Debemos crer no potencial
adaptante e humanizador das diferentes culturas. Ora ben, as
pequenas experiencias no mundo da vida só teñen futuro se
levan o xermolo do universal, se teñen unha dimensión de
universalización dentro do sistema social e cultural, sen pretensión
totalizadora. Do contrario achegan unha salvación que ben pode
ser parcial e egoísta, comprometida con estes pobres, pero non
coa liberación da pobreza. Aquí se abre a necesidade de atopar
unha linguaxe axeitada que non renuncie á universalidade e que
non pretenda impoñela.
A linguaxe do diálogo liberador
Buscamos unha linguaxe adecuada para que poida producirse
un diálogo liberador. Para chegar a ela creo na necesidade
profunda de calar, para poder escoitar. Só que o silencio, axeitado
á condición do Misterio, pode acabar por ser cómplice da inxustiza,
taizoando a urxencia do momento para a maioría sufridora da
humanidade. Por iso existe a necesidade de conxugar o silencio
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cunha linguaxe responsable, aínda que sexa provisional. A
linguaxe primeira, neste caso, non é a das palabras, nin dos
discursos teolóxicos, senón a linguaxe da acción.
A praxe como palabra
Todas as persoas, organizacións e tradicións relixiosas que
vivimos en contacto coa pobreza real e que perseguimos e
empatía e a participación como formas de humanización alén da
facticidade da pobreza, experimentamos en diversas ocasións, a
miúdo a diario, no equívoco das palabras. Estes equívocos
multiplícanse cando as nosas tradicións culturais e as nosas
raíces relixiosas son diverxentes. E, a pesar diso, os acenos de
tenrura, as accións de reivindicación da dignidade humana, os
procesos de recuperación do protagonismo da xente na súa propia
vida e o seu destino, son interpretados á fin desde o lugar que
cada quen ocupa en relación co mundo da pobreza e non da
tradición da que procede.
A loita pola liberación, tanto nas formas de humanización da
vida cotiá como no proceso de transformación social, político e
cultural, ten moi diversas formas de se expresar, case sempre
complementarias, pero en ocasións paradoxais. Por iso afirmamos
que a linguaxe da praxe non está exenta de dificultades de
intercomprensión, mais facilita a comprensión para aquelas
persoas que queren comprender. Non comprenderá quen
endurece o corazón. E a dureza de corazón remite ao misterio do
Ben e do Mal, presente no corazón humano, no mundo da vida
e na vida do mundo. Así, a praxe mostrará a comprensión última
da Tarefa que o Misterio nos econmenda no Dado, na facticidade
do real.
O código lingüístico: a convivencia
Unha linguaxe ademais de significantes (neste caso as accións
que constitúen a praxe) e de significados (a humanización da
vida), salvo nos casos das linguaxes formais, ten uns referentes
(aquí, a ultimidade, do Misterio). Para o seu desenvolvemento
precisa dun conxunto de “regras de xogo”, de posibilidades e de
restriccións. Chamamos código ao conxunto de regras que permiten
entendernos dentro dunha determinada linguaxe.
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Pois ben, se aceptamos a praxe como linguaxe, o seu campo de
acción ábrese na convivencia das persoas, dos pobos e da vivencia
das tradicións relixiosas. A tolerancia é a condición de posibilidade
da existencia dun diálogo entre relixións, sexa cal sexa o “idioma”
concreto que encollesemos: o teolóxico, o místico, o ético... A
tolerancia, así considerada, non é indiferencia respecto dos
asertos do participantes no diálogo. Porque non é un contido do
diálogo, nin sequera, en certo modo, unha actitude, mais unha
regra de xogo: aquela pola que cada persoa e cada colectivo ten
dereito ás súas propias conviccións mentres con elas non dane
aos demais nin se dane de maneira ostensible.
Decidibilidade: verdade e liberación
Ora ben, tolerancia e convivencialidade non supoñen
indiferencia respecto da verdade e a súa procura. De onde se
infire a necesidade de buscar criterios de decidibilidade. A
primeira condición para decidir con criterio é a autenticidade;
sen ela non pode existir veracidade nunha acción ou na súa
explicitación. O diálogo non pode partir do suposto de que
existen convencementos descartables a priori, antes da súa
confrontación co sistema de falsación e verificación pactado.
Tamén temos que ser conscientes de que os pobres viven,
masivamente, entre a anomía e o fundamentalismo. A anomía é
o resultado dos cambios económicos e sociais sobre as culturas
tradicionais e a súa interpretación do mundo (do sentido). O
fundamentalismo é unha reacción –basicamente moderna– contra
a modernidade cando é percibida como espolio do sustento do
corpo e da propia alma.
Desde esa perspectiva, os discursos identitarios non son residuos
do pasado que vaian desaparecer co avance da Ilustración. Son
discursos lexítimos de actores lexítimos no diálogo. De aí a
importancia de diferenciar as identidades patolóxicas das adultas.
A esa conclusión debemos chegar despois de aplicar un criterio de
verdade ou falsidade. O importante, en todo caso, será ter
discursos identitarios que sexan abertos, respectuosos coa
alteridade e defensores dos dereitos dos pobres.
Unha identidade aberta pasa por considerar que camiñamos na
verdade, pero non a posuímos; que outras persoas, outras relixións
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camiñan tamén nunha verdade que tampouco posúen;
vivenciando a propia como plenitude da revelación /salvación,
sen concluír, daquela, que as outras son falsas ou que dependan
da nosa instancia para atinxir a plenitude. Daquela, a afirmación
da Plenitude do propio camiño levará emparellada unha
suspensión do xuízo (unha epoché fenomenolóxica que nos permita
achegarnos “ás cousas mesmas”) respecto dos outros camiños. E
a linguaxe que fai honra á condición itinerante da persoa relixiosa
e da tradición relixiosa e a da acción. A forma de camiñar na
Verdade e camiñar de cara á Verdade é a praxe. Polo tanto,
chegamos a un modelo de decidibilidade plenamente coherente
coa proposta de linguaxe (a praxe) e de código (a convivencia).
Demostraranse como falsos ou inadecuados aqueles enunciados
que promovan a mentira, a violencia ou a destrucción. Serán
considerados como verdadeiros –aínda que só sexa parcialmente–
aqueles que promovan a verdade, o ben e a beleza, nun marco de
convivencia e de enriquecemento mutuos. Este modelo de
decidibilidade foi empregado xa por Xesús: coñecerédelos polos
seus froitos, a árbore boa dá bos froitos…
A linguaxe da acción e a linguaxe da Palabra
Non podemos acabar esta sección sobre a linguaxe, e
especialmente sobre as condicións de verificación ou falsación da
mesma sen explicitar a articulación entre a linguaxe da acción e
a linguaxe da palabra. Introducimos reiteradamente no discurso
unha referencia constante a unha linguaxe que non é a da acción,
senón sobre a acción. Este salto está xustificado, pero cómpre
aludir ás normas que o posibilitan. A Teoloxía, o discurso verbal
que media o diálogo, debe tentar reflectir a un tempo a
autenticidade das conviccións que sosteñen esa praxe e a deixis
respecto da propia praxe.
Por tanto, a primeira regra é a fidelidade da linguaxe verbal
respecto da propia convicción relixiosa. A segunda regra é a
tensión por desenvolver unha linguaxe narrativa e descriptiva
que explicite a relevancia humanizadora da propia identidade. A
terceira é o esfrozo por atopar tropos (figuras translaticias) que
permitan aludir á presencia do Absoluto no mundo. A última é a
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necesidade de establecer, aínda que sexa a modo de tentativa
provisional, unha linguaxe “secular”. Tributaria da segunda
regra, achega un esforzo de formalización, de neutralidade, o
mesmo que a terceira achega expresividade e transcendencia á
primeira.
Actantes
A necesidade de establecer unha linguaxe da praxe na vida
cotiá e a de atopar tropos que desvelen o Misterio e permitan
balbucilo non é exclusiva de ninguén. Mesmo existe a necesidade
evidente de que sexan as persoas máis humildes quen teñan
prioridade na elaboración, recepción e difusión destas linguaxes.
Calquera discurso que non poida ter unha difusión e
personalización entre a xente corrente está condenado á
esterilidade.
Falamos aquí de actantes e non de axentes por un dobre
motivo: dunha banda, diferentes actores e actrices, diferentes
axentes, poden desenvolver roles similares en narracións
diferentes. Interesa esa formalización que significa falar de
actante e non meramente de axente (protagonista). Pero, alén
diso, non sempre a xente ten conciencia do papel que desempeña,
non ten unha conciencia concreta da súa axenda e da súa
condición de axente.
O pobo e as comunidades
Falamos do pobo como primeiro axente do diálogo, desposuíndo
ao termo de calquera apropiación por parte das elites culturais ou
políticas, aludindo con el á xente corrente, aquela que máis
necesitada anda de diálogo, pero tamén a máis tentada de tomar
o camiño da exclusión do diferente, especialmente cando se
fraxiliza o seu mundo da vida ou cando se esboroan as seguranzas
existenciais. Cómpre recurrir a explicacións que doten á vida de
sentido e que apunte a tarefas asumibles sen esforzos heroicos.
O pobo, así considerado, ten unha importante dimensión de
agregado de persoas e de experiencias; experiencias históricas
que conciencian e trasmiten en forma de memoria, de relatos
portadores de sentido (onde as relixións desenvolven un papel
fundamental).
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Existe outra dimensión do pobo, que é a súa articulación en
comunidades, agrupacións de persoas que obedecen á contigüidade
espacial ou pola afinidade das experiencias dadoras de sentido.
As comunidades locais constitúen o ambiente axeitado para un
encontro entre persoas e entre comunidades de sentido que,
desde a diferencia, se enriquecen mutuamente. Tamén poden
ser o lugar da confrontación. É relevante tamén co lugar simbólico
e mesmo físico onde se realiza o descoñecemento do outro (do
pobre, do diferente) ou onde acontece o recoñecemento. Ese é o
momento de falsación /verificación da autenticidade, da verdade
e da capacidade de diálogo dunha relixión e a súa praxe
consecuente. Non pode haber humanización do mundo se non
atendemos ao desenvolvemento da convivencialidade que
positilite o diálogo liberador desde as comunidades locais.
As persoas
Non existirá diálogo sen un recoñecemento do interlocutor. Esa
é a acción básica que encomendamos á persoa, como axente no
diálogo interreligioso. Ver, saudar, tocar, ulir as persoas son
condicións do diálogo verdadeiro. Carece de sentido promover un
recoñecemento mutuo das relixións que non se fundamentar no
recoñecemento mutuo das persoas. Poderíase dar o paradoxo de
avanzar nun diálogo teórico ao tempo que un afastamento entre
as víctimas dos conflictos. A vulnerabilidade pode promover as
seguridades do fundamentalismo e a procura dun inimigo como
chibo expiatorio. É unha urxencia promover a responsabilidade
de toda persoa no exercicio do recoñecemento mutuo, ocmo un
elemento básico para restablecer a propia humanidade a e
humanidade común.
Os intelectuais
Xa aludín á importancia de crear signos da presencia liberadora
do incondicionado no noso mundo. Os poetas, os narradores, os
dramaturgos e cineastas, os artistas plásticos, os científicos sociais,
os activistas dos movementos sociais, os místicos, os filósofos e
mesmo os técnicos dos diferentes saberes poden contribuír á
humanización da vida e, daquela, terán algo valioso que achegar
ao diálogo. Non é tarefa só da teoloxía sentar as bases dun diálogo
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interrelixioso. A Teoloxía debe realizar un exercicio discente
para ser, no seu ámbito de responsabilidade, tamén docente.
As institucións e os seus responsables
No caso das persoas responsables das institucións, daquelas
que toman decisións e das que depende, en boa parte o seu
desempeño, a súa imaxe pública e o seu futuro, pídeselles que
actúen promovendo o diálogo e a liberación. Non se trata, como
na función intelectual, de anticipar e pronunciar novos camiños
de encontro e interpretacións que o faciliten. Consiste en xerar
o clima axeitado para que cada persoa que acredita nunha
determinada institución, cada membro dunha comunidade de
sentido se sinta urxido a participar no diálogo e a procurar a
liberación.
Accións
Non podemos pechar esta reflexión sen aludir ás accións que
promoven o diálogo liberador entre relixións e persoas relixiosas:
as destinadas a humanizar o mundo da vida e as dirixidas a
procurar a utopía.
Humanizar o mundo da vida
Catro son as accións básicas que permiten o encontro
humanizador no mundo da vida: a comida, a oración, os hábitos
e o pensamento.
A comida, do punto de vista da antropoloxía cultural, é o lugar
de articulación entre natura e cultura. A globalización económica
tivo a virtude de unificar a base económica da alimentación
mundial. Pero tivo o defecto de non promover a comensalidade
que sería a acción consecuentemente humana producida por esa
unificación. Comensalidade que expresa acollida e a aceptación,
vinculando o destino persoal, o social e o escatolóxico de quen
comen xuntos. Cómpre comer xuntos, as comunidades de sentido,
as comunidades locais, as comunidade de cada lar, como
anticipación da comensalidade ecuménica: adiantala e buscala.
A oración, con ser característica de cada forma relixiosa e de
cada tradición, tamén ten unha función imprescindible na
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xeración de espacios de encontro e de creatividade compartida,
especialmente a través da mística (encontro transcendental) e
das formas máis básicas de oración na vida cotiá, sinxelas e
expresivas (encontro categorial). Porque a oración, aínda na súa
pluralidade, é unha forma común de expresión relixiosa. Mesmo
as funcionalidades asociadas á oración son similares entre
relixións (pedir, bendicir, encomendar ou procurar sentido).
A creación de hábitos especialmente no encontro, no saúdo, na
despedida, na súa tripla dimensión de ritualización, de
cotidianeidade e de referencia ás ultimidades da vida (a saúde,
a vida, a paz, o benestar e a encomenda a Deus) poden ben
permitir o encontro entre persoas correntes.
O pensamento, que non é un exercicio exclusivo da función
intelectual, mais un exercicio básico para toda persoa humana,
convértese nun instrumento de humanización da vida cotiá,
ademais de posibilitar os diversos accesos ao xenérico e ao
extraordinario. Por outra banda, a negación do pensamento é
terreo labrado para a opresión e para a intolerancia.
Buscar a utopía
Gastamos tanta vida procurando a utopía que cando temos que
falar dela estamos tentados a remitirnos exclusivamente á
contemplación e ao silencio. Pero é necesario apuntar certa
dirección. En primeiro lugar trátase de tentear e de ensaiar. Para
logralo, cómpre ser imaxinativos, tendo capacidade de crítica e de
autocrítica, de corrixirse e de corrixir, co obxecto de transformarse
e transformar a vida cotiá e a vida do mundo. Así a utopía non
é quimera, senón presencia actuante e inasible.
A condición da procura da utopía é o camiño. Buscará a
liberación, o enriquecemento mutuo, a corrección, a invención, o
tenteo, o diálogo… quen crea que non chegou aínda á meta do
camiño e que precisa compaña e contraste para lograr a unión
definitiva co Absoluto. Non se trata de relativizar nada, senón de
vivir a gravidade e a densidade da existencia, o feito de se sentir
e de estar de feito en tránsito para Outra Patria. Xentes entregadas
de cheo á religazón que dá sentido ás nosas vidas, seremos
capaces de nos atopar no Camiño…
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Interregno
Esta reflexión pretende sentar bases para o diálogo interrelixioso
na perspectiva da liberación. Non pretende comunicar achados,
senón abrir terreos que posibiliten a reflexión, o recoñecemento
e o encontro de todos e non só dalgúns. Por iso non quere unha
conclusión mais un interregno, un espacio e un tempo de gracia
dados para os facer verdade e podar canto teñan de engano, para
avanzar cara o horizonte de fraternidade e de xustiza do que o
noso mundo anda tan necesitado.
Santiago González Avión

Servicio litúrxico Remol
A partir do próximo día 1 de decembro, co comezo do novo ano
litúrxico, Irimia porá en marcha un servicio litúrxico denominado
Remol, que quen queira poderá recibir no seu enderezo electrónico.
Queren os promotores que axude a rumiar a Palabra, que sexa un
rescaldo que aloumiñe a fe.
O servicio, que continuará o labor feito anteriormente por Boa Nova
e Badal, incluirá, á parte dos textos bíblicos en galego, material
procedente do Servicio Bíblico Latinoamericano, coidando de adaptalo
á nosa realidade máis inmediata.
Os envíos recibiranse en formato RTF, un formato que permite
arquivos de pequeno tamaño, compatible con calquera procesador de
textos e que non pode acompañar macros (e, daquela, tampouco virus
no propio texto). Quen queira recibir estes materiais deberá enviar unha
mensaxe de correo electrónico a Irimia (irimia@wanadoo.es).
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O manifesto do Mar1

Manuel Rivas

Miro ao mar en Touriñán, na praia secreta da Moreira, e o mar
dime: ¿Ei, ti? ¿Non eras ti o que estabas a bañarte aquí, neste
paraíso, o 15 de agosto? ¿Non eras ti o que nadaba torpe, abraiado,
marabillado, tendo de arredor unha familia de golfiños?
O mar. O mar olla cara ti, en fite, e o mar nota que a ti tamén se
che quedou cara de fuel, como as praias, como a paisaxe toda, como
aos paxaros, e nota o mar que os humanos tamén están petroleados,
co ánimo petroleado, coa lingua petroleada, e que temos chapapote
na mirada, chapapote no corazón, temos esa substancia viscosa e
pegañenta metida en cada recanto do val interior do corpo, nas rías
das vísceras, nos areais da alma.
E o mar vai e di: ¡Ei! ¿Falades de inseguridade, non é? Ben. Pois
aquí está a inseguridade, a incerteza, a impotencia. Aquí tendes
outro eixo do mal. E o mar tamén di: Esas linguas soltas do
neoliberalismo que veñan aquí, á praia da Moreira, co seu capitalismo
impaciente e depredador, co seu lema de Nada a longo prazo, co seu
lapsus de Nadamos na ambulancia.
O mar non é un Leviatán como nos queren facer crer. Non é un
ser monstruoso e incontrolable. Esta natureza non é un fatum, un
destino que non se poda prever. O mar di: non creades esa trola, ese
engano.

Texto lido no programa Hoy por hoy, de Iñaki Gabilondo, na Cadea Ser, o 21 de
novembro (N. do E.)

1
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O mar di moitas cousas, está anoxado, e entón di as verdades,
porque o mar, ao contrario ca nós, o mar si que ten esperanza. Un
pobo que non protesta é que non ten esperanza, que é xa en demasía
manso. E entón vai o mar e fala por el. E di: España é case unha illa
pero non sabe que eu existo. Non sabe que existe o mar. O mar
indígnase ante a mascarada que lle montan a un ministro para saír
na televisión como se non pasara nada. Pero o ministro non escoita,
non escoita ao mar.
O mar non é cínico. O mar vomita as verdades. Cuspe, bota fóra
os nosos pesadelos.
O mar di en cada recanto de Galicia: ¡Eu acuso!
O mar di: ¿Non pensarades nada, eh? ¿Onde están os vosos xefes?
¿Outra vez nas verzas?
O mar sabe que a mocidade está na emigración, sabe tamén que no
interior das cortes está o rancor resignado das vacas, porque tamén
se nos puxo a cara de vaca.
O mar sacódese como un solo de batería de jazz, como un cabalo
azul.
O mar di: ¡Recorda, rapaz! Hai esperanza onde hai rebeldía.
Pero Galicia é stand by. Galicia é delayed.
O meigallo, a intimidación, o silencio, a alma petroleada.
Fala o mar. Berra: ¿Estades vivos? ¿Hai alguén aí? ¿Estades
vivos?
Manuel Rivas
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Crónica Política

Negra sombra
Agustín Díaz

A negra sombra do Prestige ten forzosamente que abrir esta crónica dos
acontecementos das últimas semanas. Pola importancia do propio problema,
pero tamén polos seus antecedentes e consecuencias e polas carencias e
lagoas que pon de manifesto no funcionamento das nosas institucións.
Fóra diso, a actualidade política das últimas semanas estivo acaparada
polos procesos de aprobación dos orzamentos do Estado e da propia
Comunidade Autónoma, acompañados pola consabida polémica sobre os
plans de construcción de liñas férreas de alta velocidade.

Empezando pola negra sombra que
nos acompaña desde o trece de
novembro, malia o seu eclipse da
fausta data do 20-N, cómpre empezar
polo principio e lembrar que os
culpables da situación son os que
fixeron circular esa bomba flotante.
Nisto, como se di habitualmente ó
falar dos terroristas, os que teñen as
armas son os culpables. Pero no caso
destes petroleiros, os responsables
escóndense detrás de numerosas
pantallas, a cal máis opaca: donos do
barco, donos da carga, compradores,
compañías de seguros; e todos eles
protexidos por un tecido de empresas
interpostas situadas nos lugares máis
pintorescos do globo. Isto si que é
globalización.
Fronte a isto, a intervención das
autoridades públicas atópase con

graves problemas e ten que facer
fronte a fortes presións, como as que
fixeron que non estea aínda en vigor
a suprema norma de seguridade, a
obriga de que estes barcos que levan
unha carga tan perigosa teñan un
dobre casco e sexan sometidos en
porto a un control de seguridade
estricto.
Macabro turismo
Producido o primeiro accidente do
petroleiro, asistimos a unha semana
de tolos, de macabro turismo dun
barco cargado con setenta e sete mil
toneladas de combustible, navegando
nun rumbo errático, entre as disputas
do capitán, dos armadores, da
empresa de salvamento, das
autoridades españolas e mesmo, ó
remate, das portuguesas. Así
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quedamos sorprendidos ó ver nos
gráficos realizados polos diferentes
medios de comunicación o itinerario
en espiral descrito polo petroleiro.
Evidentemente, non somos quen de
terciar na polémica de se sería mellor
leva-lo barco a un lugar minimamente seguro para descargalo, nin
ata que punto o seu afundimento
pode causar unha contaminación
incontrolable.
As autoridades españolas mostraron unha prudencia extrema á hora
de se mancha-las mans, pero
padeceron unha certa incontinencia
verbal. Desde o ínclito Arias Cañete
que gastou a chanza de que non había
perigo ningún, ata o de medio
ambiente, que tardou unha semana
en achegarse ó lugar dos feitos (seica
para non estorbar), pasando polo
belicoso Trillo, que estivo tentado de
bombardea-lo barco, e maila animosa
Palacio (co apoio do propio Aznar),
que buscaba en Xibraltar a causa dos
nosos problemas.
Por parte da Xunta sorprendeu a
discreción do presidente Fraga, na
que algúns cremos ver unha certa
rebeldía fronte ós poderes de Madrid,
ós que quixo deixar todo o
protagonismo e maila responsabilidade da xestión dun problema,
centrado no sempre ben peiteado
Delegado do Goberno a imaxe
pública. O conselleiro de Pesca puxo
todo o seu peso ó pé do canón, con
algunha actitude discutible, como
cando xustificou a ausencia de Fraga
durante unha semana, dado que o
martes había unha sesión no
Parlamento (da que por certo estivo
ausente case todo o día). ¿Ata cando
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unha sesión parlamentaria lle
impediu a Manuel Fraga facer unha
viaxe que considerase oportuna?
Os antecedentes do caso
Resulta incrible a falta de
previsión das autoridades se
lembramos os accidentes do
petroleiro Polycomander na Ría de
Vigo, no 70; do cargueiro Erkowitz
fronte a cabo Vilán; do petroleiro
Urquiola na Coruña en 76; do
cargueiro Casón en Fisterra no 87; e
do petroleiro Mar Exeo na Coruña no
87.
¿Qué aprendemos de todas estas
desgracias? Aparentemente, nada.
Non existen medios de loita contra a
contaminación; non hai remolcadores
bastante potentes para tirar por un
barco destas dimensións en
condicións extremas; non hai ningún
barco capaz de recupera-lo petróleo
esparexido no mar; non hai sequera
barreiras protectoras para colocar nos
puntos máis sensibles e evita-la
extensión do petróleo. Por non haber,
nin os mariños mandados a limpa-las
praias tiñan pas, nin traxes de auga,
nin había logo camións para recollelo chapapote recuperado, nin
finalmente estaba previsto onde
botar ese material contaminante
recuperado.
E todo isto nunhas costas ó carón
das cales pasan cada ano miles de
barcos cargados con mercadorías
perigosas; nunha zona frecuentemente varrida por fortes tempestades,
con ventos de máis de cen quilómetros
por hora e ondas de ata dez metros,
e sen ter máis control deste tráfico ca
terlle marcado un corredor algo
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afastado da costa. Dado que este é un
problema de ámbito europeo, non
estaría de máis situar aquí
importantes recursos de salvamento.
Precisamente a Unión Europea
prepara a creación dunha Axencia de
Seguridade Marítima, que tería entre
nós un emprazamento ideal (sempre,
claro está, que se lle outorguen
medios).
As contas do 2003
Volvendo á actualidade política
máis ordinaria, estes derradeiros
meses do ano son os de aprobación
dos orzamentos dos diferentes
organismos públicos. Os máis
relevantes son, desde logo, os
orzamentos do Estado e da Xunta de
Galicia. Un ano máis reiterouse a
polémica sobre o nivel do gasto a
favor dos nosos cidadáns. Mentres os
grupos da oposición denuncian que
se inviste menos da media española
por habitante, o Grupo Popular dálle
a volta ás cifras, acudindo sobre todo
a dous tipos de argumentos:
contabilizando como investimento en
Galicia o diñeiro destinado a
construír fragatas en Ferrol ou, sobre
todo, contabilizando os fondos
destinados ó pago de pensións e
medicamentos a unha poboación tan
avellentada como a galega.
Fixándonos un pouco máis de preto
nos presupostos galegos, a Xunta
confía nun crecemento do Producto
Interior Bruto dun 3 por cento, que
levaría consigo a creación de 24 mil
postos de traballo, e móstrase moi
satisfeita do nivel de investimentos
previstos. Para a oposición esas
previsións de crecemento son moi

optimistas, como o foron as xa
anunciadas en marzo cando se
discutiron os orzamentos deste ano,
e nas contas de investimentos figuran
cousas que non son tales.
A Xunta reitera, un ano máis, a
importancia do gasto social,
salientando, por exemplo, as axudas
á natalidade. Un periódico tan pouco
sospeitoso de compracencia coa
oposición como El Correo Gallego
publicou unha páxina enteira
comparativa das axudas por fillos
vixentes en Francia ou Alemaña coas
de España: a proporción era algo así
como de dez a un. Por outra parte
cabe sinalar que dentro dun estado
moderno os servicios educativos e
sanitarios supoñen moi preto da
metade dos gastos totais, sen ter
sequera en conta os investimentos na
materia.
Por iso non é estraño que o gasto
sanitario se dispare, nunha poboación
como a galega, fortemente avellentada, co que iso leva consigo de
aumento de consumo de fármacos.
Por iso o Sergas vai acumulando
perdas, ata o punto de ter que
demandar un suplemento de crédito
de 69 millóns de euros, en paralelo
cos presupostos. Segundo os
socialistas, o déficit acumulado é
moito máis grande aínda, algo que
desmenten desde a Xunta.
Novos conselleiros
Precisamente esta situación deu
pé a que en amplos sectores da
opinión se dea como cesante ó
conselleiro de Sanidade na anunciada
remodelación da Xunta, aló a
primeiros de ano. As conselleiras de
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antigo predestinadas como candidatas ás alcaldías de Lugo e Vigo,
Manuela López Besteiro e Corina
Porro, levan meses acumulando a
dobre función, entre as críticas da
oposición. E o seu relevo dará ocasión
ó presidente de facer unha remodelación máis ampla.
Os futurólogos levan tempo
barallando quinielas, malia ser
público e notorio o pouco gusto de
Manuel Fraga por cambios fortes.
Pero é que hai algúns conselleiros
que están cansos, queimados ou fóra
de lugar. Por exemplo, o de Cultura
parece case exclusivamente centrado
na Cidade da Cultura, que entra
nunha fase decisiva de obras e precisa
dun seguimento moi día a día. O de
Xustiza non é precisamente un
exemplo de actividade frenética; ó
de Emigración o cargo venlle algo
pequeno; o de Medio Ambiente
parece algo incómodo, afogado no lixo,
e seguro que ó de Agricultura non lle
desgustaría cambiar unha vez máis
de posto.
Máis aló de todas estas especulacións, está habendo amplos cambios
de altos cargos en moitos departamentos. Así foi o caso na Consellería
de Xustiza e está a punto de suceder
en Cultura, por causas moi diversas.
E noutros ámbitos similares, cabe
destaca-la retirada política dun home
coma o ex-conselleiro de Industria,
Couceiro, que deixa o porto da Coruña
despois de sucumbir no seu esforzo
de reorganiza-lo PP no seu ámbito
local e comarcal. A baixa prodúcese
ademais nun momento en que se
reiteran os sinais de alarma de cara
ás municipais, onde os malos
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resultados da Coruña, Ferrol e
Santiago serán dificilmente compensados no ámbito rural e fan posible
que o PP perda a presidencia da
Deputación da Coruña.
Mirando ós concellos
O acontecer político hai que miralo
a partir de agora en clave municipal.
A Xunta e maila Federación Galega
de Municipios e Provincias chegaron
a un pacto para repartiren os fondos
dun programa de colaboración local,
sempre suxeitos a críticas de
clientelismo. En Madrid acadaron
tamén un acordo de compensación ós
concellos pola perda de ingresos
derivada da supresión do IAE
(Imposto de Actividades Económicas).
Pero seguen en pé as grandes
diferencias sobre un dos problemas
máis importantes do momento, como
conseguir que o prezo da vivenda non
siga medrando de xeito escandaloso,
que impide o acceso a este ben de
primeira necesidade. O PP quere
insistir na teima que tan malos
resultados lle deu nos últimos anos,
a progresiva liberalización do
mercado do chan, que levou á
concentración da propiedade en moi
poucas mans e á fixación dos prezos
en condicións de monopolio.
Tódolos partidos continúan
centrando a súas actividades de cara
a estas eleccións. Por iso o BNG se
esforza en lograr un armisticio entre
os diferentes partidos nel integrados,
superando as feridas causadas logo
da súa asemblea, ó se reforza-lo poder
da UPG fronte ós outros pequenos
partidos, algo que tivo claras
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repercusións na elección de candidatos ás alcaldías.
E nisto chegou Sogama
En Galicia os concellos e maila
Xunta teñen entre mans outro difícil
pacto: sacar adiante unha política
medio ambiental que sirva a tódolos
cidadáns, sen causar quebranto
económico ós concellos. Sogama, a
empresa tantas veces proclamada
como exemplar pola Xunta, non acaba
de ser plenamente aceptada como
solución ambiental nin como
sociedade economicamente viable. As
polémicas ó seu respecto sucédense,
as perdas acumúlanse, moitos
concellos son morosos, outros
desexarían ou buscan alternativas
que primen máis a reciclaxe e menos
a eliminación polo lume.
A rebelión municipal contra a suba
do canon foi unánime, sen diferencia
de color político. E o socio privado,
Unión-Fenosa, non está polo labor de
admitir perdas, cando leva adiante
un drástico plan de venda de negocios
para alivia-la forte débeda
acumulada. O conselleiro de Medio
Ambiente escondeuse detrás do
carácter privado da empresa para non
facilita-los datos que a oposición lle
pedía sobre o funcionamento da
planta, a súa xestión económica e a
posibilidade de que os concellos
puidesen desenvolver fórmulas
alternativas. Para a Xunta non hai
alternativa.
Os voceiros da oposición, sen
embargo, seguen denunciando que a
empresa está orientada a queimar
lixo para producir enerxía, de xeito
que a recuperación e reciclaxe quedan

moi en segundo plano e que non se
dan facilidades ós que pretenden
desenvolver proxectos alternativos.
Eses mesmos voceiros denuncian que
na propia planta de Cerceda existe
un auténtico vertedoiro clandestino,
do que non se controla a contaminación. E insisten en demandar que se
aclare a situación dos concellos que
non pagan o canon establecido,
mentres mostran o seu receo a
admitir unha suba do canon, aínda
cando o conselleiro sitúe a súa
repercusión no equivalente a dous
cafés por ano para cada familia.
Ave, Ave, Cascos
Nos meses pasados foron
frecuentes as visitas do ministro de
Fomento, Álvarez-Cascos, ou do seu
colaborador máis inmediato, Benigno
Blanco, para poñer primeiras
travesas dos diferentes treitos do Ave
Ferrol-Vigo. Unha obra que nas
proximidades de Santiago avanza
visiblemente, pero que non botou
aínda a andar nos dous extremos do
seu trazado.
De tódolos xeitos, as inquietudes
de moitos sectores sociais e, desde
logo, de partidos políticos, sindicatos
e empresarios, están centrados no
AVE principal, no que comunicará
Galicia con centro da península vía
Ourense. Nas visitas de ÁlvarezCascos, os proxectos para LubiánOurense (e mesmo Ourense-Vigo)
viñan quedando nunha nebulosa,
afogados nas frases brillantes
referidas ó resto dos proxectos, e á
espera dun famoso estudio de
viabilidade. E ninguén alzaba a voz,
desde logo ninguén da Xunta.
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Sen embargo nas últimas semanas
foron numerosas as voces que se foron
sumando ó clamor que esixe que
tamén nesa parte do percorrido haxa
unha dobre vía pola que se poida
circular a preto de 300 quilómetros
por hora. Ata a propia Consellería de
Política Territorial espertou do seu
sono desvelando as súas contas para
facer realidade ese soño. E viñeron
logo as palabras contundentes de
Xosé Cuíña e as menos rotundas
declaracións de Manuel Fraga: están
negociando ó máximo nivel, para que
Galicia teña un tren de primeira,
igual ca Andalucía, Valencia ou
Cataluña.
O eclipse de Aznar
A todo isto, Aznar e mailos seus
ministros parecen máis preocupados
pola sucesión ca por outra cousa e
mesmo as eleccións municipais
entran como un capítulo máis nesa
perspectiva. Aí está o posible salto
de Ana Botella ó primeiro plano da
escena política, nunha hábil manobra
capitalizada por Ruiz-Gallardón,
aínda que non se sabe de onde partiu
a idea nin ata que punto vai ser
realidade. En todo caso este
rebumbio serviulle ó PP para ocupar
un tanto as primeiras planas e

deixarlle menos oco ó candidato
socialista, que pouco a pouco vai
reducindo diferencias de popularidade cun xefe de goberno en retirada.
E mentres tanto os posibles
sucesores mirándose de esguello,
aparentando a máxima tranquilidade. Mesmo cando a inflación supera
o catro por cento e cando se sublevan
algúns aliados moi leais, pero que se
ven postergados no reparto de
prebendas. Resulta curioso constatala rebelión dalgúns dos máis
esgrevios colabores de El Mundo,
contra a chamada rendición do
goberno no conflicto da plataforma
dixital de Teléfonica (e dos seus
numerosos medios informativos, con
Antena 3 á cabeza) co Grupo Prisa.
Por iso o goberno segue alentando
a fondo o enfrontamento con Euscadi,
fonte de votos na meseta e pantalla
que serve sobre todo a un dos
candidatos á sucesión. A última hora
dispúñase a entrar nesa liorta nada
menos ca Conferencia Episcopal, cun
documento na preparación do cal se
lle atribúe unha participación moi
activa ó noso paisano Uxío Romero,
que aparece nos fiadeiros da curia de
Madrid como valor en alza entre os
colabores do cardeal Rouco Varela.
Agustín Díaz
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Santos, magosto, Samain
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Sorpréndenos o feito de que unha
emisora estatal de televisión tomase
a molestia de conectar cun colexio
galego para nos ofrecer a para eles
novidosa, e deturpada, informa-ción
da celebración nel da festa
anglosaxona do Halloween. Unha
conmemoración espallada a través
de Holliwood, convertido en referente
de comportamentos, e que, segundo
a indicada emisora, se pretendía
introducir entre nós polo peregrino
motivo de que naquel colexio se
estudiaba inglés. Non temos nin idea
de onde puido documentarse tamaño
despropósito, ou se este se debe a
que os profesores responsables da
idea ignoran que esa festa da Véspera
de Santos é bastante anterior á
aparición dos anglosaxóns na historia,
e quizais tamén, á da aparición dos
propios celtas. É moi posible que o
Halloween –a expresión si é
anglosaxona, e alude precisamente a
esa data– se teña que recuar, cando
menos, ós principios da Idade do
Bronce (1800-800 a. C.), cando as
estreitas relacións comerciais que
entón se deron entre os pobos das
Fisterras atlánticas conduciron ó

establecemento dunha especie de
comunidade cultural entre o
occidente da Península, a Bretaña e
as illas Británicas.
Contamos con informacións
precisas acerca desta celebración na
primitiva Irlanda, polas que sabemos
que o primeiro de novembro recibía
a denominación de Samain, ou
Samaín, literalmente fin do bo tempo.
Nesta data cantábase, bailábase,
tomábanse galdrumadas, decorábanse as vivendas con grilandas e
acendíanse luces. Era o comezo da
estación invernal.
Máis lamentable aínda o feito de
que alguén descoñeza a tradición da
celebración, senón en toda Galicia, si
na súa maior parte, e ata hai tan só
unhas décadas, da noite de Santos.
Nós si o lembramos perfectamente.
Nesa data colliamos cabazos e calacús
de entre o millo, baleirabámolos por
dentro, faciámoslles ollos, nariz e
boca, e poñiámoslle unha vela
acendida no seu interior, adobiando
con eles a casa mentres tomabamos
castañas asadas, o magosto. Lonxe xa
o tempo no que estas se depelicaban
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mentres a familia rezaba o rosario
arredor da lareira. Nalgúns lugares
utilizábanse tamén bonecas, e os
cabazos así decorados, pendurábanse
de noite nas árbores, para meterlle
medo ás rapazas. A liturxia da
celebración esixía tamén deixarlle
un prato e unha cadeira ós defuntos
máis recentes.
Os estudios etnográficos relacionan
agora estes antigos ritos co culto ós
mortos, posteriormente retomado
pola Igrexa ó instituír o Día de
Defuntos o 2 de novembro. Mais é
conveniente que non esquezamos que
tales celebracións, vivas aínda,
ademais de entre nós, no norte de
Portugal e en Asturias, e que están a
ser recuperadas, existían moitos
séculos antes pretendelas denominar
Halloween.
Artes Plásticas
O Coro Lígneo da Catedral de
Santiago, realizado a principios do
século XVII por Juan Davila e
Gregorio Español, actualmente no
mosteiro de Sobrado dos Monxes, e
con graves problemas de humidade,
vai ser restaurado coa axuda
financeira da Caixa Galicia. Este
cadeirado fora construído para
substituír ó vello Coro Pétreo da
Catedral, obra do Mestre Mateo, o
autor do Pórtico da Gloria da mesma.
No Pazo de Xelmírez, en
Compostela, tivo lugar a exposición
Luz de Oriente, na que foi posible
contemplar unha colorista mostra de
iconas relixiosos dos séculos XV ó XX.
As pinturas proceden dun país
denominado Galitzia, ou Galitsija,
antes reino, e hoxe repartido entre os
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estados de Polonia e de Ucraína,
sendo a primeira vez que saen da
mesma. A principal das cidades desta
Galitzia oriental, que en polaco
recibo o nome de Halicz e en alemán
o de Galizien, é a coñecida Cracovia.
Banda Deseñada
Entre os días 4 e 11 de outubro
tiveron lugar en Ourense as habituais
Xornadas da Banda Deseñada, na
súa XIV edición. Nesta ocasión, os
autores homenaxeados foron Juan
Berrio e Miguel Núñez, e prestóuselle
moita atención ó cinema de
animación. Houbo, así mesmo, unha
exposición coas vellas aventuras de
Carpanta, o Principe Valente, e
outros personaxes, a posibilidade de
mercar cadernos atrasados de moitos
deles, e as de contemplar antoloxías
europeas e americanas do xénero e as
pranchas orixinais de A retirada de
Sir John Moore, de Pepe Carreiro.
Cine e Teatro
A película Os luns ó sol, de
Fernando León, unha historia de
parados do sector naval, rodada en
Vigo, foi a gañadora da Cuncha de
Ouro do Festival de Cine de San
Sebastián. A fita estase a proxectar
nos nosos cines, tanto en galego coma
en castelán, con excelente acollida
por parte do público.
Un novo recoñecemento vense
sumar ós moitos que xa recibira o
filme de animación galego O Bosque
animado. Nesta ocasión trátase do
Premio Camério á Mellor Película
Animada do Festival Internacional
de Rimousky, en Quebec, Canadá.
O director cinematográfico Xoán
Leira acaba de presentar en Vigo o
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seu novo filme, Castelao e os irmáns
da liberdade. Unha longametraxe
sobre esta figura clave tanto do noso
nacionalismo como da nosa cultura,
parte dunha triloxía que sobre as
consecuencias da Guerra Civil
pretende realizar. A producción conta
xa co premio especial das Xornadas
de Cine e Vídeo de Galicia e foi
nomeada como a mellor producción
documental do Certame Chano
Piñeiro 2001.
O filme Disco Pigs, do irlandés
Kirsten Sheridan, resultou o gañador
do Festival de Cine Independente de
Ourense, clausurado o 16 de
novembro no Teatro Principal desta
cidade. O premio de curtametraxes
foi para Hoy por ti, mañana por mi,
de Fran Torres, mentres que os de
mellor actor e mellor actriz recaeron,
respectivamente, en Jorge Bosch, por
Nada que perder, e Mariví Bilbao,
por Primera vez.
Congresos, Comunicacións
Descuberto hai a penas seis meses,
un grupo de investigadores acaba de
dar a coñecer en Birmingham
(Alabama), as características dun
novo planeta.Trátase do Quaoar,
situado nunha órbita a máis de mil
cincocentos millóns de quilómetros
de distancia de Plutón, o ata agora
considerado como o membro máis
afastado da familia solar, e a uns
6.400 da Terra. O Quaoar ten a
metade do tamaño de Plutón, e
completa o seu percorrido arredor do
Sol nuns 288 anos. O descubrimento
vai resultar bastante máis transcendente do que a simple vista poida
parecer, xa que podería dar lugar a

unha redefinición do concepto de
planeta, e a que se reconsidere se é
correcto ou non concederlle esta
consideración ó anómalo grupo
formado por Plutón e o seu gran
satélite Caronte.
O Centro Galego de Buenos Aires
foi a entidade que nesta ocasión
recibiu o anual Premio Otero
Pedrayo, pola “súa intensa actividade
nos ámbitos académico e asistencial
a favor do pobo galego, desde a súa
creación en 1907” e pola “súa longa
e modélica historia de dedicación e
esforzo solidario cos galegos da
diáspora”.
A Editorial Toxosoutos, de Noia,
mantedora do Premio de Investigación sobre Historia Medieval de
Galicia, que se vai fallar o 17 de
decembro, aniversario da morte no
ano 1483 do famoso mariscal Pedro
Pardo de Cela, baralla nestes
momentos a posibilidade de ampliar
nun futuro o certame a traballos
redactados tamén en lingua
portuguesa.
Decesos
Víctimas dun accidente de tráfico,
acontecido nas proximidades de Nova
York o 23 de novembro, faleceron
Xoán González-Millán e a súa
Esperanza Canedo, americana filla
de emigrantes galegos. O señor
González-Millán, era Catedrático de
Filoloxía Románica no Hunter
College da universidade neoiorquina
dende, hai uns vinte anos, así coma
coordinador de Estudos Galegos do
programa de estudios literarios
Hispano e Luso-Brasileiros do
Gradverte School and University
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Center, e director do Anuario de
estudos literarios galegos. Ensaista e
autor de traballos sobre narrativa
galega e teoría literaria das culturas
periféricas, foi tamén colaborador
ocasional de Encrucillada. Entre as
súas obras atópanse, Silencio,
parodia e subversión. Cinco ensaios
sobre narrativa galega contemporánea (1991), e Literatura e sociedade en Galicia (1994). A metade
das cinzas dos extintos foi depositada
nos Estados Unidos, por expreso
desexo seu, e a outra metade
espallada na vila pontevedresa do
Grove, o lugar onde o profesor
González-Millán nacera no ano 1951.
Etnografía
A zanfona, vello instrumento
europeo cordófono, chegado a Galicia
a través do Camiño de Santiago baixo
a súa primitiva denominación de
organistrum, aparece representada
por primeira vez nas ménsulas do
Pazo de Xelmírez, en Compostela, de
principios do século XII, e a partir
dese momento en moitas das nosas
arquivoltas, capiteis e códices,
ademais de noutros documentos e
templos doutros reinos. Coas súas
moitas variantes, a zanfona foi o
instrumento favorito dos cegos
ambulantes de Galicia, herdeiros da
tradición xograresca. Dela consérvanse varios exemplares do século
XVI, todos eles galegos. Esquecido o
seu uso hai uns cen anos, os primeiros
intentos para a súa recuperación
débense ó inmortal Faustino
Santalices (1877-1960), quen,
ademais de utilizala nos seus
concertos e gravacións, mesmo
publicou un Método para o seu
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estudio. Na Escola de Gaitas da
Deputación de Ourense hai neste
momento 25 alumnos dedicados á
súa aprendizaxe. Cóntase, ademais,
cun importantísimo repertorio de
pezas, o que fai pensar na definitiva
recuperación deste instrumento.
No xacemento de Dmanisi,
Georgia, na rexión europea do
Cáucaso, foi atopada en setembro do
ano 2000 a mandíbula dun ser
humano, o agora denominado Homo
georgicus, ó que se lle concede unha
antigüidade de entre 1,8 e 1,9
millóns de anos. Dado que este é o
resto máis antigo que se coñece, cada
vez cobra máis forza a teoría de que
a especie humana chegou a Europa,
antes do que se cría, e pola súa parte
oriental. O novo achado ten
similitudes cos xa coñecidos Homo
erectus e Homo ergaster.
Na súa porta podíase ver dous
letreiros en chamativa caligrafía
gaélica: Baile áta cliath, ou sexa,
Cidade de Dublín, e, debaixo, unha
salutación: Céad míle fáilte, Cen mil
veces benvido. No seu interior
actuaron, entre outros moitos,
ademais de músicos noveis e Carlos
Núñez, Matto Congrio, The Chieftains, Boys of the Lough e Capercaille.
Algúns mesmo efectuaron coñecidas
gravacións no seu interior. Tamén se
fallaron alí varias ediccións dun
premio literario, e presentáronse
moitos libros galegos. Foron máis de
dez anos de avangarda cultural o que
aquel local representou. Entre os
contertulios e os asiduos ó barrio
vigués de Irmandiños era coñecido
coma Pub ou Café Dublín. Lamentablemente esmoreceu. Fechou as
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súas portas. Mais ben está que lle
dediquemos unha merecida e sentida
lembranza polo que ó longo deste
tempo significou.
Dúas laudas sepulcrais recentemente localizadas en Pontevedra son
a primeira evidencia material da
presencia xudía na vila do Leres,
aínda que o primeiro texto escrito
que se ocupa dela sexa do ano 1304.
A historiadora Gloria de Antonio, na
súa tese doutoral sobre a presencia
hebrea en Galicia, conseguiu axuntar
nada menos que 315 documentos,
maioritariamente do sur do país, que
lle permiten retrotraer a mesma ata
o século XI, cando menos. Os traballos
de De Antonio ofrécennos tamén datos
precisos acerca das actividades destes
xudeus así como e a súa relación co
resto dos galegos.
As Letras
Xosé Monteagudo, funcionario da
Axencia Tributaria de Pontevedra,
foi o gañador do Premio Blanco Amor
de novela, fallado en Santa Comba o
pasado mes de novembro, na súa XXI
edición. A súa obra titúlase Os ecos
da noticia. Nela, Monteagudo, que
non ignora que unha boa novela leva
tempo e que son moi poucas as obras
importantes feitas a presa, ofrécenos
a través dela unha nova visión do
noso mundo rural.
Dúas tristes novas temos que
recoller hoxe. Dúas excelentes
revistas de información e crítica
literaria, O Mico, e a Guía dos Libros
Novos, deixan de publicarse. Ambas
manteñen, sen embargo, aberta a
porta a unha posible nova etapa, que

desexamos firmemente que poida ter
lugar.
Pepe Carballude, profesor dun
Instituto de Pontevedra, acaba de
gañar por segunda vez o Premio de
Literatura Infantil o Barco de Vapor,
coa súa obra De cómo o Santo dos
Croques se fixo peregrino. O profesor
Carballude, moi vencellado ó mundo
infantil, confesa o seu asombro de
que os rapaces da súa clase ficasen
engaiolados ó escoitar os relatos
mitolóxicos que lles refire na aula. O
facho da cultura, pois, mantense
aceso.
Xulio Parada Rodríguez, profesor
da Facultade de Humanidades da
Universidade de Vigo, en Ourense, e
do IES de Carballiño, foi o gañador
do Premio Antonio Fraguas de
Investigación, convocado en
Cotobade. O seu traballo Ensaio
Histórico sobre a violencia, fai unha
admirable análise do acontecido en
Ourense no período que media entre
os anos 1934 e 1936.
Música
O festival de As San Lucas de
Mondoñedo, do ano 1972, é dicir, de
hai 30 anos, fora gañado por un grupo
que inmediatamente se ía converter
nun dos máis emblemáticos do país.
Estámonos a referir ó de Fuxan os
Ventos. Oitenta e oito cantigas e unha
trintena de intérpretes, se ben que
nunca máis de 14 ó mesmo tempo, é
o cómputo destas tres décadas de
cultura musical por eles promocionada. O que ben paga que o
lembremos hoxe aquí co noso
recoñecemento.
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Novas en Xeral
O 28 de setembro pronunciou o
seu discurso de entrada na Real
Academia Galega o científico e
edafólogo vilagarcián doutor
Francisco Díaz-Fierros Viqueira,
vicepresidente ó mesmo tempo do
Consello da Cultura. Na mesma data,
o pleno da Academia ratificou tamén
a elección do autor e profesor Víctor
Freixanes como académico, cubrindo
a praza que Carlos Casares deixara
vacante.
Universidade
Aínda que non sexa de dominio
público a Universidade de
Compostela foi a primeira en incluír,
xa no ano 1973, coma materia
obrigada, o estudio do Cine, así como
tamén a primeira en crear un Centro
de Estudos Fílmicos. Pois ben, esta
Universidade pretende agora darlle
maior pulo á Sétima Arte,
incentivando este Centro e as
investigacións que nel se veñen
realizando.
Varia
O pasado día 16 de outubro abriu
as súas portas a nova Biblioteca de
Alexandría, no delta do Nilo. Un
proxecto que nace coa intención de
converterse nun referente de todas
as culturas e manifestacións do
coñecemento humano, desde o papiro
ó microfilme e ó disco láser.
Preténdese polo tanto que inclúa
todos os saberes, tanto os antigos
coma os modernos. Algo moi

conveniente en momentos coma o
presente coa humanidade ameazada,
ademais de pola falta de traballo e
polo recorte nos seus dereitos
fundamentais, tamén por fundamentalismos, intolerancias, monopolios
globalizadores, e pensamentos
únicos. Ademais dunha sala de
lectura con capacidade para dúas mil
persoas, a maior do mundo, a nova
Biblioteca conta cun planetario, tres
museos, e varias salas de exposicións.
O logro débese ó patrocinio da
UNESCO. Ó acto inaugural asistiron,
ademais dos inevitables cargos
políticos e legacións duns trinta
países, moitos intelectuais, así coma
os dous premios Nobel africanos de
literatura. O edificio, con todo,
tardará en facer esquecer a
magnificencia do construído por
Marco Antonio e Cleopatra arredor
do ano 30 a. C., do que aínda
subsisten algúns corredores e varias
xigantescas columnas gregas.
A proposta do seu presidente, Xosé
Ramón Barreiro, e na súa sesión do
pasado 28 de setembro, a Academia
Galega decidiu nomear unha
comisión para estudiar unha reforma
ortográfica. A decisión é importante.
Mais dados os fracasos que rodearon
os anteriores intentos, desexamos que
o que se reforme sexa autenticamente
razoable e aceptable, e que non
aconteza como coas famosas
Comisións que nomeaba Napoleón
cando quería que unha cousa non
seguise adiante.
Xoán Bernárdez Vilar
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Rolda de Igrexa

¿Outro mundo e outra
Igrexa posibles?
Victorino Pérez Prieto

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

O Cumio da Terra (“Cumio
Internacional para o Desenvolvemento Sustentable”) convocado pola
ONU en setembro en Johannesburgo,
rematou cunha tremenda sensación
de fracaso; a revista relixiosa
Misioneros Tercer Milenio chamáballe “O Cumio da decepción”, e
comezaba a súa reportaxe sobre ela
dicindo que “os homes foron
convertendo a Terra nun lugar cada
vez menos habitable”; e logo dicía
que neste cumio, unha vez máis, “os
líderes mundiais non souberon
adoptar unha posición de responsabilidade”. O fracaso veu marcado
pola falla de acordos concretos dos
distintos países para paliar a pobreza
e o inxusto reparto de riquezas no

mundo. Os grandes encargáronse de
que as boas intención quedaran en
papel mollado, porque lle ían afectar
ao seu crecemento. “Este é un Cumio
secuestrado polas corporacións
transnacionais” limos noutro lugar;
elas puxeron –¿desinteresadamente?– os seus medios técnicos ao
servicio dos congresistas; así o
advertiron as diferentes organizacións ecoloxistas e movementos
sociais internacionais. A realidade é
que desde o Cumio de Río, as
transnacionais non só creceron en
número senón en poder, influencia e
rendemento económico, mentres
millóns de persoas se afundiron máis
e máis na miseria.
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Fronte a isto, persoas e
movementos que non queren vivir
nun mundo globalizado que sexa só
para uns poucos, volveron
manifestarse pacificamente, nesta
ocasión en Florencia en novembro.
“Eramos un millón de persoas
invadindo pacificamente Florencia –
liamos nunha carta en Internet– para
dicir non á guerra do petróleo, non a
calquera guerra, ao neoliberalismo,
ao racismo... e para construír outra
Europa posible”. Estaban boyscouts,
cristiáns e musulmáns, a carón de
anarquistas, punks e pacifistas; e algo
moi importante, a maioría eran
mozos (na Igrexa deberiamos volver
crer neles, como pedía recentemente
o rector maior salesiano). A pesar do
número, non houbo problemas, e todo
discorreu en paz e sintonía coa
fermosa cidade, cheos de “luz nos
ollos, cantando e gozando de estar
xuntos, e no orgullo de poder dicir
que outro mundo está en construcción”.
Alguén volverá pensar que estes
tampouco van cambiar nada no

mundo gobernado polos poderosos,
igual que os ilusos de Somos Igrexa
fronte á poderosa organización
eclesiástica... Pero moitos pensamos
que se non se pode seguir apostando
por un mundo diferente, máis
igualitario-xusto-pacífico-fraternosolidario, e unha Igrexa diferente,
máis evanxélica (que ven ser dicir o
mesmo en clave de Evanxeo), este
mundo e esta Igrexa non merecen a
pena, e non hai outra opción que o de
“comamos –os que poidan– e
bebamos que mañá morreremos”;
pode que isto lles abonde a algúns,
pero a outros non nos chega... aínda
que sexa só “por dignidade”, que
dicía o paroleiro de La estrategia del
caracol. É o que queremos reflectir
unha vez máis nesta Rolda, que quere
informar, valorar e criticar a vida da
Igrexa, desde a aposta por unha Igrexa
máis acorde co proxecto de Xesús,
que tiña que ver pouco con tanta
parafernalia e parvada eclesiástica,
ás veces verdadeiramente ridícula,
de opereta.

Igrexa en Galicia
Vintecinco galegos e galegas
participaron no Encontro Internacional de Somos Igrexa en Madrid,
ao que algúns non puidemos ir a
última hora, por motivos alleos a
nós. Trouxeron a impresión fresca de
que “unha Igrexa renovada é
posible”, tal como contaban en
Irimia: unha Igrexa máis humana,
máis fraterna, máis de iguais, nun
proceso conciliar permanente coa
participación das bases. O manifesto
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final (Mensaxe ás comunidades) é un
texto sinxelo, pode que para algúns
sinxelo de máis, que remata pedindo
“un proceso conciliar que faga revivir
a primavera eclesial dos tempos de
Xoán XXIII”.
Aquí quixemos vivir ese espírito –
entre outros espacios, pois ningún
colectivo ten a patente evanxélica–
na Romaxe dos 25 anos, unha Romaxe
pasada por auga, pero celebrada coa
ilusión de sempre. Lembrouse o

¿Outro mundo e outra Igrexa posibles?

camiño feito “desde a Serra de Meira
á Guarda mareira”, das fontes do
Pater Minius ao seu remate na raia
galaico-portuguesa. Alí escoitamos e
cantamos a carón dos pinos:
“Rumores de boa nova/ resoan aquí/
e o abaneo dos piñeiros/ proclama
que SI”.
Con ese mesmo espírito festivo, os
amigos das comunidades da Coruña
faláronnos dunha cea-baile a comezos
de outubro no Fogar Calvo Sotelo da
Coruña, co fin de recadar fondos para
unha expedición médica e social da
asociación Labañou Solidario en
Vilcabamba (Perú). E, como non podía
ser doutro xeito, tamén as
comunidades cristiás participaron
nas manifestacións da Plataforma
pola Paz, ante a situación que
atravesa Palestina e contra unha
posible nova guerra en Iraq, tan
absurda como todas. “Canto nos
gustaría que fosen os nosos Pastores
os que señorearan o rabaño dos
seguidores de Xesús –dicíannos– en
favor dos máis empobrecidos e da
xustiza no mundo sen que lles
importasen as consecuencias políticas; confiamos que algún día co
esforzo de todos o Espírito que é
libre farao posible”.
Tui-Vigo. O Sínodo Pastoral para
relanzar o traballo da Igrexa
Diocesana parece que vai adiante.
Haberá unha fase de preparación no
curso 2002-2003 con información
sobre o que quere ser o Sínodo e a
constitución da Comisión Xeral;
despois virá a súa realización entre
os cursos 2003-2005. Algúns sectores
parece que preferirían unha
Asemblea Diocesana, porque podía

ser un instrumento mais áxil e
participativo do pobo de Deus; e así
o manifestaron nos consellos
diocesanos. Comentáronnos que o
Sínodo ten mala prensa entre as
bases, sobre todo pensando nos
Sínodos de Roma, moi dirixidos pola
xerarquía, pouco participativos e case
nada efectivos.
A Delegación Diocesana de
Pastoral Xuvenil celebrou a finais de
Outubro en Tui a II Xornada
Diocesana de Xoves, na que participaron douscentos mozos e mozas
vindos de Vigo e de outras localidades
da Diocese. Houbo teatro, obradoiros,
grupos sobre temas de voluntariado
e compromiso social, espacios para a
convivencia dos mozos e mozas, e
unha eucaristía final.
Lucerna, Centro Diocesano de
Formación Teolóxico-Pastoral,
dependente da Vigairía de Pastoral e
de Catequese, comezou a súa andaina
neste curso en tres sectores:
Formación Permanente, Bienio
Teolóxico e Catequética. Os seus
obxectivos son: favorecer e potenciar
a actualización teolóxica e catequética, capacitar para unha mellor
animación de grupos cristiáns e
coñecer os núcleos fundamentais da
teoloxía actual e as bases da
catequética.
Tamén na Igrexa tudense teñen a
problemática dos profesores e
profesoras de Ensino Relixioso. Unha
profesora que levaba sete anos
traballando no Colexio de Beade non
recibiu a renovación do contrato
anual. Como nos comenta o amigo
Manolo Sordo, compre poñer fin á
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precariedade laboral do profesorado
de Ensino Relixioso e que a disciplina
de Relixión pase a ser algo máis que
catequese cristiá e acade o status de
calquera outra materia.
Compostela. A primeiros de
outubro, os medios de comunicación
fixéronse eco do caso dunha rica
muller de Melide que vestía e vivía
moi humildemente e deixou unha
fortuna para a atención dos pobres da
zona. O testamento, de hai máis de
40 anos sinalaba como administradores aos párrocos de Melide, Arzúa
e Branzá (parroquia deste concello).
Unha noticia boa, pero ambivalente,
que seguramente suscita máis dun
interrogante, sobre a acumulación
deses cartos, a reacción dos parentes,
etc.
Chamounos tamén gratamente a
atención a participación da Delegación de Pastoral Xuvenil na campaña
“Un euro por Germán”, a prol dun
mozo cunha grave enfermidade que
require un custoso tratamento.

Ourense. A noticia da diocese foi
nestes meses sobre todo a masiva
entrada do novo bispo Luís Quinteiro,
a finais de setembro, nunha
cerimonia relixiosa aparatosa e con
excesiva presencia de autoridades
políticas: o presidente Fraga, cinco
conselleiros e varios alcaldes,
sumáronse aos 27 bispos e case 400
curas. Parece que foi sobre todo cousa
do anterior bispo Carlos Osoro,
presidente da comisión preparatoria.
“O acto litúrxico da catedral resultou
ambiguo e disonante polo uso pouco
harmónico de linguas, con predominio do castelán”, coméntannos curas
da diocese; “un acto máis mundano
que relixioso, máis político que
eclesial”. As Mulleres Cristiás Galegas fixeron unha denuncia na prensa.

Noutra orde de cousas, fálanos o
noso correspondente do nomeamento
de Manuel Calvo Tojo como DeánPresidente do Cabildo, en substitución de Luís Quinteiro, novo bispo de
Ourense. Canonista e xuíz, Calvo Tojo
ten desde hai moitos anos unha
importante presencia no Tribunal
Eclesiástico e no ITC, como profesor
de Dereito.

En relación co novo Bispo a xente
está á espreita do que di e do que fai.
Polo visto, ata agora “case nin se o
sinte”. Esa discreción é de agradecer,
aínda que algunha manifestación
sobre o bilingüismo de Galicia non
dixo moito ao seu favor. Xuntouse
por dúas veces cos arciprestes de
forma sinxela e falando galego, e
presidiu algún dos retiros espirituais
zonais de curas. O Plano de Pastoral
para o curso parece que xa llo deixou
feito o bispo saínte e o seu equipo
pastoral, cousa que non parece ben a
algúns diocesanos.

Finalmente, compre salientar a
participación de numeroso público
na presentación en Santiago do
último libro de Torres Queiruga
Repensar a Resurrección, coa intervención de Pilar Wirtz, F. DíazFierros e X. L. Barreiro Rivas.

Verbo da normalización do galego,
coméntanos o noso correspondente
Miguel F. Grande un par de datos
expresivos. O primeiro é o caso dun
cura novo que veu este verán para
unhas parroquias da zona de Bande,
a máis galeguizada liturxicamente
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da diocese; o cura decidiu volver ao
castelán nas súas parroquias, porque
“a Biblia está mal traducida ao
galego”, pero os veciños dunha delas,
Santa Cruz de Lobeira, deixaron de
ir á misa en protesta, e este “tivo que
volver ao rego”. O outro caso é algo
que non resulta novo: o malestar
porque a campaña misioneira do
DOMUND siga a facerse en castelán,
contradicindo o espírito inculturizador da igrexa misioneira. Ben é
certo que isto non é por oposición da
Delegación de Misións de Ourense, e
mesmo de outras de Galicia, senón
pola negativa teimuda da de
Compostela, xa denunciada aquí
noutras ocasións.
Mondoñedo-Ferrol. A finais de
setembro houbo unha Asemblea
Diocesana de Matrimonios e
Familias Cristiás, para lanzar un
posible movemento diocesano de
familias; participaron arredor de cen
persoas. E a diocese acolleu a comezos
de novembro a Asemblea de Didania,
Asociación de Escolas Cristiás de
Tempo Libre, con motivo da celebración dos vinte anos da EDETL
(Escola Diocesana de Tempo Libre).
A Delegación Diocesana de
Pastoral da Saúde organizou en
novembro dous cursos de formación
sobre a intelixencia emocional e o
acompañamento de enfermos. Foron
a cargo do Centro de Humanización
da Saúde dos PP. Camilos.
Lugo.Organizado pola Vigairía de
Pastoral en colaboración coa
Consellería de Familia da Xunta,
organízase no Seminario un Curso de
iniciación ao Voluntariado, co

obxectivo de explicar a esencia e fins
de esta opción social.
Nas actividades das Comunidades
de Base destaca un video-foro sobre a
globalización, feito pola Asemblea
Antiglobalización e apoiado por
comunidades. Palestina tamén foi
centro de atención cunha concentración na praza maior, en protesta
polo asoballamento que sufre, e logo
conferencias de información e
debate, incluíndo a semana da muller
palestina. A Cova da Terra organizou
unha visita a unha explotación
gandeira ecolóxica en Cervantes.
Tamén denunciou que a baixa do
prezo do café está a a producir
desastres nos países productores,
sobre todo nos máis humilde,
mentres as grandes compañías
seguen con grandes ganancias, tal
como compartiu unha cooperativista
nicaraguana.
Representantes das dioceses de
Santiago, Ourense, Tui e Lugo
reuníronse en outubro na capital
lucense para tratar dos medios de
comunicación social, falando da
presencia da Igrexa na prensa, radio,
televisión e Internet, así como da
programación de actividades
conxuntas no eido da comunicación.
Destaca a potenciación da difusión
de noticias a través do portal http://
www.igrexa.org, con moita información oficial (datos diocesanos,
delegacións, publicacións oficiais,
etc.), pero ningunha información de
base e unhas reaccionarias ligazóns.
Se as novas canles de información
non valen máis que para isto... podían
quedar cos antigos boletíns.

597 93

Victorino Pérez Prieto

Igrexa en España
A Universidade Pontificia de
Salamanca (UPSA) acolleu en
setembro dous encontros importantes. O primeiro foi unha nova
edición do Congreso Bíblico, a gran
participación de xente é índice do
interese manifestado; levaba por
título nesta ocasión “Biblia,
memoria histórica y encrucijada de
culturas”, contando coa participación
de bos especialistas. O segundo foron
as Xornadas de Teoloxía, nas que
participou menos xente, a pesar de
seren igualmente interesantes polo
tema e os relatores: “Fundamentalismo religioso y radicalidad
evangélica”.
Tamén tivemos noticia dun
interesante encontro en Monserrat a
comezos de novembro. Co tema “Crer
despois da cristiandade”, 35
intelectuais cristiáns, entre os que
estaba algún bispo (Joan Carrera),
debateron o fenómeno da descristianización da sociedade. A maioría
eran cataláns (A. Matabosch, Ramón
Plá...), pero habíaos tamén galegos
(Bernardo G. Cendán, F. Carballo e
Xosé Luís Barreiro), vascos (C. García
de Andoin...) e casteláns (Martín
Velasco...); foron convocados pola
Fundació Joan Maragall. A conclusión
foi que, aínda que se esborralla un
certo cristianismo institucional
vixente durante séculos, a fe cristiá é
posible e mesmo pode saír fortalecida
da crise. Pero é fundamental afrontar
unha reforma eclesial. A Igrexa terá
que funcionar doutra maneira,
superando a súa concepción como
“monarquía absoluta”, asimilando
unha conducta democrática, que saiba
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convivir nunha sociedade secularizada e pluralista.
Lemos estes días que España é o
segundo país que máis diñeiro dá
para as Misións, despois de EE UU,
e o primeiro en número de
misioneiros (Vida Nueva). Estes
están a realizar un magnífico labor, e
é moi boa cousa que os cristiáns dos
países ricos compartamos cos menos
ricos, aínda que a utilización dos
cartos polas OMP (Obras Misionais
Pontificias) teñan os seus máis e os
seus menos.
No informativo electrónico
Eclesalia lemos a grata noticia do
traballo do Centro de Escucha San
Camilo, que leva moitos anos
plantándolle cara á morte. Trátase
dun servicio gratuíto para persoas en
dó atendido por profesionais. Desde
1997 este centro ven prestando os
seus servicios a xente que sofre a
soidade, a angustia e a dor da perda
dun ser querido, converténdose nun
espacio único onde a persoa é
escoitada con respecto por profesionais da saúde. Certamente, a escoita
auténtica ten un inmenso poder
terapéutico.
Pero tamén lemos con preocupación en Religión Digital da
participación no goberno de Aznar de
presuntos membros dos Legionarios
de Cristo Rey (Angel Acebes e J. Mª
Michavila, cousa que xa afirmara
anteriormente La Opinión) e do Opus
Dei (Federico Trillo e Mayor Oreja,
aínda que nunca se sabe ata onde
chega a pertenza real). Para quen
non coñeza os tales lexionarios

¿Outro mundo e outra Igrexa posibles?

dirémoslles que é unha organización
ultra fundada polo mexicano Marcial
Maciel, que tivo que fuxir do seu país
polas acusacións de presuntos abusos
sexuais a seminaristas, pero que
medrou rapidamente en América
Latina e España polos seus vínculos
co poder político e financeiro.
En Vida Nueva lemos que Jesús
Mª Lecea, escolapio e presidente da
CONFER (organización dos relixiosos españois), cre que hai unha “crise
de confianza” entre bispos e
relixiosos, lamentando a falla de
diálogo que hai actualmente, e
falando de “desasosego”, “sospeitas”
e “incomodidade” por ambas partes.
A información cita un artigo do
último número da revista de vida
relixiosa editada pola CONFER.
Para rematar as novas da Igrexa en
España, tres noticias máis de bispos.
A primeira é o contrapunto da
información sobre a boa recepción do
novo bispo de Valladolid Braulio
Rodríguez e a súa marabillosa
homilía (Vida Nueva). Nun artigo de
El Norte de Castilla (“De todo, menos
indiferente”) falábase da “non
disimulada sensación de alivio” dos
salmantinos, fronte á preocupación
dos valisoletanos polo estilo
intervencionista deste bispo “demasiado terrenal tras su capa de pastor
espiritual, con los ropones del sector

conservador de la Iglesia española”.
E un grupo de curas tinerfeños
dirixiron publicamente un duro “Eu
acuso”, contra o bispo de Tenerife,
Felipe Fernández, publicado en
Eclesalia. Acusan a monseñor de que
“actúa, no goberno da diocese, a golpe
de submisión á súa persoa”; e de que
“se rodeou de turiferarios que o único
que fan é incensalo, aplaudir... ou
calar”. Non podemos certificar a
verdade destas afirmacións, pero
sóannos a un estilo episcopal
tristemente demasiado habitual.
Antonio Cañizares ven de ser
nomeado arcebispo de Toledo e
Primado de España, título que vai
unido a esa sé episcopal. Alguén lle
puxo como alcume “o pequeno
Ratzinger”, porque en menos de dez
anos pasou de “profesor progre” de
catequética no Instituto León XIII a
secretario da Comisión Episcopal
para Doutrina da Fe, e logo bispo de
Ávila, e arcebispo de Granada. Co
novo nomeamento recibirá pronto o
capelo cardinalicio e pode ser sucesor
de Ratzinger á fronte da Congregación para Doutrina da Fe... se non
lle colle o posto Rouco.
Con toda seguridade, hai bispos
que o están facendo ben, servindo
con espírito evanxélico ao seu pobo, e
padecendo por el, coma os bispos
bascos e otros.

Igrexa no mundo
Empezando pola vella Europa, a
noticia que encheu máis portadas e
informativos –grata para moitos, e
ingrata para outros moitos– foi a
canonización de Escrivá de Balaguer

no ano do seu centenario. “San
Josemaría” forma xa parte dos 468
santos de Xoan Paulo II (que supera
con moito os 300 canonizados nos
séculos anteriores). Nos días e
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semanas anteriores e posteriores,
multiplicáronse os xuízos laudatorios
e condenatorios verbo deste conflictivo “santo” e a súa non menos
conflictiva Obra. De calquera xeito,
aí quedan as 300.000 persoas que
acudiron ao evento, número record só
superado polo P. Pío en xuño.
De paso, lembrar que este Papa,
ademais de ser o máis canonizador, é
record en máis cousas: Un dos
papados máis longos da historia (24
anos, o cuarto pontificado máis longo,
só superado por Pío IX, León XIII e
Pío VI, este último por pouco). O
Papa máis peregrino (98 viaxes
internacionais por 129 países); o que
máis cardeais nomeou (201); o que
máis documentos publicou (13
encíclicas, 12 exhortacións apostólicas, 11 constitucións apostólicas e
40 cartas apostólicas, a última en
outubro: Rosarium Virginis Mariae);
e o que máis ten falado en público
(preto de 3.000 discursos).
Outra noticia que causou gran
rebumbio en Italia foi a “guerra dos
crucifixos”. O goberno de Berlusconi,
tal como anunciou a ministra de
Educación, Letizia Moratti, quere
implantar de novo os crucifixos nas
escolas. Días antes, o Papa manifestara a importancia da cruz como
símbolo do cristianismo. De seguida
a polémica saltou aos medios, sobre
todo polas minorías relixiosas e os
grupos laicos. Foi moi importante
que unha congregación misioneira
coma os xaverianos manifestara que
non estaba de acordo con esta
implantación, pois onde os cristiáns
son minoritarios xa padecen o
contrario por parte dos grupos
islámicos. De calquera xeito, xa hai
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violencia social abondo para que teña
que medrar precisamente no nome
de Xesús Cristo.
A prol do ecumenismo cristián foi
o encontro entre o Papa e o Patriarca
da Igrexa Ortodoxa Romanesa S. B.
Teoctist. O encontro foi en Roma,
como resposta á visita do Papa a
Bucarest en 1999; os informadores
relixiosos falaron de que representaba un importante impulso para a
unidade cristiá, fronte á que o
Patriarca Ruso Alexis II é a oposición
máis teimosa.
Quince mil persoas acompañan ao
Dalai Lama nun encontro en Graz
(Austria) a durante o mes de outubro.
Trátase do Kalachakra (en tibetano “roda do tempo”), o máis
importante dos rituais budistas, que
ten como obxectivo acadar a
iluminación e promover a harmonía
e a paz no mundo. Nese encontro
houbo tamén un espacio para os
representantes das relixións monoteístas (La Vanguardia). Na Gran
Bretaña a Igrexa vai trocar os
confesionarios por outros de vidro,
transparentes, debido ás denuncias
por abusos sexuais dos curas. Non é
chanza, polo visto nas cidades de
Plymouth, Nottingham, Liverpool,
Cardiff e Londres xa están funcionando as novas cabinas, que custan
arredor de 1.600 $. Parece ser que o
meirande problema é de algunhas
persoas que prefiren manter o
anonimato á hora de confesar os seus
pecados (ICPress).
En Colombia segue a violencia
contra os curas. Dous encarrapuchados asasinaron a finais de
setembro e comezos de outubro dous
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novos curas en Medellín e Restrepo,
que ían camiño da igrexa. E facendo
esta Rolda soubemos do secuestro do
bispo J.E. Jiménez (presidente do
CELAM) e un cura por parte de
guerrilla. Só neste ano xa foron
asasinados varios curas e relixiosas,
xunto co arcebispo Isaías Duarte.
Súmase ás máis de 40.000 persoas
asasinadas nos dez últimos anos.
Como trouxemos repetidamente a
esta Rolda, Palestina é o outro foco
perenne de violencia, entre a
intransixencia xenocida dos xudeus e
o fundamentalismo dos grupos
islámicos aos que non lles importa
sacrificar vidas humanas a prol da
súa causa. Cáritas volveu denunciar
esta situación de Palestina,
referíndose á extrema pobreza con
que a ocupación xudía castiga á
poboación palestina. “A ocupación é
a primeira forma de violencia”, dixo
a presidenta de Caritas de Xerusalén,
Claudette Habesch (Vida Nueva).
Tamén seguen matando xente
coma cascudas en Burundi, tal como
denuncia repetidamente a Igrexa a
través do seus medios, fronte ao
silencio oficial, pois está implicado o
exército nas matanzas, e dos outros
medios de comunicación.

Traballadores nas últimas eleccións
no Brasil parece ser unha raiola de
esperanza para os labregos sen terra,
os meninos da rúa e tantos pobres
que viven nese inmenso país que
padecen o inxusto reparto da súa
riqueza. Curiosamente, participou na
súa campaña o coñecido político
norteamericano e pastor evanxélico
Jesse Jackson, que comparou a Lula
cos líderes negros Martin Luther
King e Nelson Mandela. Seica Lula
dixo nun dos seus mitins en São
Paulo que Xesús foi o meirande
revolucionario da historia da
humanidade (ICPress). Por iso, non é
estraño que ademais do apoio dos
sindicalistas da CUT e do MST
(Movemento dos Sen Terra), Lula
contase co apoio das Comunidades
Eclesiais de Base e algúns pastores
evanxélicos. O mesmo Lula ten
falado do apoio de Leonardo Boff, e
en Vida Nueva lemos un artigo do
coñecido dominico Frei Betto
titulado “Por qué voté a Lula”.

E os arxentinos seguen padecendo
o seu calvario froito da corrupción da
súa clase política e das políticas do
FMI. Recentemente os bispos
arxentinos fixeron un chamamento a
reconstruír o país, poñendo aos
excluídos no centro das súas
preocupacións (Vida Nueva).

Fan falla moitas raiolas de
esperanza así nun mundo no que cada
día morren de fame 25.000 persoas
(¡¡9 millóns ao ano!! entre elas 6
millóns de nenos menores de 5 anos),
tal como acaba de recordarnos a FAO
nun recente informe. Nel denuncia
que os avances na reducción da fame
no mundo están practicamente
estancados. A África subsahariana
segue a ser a área onde hai un
meirande número de famentos, que
seguen a medrar cada día. ¡E logo
estrañamonos de que non cesen as
pateras!

Ben preto de alí, o trunfo de Lula
da Silva e o seu Partido dos

vitope@planalfa.es

Victorino Pérez Prieto
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Recensións

José Luis Barreiro Barreiro
Pensar en Galicia. Identidade na diferencia
Seminario de Estudos Galegos, Sada, 2001, 210 páxs.

Se alguén pensa, unha vez lido o
título, que se vai topar cun libro
dedicado á Historia do Pensamento
Galego, ficará desilusionado nun
principio. De tódolos xeitos, esta
desilusión inicial, se un se embarca
na tarefa de ler esta obra – tarefa que
lle recomendo–, verase compensada
con creces ante un ensaio persoal
realmente suxestivo verbo do
pensamento en Galicia.
O seu autor, o profesor José Luis
Barreiro Barreiro, sitúa como obxecto
deste ensaio a “cuestión do modo de
pensar en Galicia” (páx. 63). Trátase,
pois, de abordar o pensar en Galicia,
un pensar en que abre as seguintes
perspectivas e dimensións: de
Galicia: “referido á orixe ou
ascendencia galega”; sobre Galicia:
que sinala o “marco obxectual
específico de reflexión e con
caracteres propios”; en Galicia: “o
espacio ou ubicación dunha
actividade reflexiva universal que,
en canto tal, non ten patria, nin
fronteiras”: para Galicia: como
“compromiso e como factor iluminador da realidade histórica galega,
a nivel filosófico, socio-cultural e,
mesmo, político”(páx. 12).
Superada a cuestión verbo da
pertinencia ou non de admitir a
existencia dun discurso filosófico
galego e avanzando decididamente
cara a unha articulación “dos
pensamentos que este país foi

xerando a través do tempo” (páx. 7),
o autor, cun compromiso a prol do
pluralismo cultural e cun interese
polos universos culturais marxinais
ou febles, como é o caso galego,
preséntanos unha metodoloxía de
investigación aberta e, como xa
dixemos, moi suxestivo.
O libro constrúese sobre a idea
reguladora da dialéctica do universal
e do concreto, cun dobre movemento
que vai do universal ó concreto e do
concreto ó universal, e, ademais,
cando pasa a ocuparse de autores e de
doutrinas, sobre todo nos dous
últimos capítulos, establece un dobre
paradigma ou tipo de discurso: “o
sígnico, monosémico e uniforme que
é o discurso do poder, civil ou
eclesiástico; e o simbólico e polisémico que é o discurso do pobo” (páx.
172) A aposta por este tipo de
dialéctica implica asemade o
manterse no que denomina “a
dialéctica do et/et (da integración) e
non a do aut/aut (da exclusión)” (páx.
10).
Situando, pois, o seu labor nestas
coordenadas e no marco dunha
Historia das Ideas, abranguendo os
discursos escritos non só filosóficos,
senón tamén literarios, científicos,
sociais... e empregando un método
crítico-xenealóxico, que non esquece
a idea de que “todo texto é texto nun
contexto”, aborda unha serie de pasos
na súa exposición: delimitar a noción
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de filosofía e discurso filosófico que
vai empregar (cap. 1); a concreción
da dialéctica do universal aplicado á
cuestión da existencia da Filosofía e
da Ciencia españolas (cap. 2.1) e, nun
segundo paso desta concreción do
universal ó concreto, ocúpase da
“cuestión do modo de pensar en
Galicia” (páx. 63, Cap. 2.2).
O fructífero destes presupostos e
desta metodoloxía reflíctense na súa
aplicación a dúas cuestións estrictas:
“o Camiño de Santiago, espacio de
mediación e universalidade” (Cap.
3), abríndose nos problemas da figura
de “Prisciliano, como figura reivindicativa”; de “Prisciliano ou Santiago” e na “inventio do corpo do
Apóstolo”; e nun segundo intre,
aplica tamén este programa de
investigación ó tema de “o recurso á
historia primixenia” (Cap. 4) onde
trata as cuestións da identidade,
aberta na dobre polaridade da
identidade como mito e o mito como
identidade, e a distinción na
historiografía galega entre o relato
historiográfico honorífico e o relato
historiográfico reivindicativo propios
da historiografía galega dos séculos
XVI ata XVIII e dos séculos XIX e XX,
respectivamente.
Estes capítulos 3 e 4 do libro amosan,
logo, os froitos que se tiran da
aplicación deste tipo de análise
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crítico-xenealóxica a partir da
contraposición entre un discurso
sígnico-monosémico, a linguaxe do
poder; e un discurso simbólicopolisémico, a linguaxe do pobo.
O capítulo máis suxestivo, ó noso ver
e desde unha perspectiva relixiosa, é
o dedicado a Prisciliano, xa que
presenta de xeito rico e sintético o
estado da cuestión de Prisciliano,
facendo a esta figura representante
claro dun “modo de discurso
simbólico-polisémico (e dunha
relixiosidade popular) enfrontado a
outro tipo de discurso (o sígnicomonosémico, de opera aperta, dunha
relixión xerarquizada, oficializada,
en definitiva, dun discurso do poder)”
(páx 146). E nos tempos en que
vivimos a caracterización de Prisciliano lémbranos a outros moitos “representantes dun discurso simbólicopolisémico”, que por achegarse ó
pobo, á súa linguaxe e á súa realidade
son perseguidos polo discurso do
poder dunha institución eclesial
representante do discurso definido
aquí como sígnico-monosémico.
Por todo isto, todo novo libro
dedicado ó pensamento galego debe
de ser recibido con ledicia, e máis se
se amosan tan ricos, tan abertos e tan
suxestivos como esta obra do profesor
Barreiro.
Xosé L. Pastoriza Rozas
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Santiago Madrigal, S.J.
Vaticano II: Remembranza y actualización. Esquemas
para una Eclesiología
Sal Terrae, Maliaño 2002, 424 páxs.

O autor, profesor de Eclesioloxía na
Universidade de Comillas, agasállanos con estas páxinas nos corenta
anos do comenzo do maior
acontecemento eclesial do século XX.
Hai que dicir que el non viviu o
Concilio, e paréceme un dato
interesante, tal vez sexa dos
primeiros que reflexionan sen esta
experiencia directa. Na primeira
parte, os seis primeiros capítulos,
recollen as diferentes sesións e as
reaccións dos observadores protestantes. O séptimo é un capítulo moi
curioso: Unas lecciones de Eclesiología según espírito y letra de Gonzalo
Torrente Ballester. E non é metáfora.
É a auténtica redacción do escritor:
Memorias de un inconformista (1997)
que durante os anos do Concilio
reflexionaba nas páxinas de El Faro
de Vigo. O 8 titúlase: La imposible
restauración: Del Sínodo sobre el
Concilio al Año Jubilar e recolle os
vinte primeiros anos, o Sínodo de
1985, o Vaticano II á luz da carta
apostólica Tertio millennio adveniente e remata con O Vaticano II
¿Un Concilio para o século XXI?
A segunda parte refírese á
actualización e recepción do mesmo
Concilio. E aquí cólleo de pleno a súa
experiencia.
No capítulo 9: Los nombres de la
Iglesia en el tiempo posconciliar:
pueblo de Dios y/o misterio de
comunión. ¿Como camiñamos hoxe

por eses vieiros? O 10: Líneas para
una teología del ministerio: en
nombre de Cristo, al servicio de la
Iglesia, onde analiza a Presbyterorum
ordinis e a crise de identidade do
presbítero. Comenta aquí a
exhortación Pastores dabo vobis.
11: Jalones para una teología del
laicado: evidentemente o concilio
deulle outra misión ó laicado, pero...o
Sínodo de 1987 ¿que camiño seguiu?
E complétaa coa instrucción de 1997
a propósito da colaboración dos laicos
no ministerio sacerdotal.
12: Plädoyer por una Iglesia sinodal:
corresponsabilidad, autoridad y
participación e pregúntase por
¿democratización ou sinodalización?
13: El compromiso ecuménico de la
Iglesia católica. Estudia a Unitatis
redintegratio e a Ut unum sint á luz
da Lumen gentium.
14: Primado e colegialidad: Insistindo no desenvolvemento de la Ut
unum sint.
15: Cristianismo, Iglesia, Religiones.
Aquí comenta a Dominuns Jesus. O
diálogo interrelixioso e a cuestión
cristolóxica.
16: Conclúe pensando como facer
eclesioloxía hoxe, pedindo fidelidade
e creatividade na recepción do
Concilio e afirmando que este
continúa. É unha traxectoria que
segue aberta e pendente dun moito
maior desenvolvemento.
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É un libro para abrir camiños á
reflexión de cada quen sobre este
acontecemento da historia que tantas
perspectivas abriu e que hoxe
consideramos a medio camiño entre

a gran esperanza e a gran decepción.
Tal vez vividas ambas nunha sobre
valoración que non conta coa
finitude...
Engracia Vidal Estévez

Gaspar Martínez
Confronting the Mystery of God. Political, Liberation and Public Theologies
Continuum, New York-London, 2001, 354 páxs.

A simple vista do autor, español, e do
título, inglés, indica xa que estamos
ante un libro especial. Trátase dun
traballo de doutoramento en teoloxía
feito en Norteamérica. Pero é moito
máis ca iso: constitúe unha excelente
e concienzudísima análise dos
desenvolvementos da teoloxía católica nos últimos tempos.
O título apunta a tres modalidades
decisivas: a teoloxía política de Johan
Baptist Metz, a da liberación de
Gustavo Gutiérrez y a pública de
David Tracy. Alemania, Perú, USA:
tres escenarios que marcan –sinalalo
e demostralo é un dos méritos do
libro– tres estilos, cunha fonda
converxencia, pero sen negar as
diferencias. Detrás, como cuarta
figura da que dalgún xeito todos
parten, está Karl Rahner (índice e
fautor moi principal do cambio de
paradigma efectuado polo Vaticano
II, acompañado en treitos polo
americano Bernardo Lonergan e pola
Nouvelle Théologie francesa).
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Isto marca a estructura do libro.
Rahner (capítulo 1º) aparece como o
punto de partida: a súa teoloxía
protagonizou en aspectos decisivos
–pena que nesta historia non tivera
presencia o impacto xenial e pioneiro
de Amor Ruibal– a ruptura co
pechado mundo da neo-escolástica,
abríndoa ás novas esixencias do
suxeito e da cultura moderna.
Partindo dela, os outros significan
un avance cara á concreción da
historia, co seu pluralismo e
ambigüidade, coas súas interrupcións, os seus pobres e as súas
víctimas. Cada teólogo faino á súa
maneira, de acordo co seu talante
persoal e sobre todo coa súa
circunstancia.
O autor somete as súas obras a un
estudio exemplarmente rigoroso, que
sempre empeza xustamente pola súa
contextualización cultural e sociopolítica: a Alemaña da posguerra, co
seu trauma das guerras mundiais e o
nazismo, co impacto da reunificación,
co peso e a riqueza da súa tradición

Recensións

teolóxica; os Estados Unidos, co
American experiment, a partir da
colonización e o seu mesianismo, co
exterminio dos indios e a terrible
contradicción do escravismo, co seu
poder económico e militar, co seu
pluralismo e a súa relixión civil; o
Perú poscolonial, cos seus pobres, a
súa dependencia, a súa corrupción, a
súa droga, as súas discriminacións,
nun pobo masivamente católico. O
autor estaba especialmente preparado para comprender esta
dimensión polos seus estudios na
London Business School e porque tivo
a ocasión de confrontar o seu traballo
con Metz en Munich, con Gutiérrez
en Lima e con Tracy, director da tese,
en Chicago.
Dentro xa do propio contexto estudia
a traxectoria de cada autor. Ó facelo,
non se contenta cunha exposición
plana, senón que –este é outro dos
riscos más salientables e máis de
agradecer no libro– persigue con
agudeza a súa evolución. Mesmo para
o coñecedor que seguiu en lectura
directa a traxectoria dos autores
aparecen así datos sorprendentes e
aspectos que pasaron desapercibidos,
pero que resultan moi importantes
para unha xusta comprensión. Non é
fácil atopar nada semellante na
abundante bibliografía sobre o tema
(é significativo que tanto Tracy como
Gutiérrez, que escriben cadanseu
prólogo, recoñecen que eles mesmos
aprenderon acerca da propia obra).
Ademais, Gaspar Martínez, tomando
nota da mellor tradición anglosaxona,
non desperdicia unha palabra,
logrando unha precisión admirable,
de cote iluminada, e non estorbada,

polas notas dunha información
verdadeiramente impresionante
(postas ó final, en corpo pequeno,
ocupan 83 páx.).
Non é posible entrar aquí no detalle
destas teoloxías. Gutiérrez parte do
pobre e do non-home, acolle a
chamada de Las Casas e inspírase en
escritores como Arguedas e Mariátegui: por iso insiste no compromiso,
xa agora, coa liberación. Metz, na
Europa próspera, impactado polo
Holocausto, atento á crítica da Escola
de Frankfurt, sobre todo a Bloch,
Adorno e Benjamin, insiste nunha
teoloxía política, determinada pola
memoria das víctimas e pola
“autoridade dos que sofren”. Tracy,
católico nunha América protestante,
impactado pola crise posmoderna e
pola invencible ambigüidade do
pluralismo, busca unha teoloxía
pública, cunha hermenéutica cada
vez máis crítica e refinada.
Son , pois, distintos pola súa situación
e a súa intención. Pero os tres, sobre
todo desde o común traballo na
revista Concilium, están en influxo e
interacción permanente. De feito,
unha das intencións da obra, que non
oculta as diferencias, é mostrar –a iso
dedica sobre todo o derradeiro
capítulo, o quinto– unha confluencia
de fondo cara a un teocentrismo, de
carácter místico-profético: por un
lado, faise cada vez más sensible ó
sufrimento e ó traballo da historia;
por outro, é cada vez máis respectuoso
co misterio divino. Algo que, fronte a
certas acusacións, salienta con
enerxía Tracy no seu prólogo como
unha lección que o admira e ilumina:
“o xiro radical a Deus e ó misterio en

607 103

Recensións

tres teoloxías representativamente
‘mundanas’, sen perda do carácter
político, liberacionista e público da
teoloxía moderna”.
É digno de notar, finalmente, o ton
sempre acolledor e positivo do autor
cos teólogos estudiados: busca
sempre comprender e non criticar ou
buscar os defectos; nin sequera critica
as súas críticas (que por veces,
respecto de Rahner, por ex., considero
inxustas). Persoalmente e respondendo a unha preocupación central
na miña teoloxía, boto de menos
–neles, non no autor– unha consideración máis radical e coherente do
problema do mal: exemplarmente
sensibles a el e tratando de lograr
unha nova visión máis acorde co Deus
de amor, non acaban de romper con

decisión o inveterado prexuízo de
que El “podería”, se quixese,
eliminar o mal do mundo e da
historia. Se iso fose así, todo o
discurso se faría contradictorio; de
feito, en ocasións un ten a impresión
de que a retórica teolóxica do
“misterio”, da “liberdade e soberanía” o mesmo do “sufrimento” de
Deus oculta a falta dunha moi grave
coherencia de fondo neste punto
decisivo.
Pero, claro está, este de ningún modo
era o tema do libro, que merece unha
felicitación sen reservas. Felicitación
que no meu caso se converte no desexo
e mesmo na petición de que sexa
traducido canto antes. Sería unha
riqueza moi importante para o noso
panorama teolóxico.
Andrés Torres Queiruga

CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE
Cando preparamos este número, falta aínda alguén por cubrir o
ano 2002... Esperemos que neste mes e pico poida saldalo.
Lembramos como tódolos anos:
Xaneiro: pasaremos os recibos do Banco. Urxe que nos digades
se tedes cambios.
Xaneiro, febreiro e marzo para os que o facedes por
transferencia ou xiro postal.
Abril: enviaremos Reembolsos os que non teñan pagado.
O de sempre: Os reembolsos son moi caros e traballosos. Por favor,
se podedes, evitádeos.
Canto máis facilitemos os cobros, mellor poderemos manter os
prezos da revista. Gracias.
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Libros chegados
Montero
Santalha,
José
Martinho, Proposta Galiza,
Edición de autor, numerada, A
Coruña, 2002, 33 páxs.
Recolle o debate histórico das dúas
formas Galicia e Galiza, e conclúe,
con argumentos históricos e
lingüísticos, que é Galiza a forma
máis xenuína e a que debe ser
empregada.
VV.AA.
Nos
lindeiros
da
galeguidade, Estudio antropolóxico
do val de Fornela, Consello da
Cultura Galega, Santiago, 2002, 696
páxs.
X. M. González Reboredo, L. Costa
Vázquez-Mariño e Clodio González
Pérez son os autores deste amplo
estudio que abrangue etnohistoria,
etnomusicoloxía e etnografía deste
val sito administrativamente na
provincia de León.
VV.AA. Actas dos IV encontros para
a normalización lingüística, Consello
da Cultura Galega, Santiago, 2002,
316 páxs.
Dezaseis especialistas expoñen a
situación sociolingüistica de Europa
e de Galicia nos ámbitos da xustiza,
a igrexa, a sanidade ou a publicidade.
José de Vicente González, Boticas
monásticas, cartujanas y conventuales en España, tresCtres, Santa
Comba, 2002, 340 páxs.
O autor, doutor veterinario e
licenciado en medicina, dedicou unha
boa parte do seu traballo ó tema que
ocupa estas páxinas. Vai precedido
dun estudio heráldico das ordes
relixiosas. A presentación destaca
pola gran riqueza de imaxes a cor.

VV.AA. Cartafueyu d’homenaxe al
Padre Federico González-Fierro Botas
S.J. Varias asociacións de Gijón
editan estas 120 páxs. na memoria
de Fico, compañeiro tamén de
Encrucillada.
Breve biografía e recollida de artigos
que se publicaron co gallo da súa
morte e que nos descobren a riqueza
da súa personalidade.
VV.AA. Por el camino del crucificado.
Seguir a Jesús hasta la cruz. Sal
Terrae, Maliaño, 2002, 200 páxs.
Traducción do italiano. Preparado por
un equipo catequético da diócese de
Verona. Pensado para evanxelización
de adultos seguindo itinerarios
bíblicos, inspirado por unha
pedagoxía axeitada e tomando o
“camiño”, a peregrinación, como
símbolo da vida cristiá.
Monseñor Oscar Romero, La
violencia del amor, Sal Terrae,
Maliaño, 2002, 214 páxs.
James R. Brockman, S. J. preparou
estas páxinas estractadas das
predicacións que Monseñor Romero
facía tódolos domingos pola radio,
durante tres anos. Os pobres de El
Salvador non perdían esta Palabra
que os reconfortaba na fe.
Green, Julien, Hermano Francisco,
Sal Terrae, Maliaño, 2002, 320 páxs.
O coñecido novelista, danos nestas
páxinas algo máis que unha novela.
Sabemos que dentro da trama, hai
un verdadeiro personaxe, Francisco,
e un Deus que non deixa de se
manifestar a este home que o
escoitou.
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Boff, Leonardo, Espiritualidad:
Un camino de transformación, Sal
Terrae, Maliaño, 2002, 94 páxs.
Un fillo de Francisco, sete séculos
despois, ofrécenos unha serie de
reflexións para vivir esta espiritualidade, que el basea nas cualidades
do espíritu humano: compaixón,
amor, tolerancia, capacidade de
perdón, solidariedade...
La Verdiere. Eugene, Comer en el
reino de Dios: Los orígenes de la
Eucaristía en el Evangelio de Lucas,
Sal Terrae, Maliaño, 2002, 230 páxs.
A través das análises dos diferentes
banquetes que narra Lucas, vai
ensinándonos como os primeiros
cristiáns van tomando conciencia da
Eucaristía progresivamente.
Morrico, William, Dichos desconocidos de Jesús: Palabras atribuídas a
Jesús fuera de los cuatro evangelios,
Sal Terrae, Maliaño, 2002, 272 páxs.

Unha colección única dos ditos
atribuídos a Xesús. Recollidos nas
fontes coptas, gregas e árabes.
Aparecen todos integramente,
valorando o seu grao de autenticidade e comentándoos brevemente.
Martínez Plasencia, Mercedes e
Sánchez Cora, Teresa, Pontecaldelas, memoria escrita dun pobo
1500-1936. V.I: A xurisdición de
Caldebergazo, O partido xudicial, 600
páxs. V.II: O Concello constitucional,
500 páxs. V.III: Obras públicas 844
páxs. Deputación de Pontevedra,
2002.
Dúas profesoras de Colexio de
Pontecaldelas, e despois de dez anos
de traballo, dan á luz estas 2000
páxinas da historia local de case cinco
séculos. Toda unha aventura que nos
fai felices a quen temos algunhas
raiceiras nesta terra. Non perderon o
tempo.
Engracia Vidal Estévez

CONTAS DO FORO 2002
Gastos Imprenta ..........................................................
Programas, carteis, carpetas, papel

700.64

Conferenciantes de “fóra” ...................................................
Tánxer e Bilbao (viaxes e gratificación)

1450.00

Fotocopias, flores, casetes... .................................................

134.60

Total .............................................................................. 2285.24
Recollido no Foro ................................................................. 1412.89
Subvención Pª Lingüística ..................................................
790.00
Total ingresos ...................................................................... 2.202.00
Diferencia a pagar pola revista ............................................
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Cartas

Co gallo dos 25 anos
da revista Encrucillada
Ante todo, quero felicitar ós fundadores, ós colaboradores e ós
lectores; a toda a familia de Encrucillada. Porque vintecinco anos
son moitos anos, nos que a revista se acreditou pola súa inculturación
na realidade de Galicia desde a fe cristiá, gracias a un equipo que
garante a súa calidade.
Naceu Encrucillada no 1977 cunha clara afirmación da realidade
de Galicia, cos seus problemas rexionais propios, seguindo o espírito
do Concilio Vaticano II, preocupada da promoción da lingua galega,
da cultura propia de Galicia, do compromiso cos pobres. Parecía
nacer unha Igrexa diferente ó servicio do pobo. Lástima que
Encrucillada non tivese unha influencia máis grande no Concilio
pastoral de Galicia.
Realmente Encrucillada mostrouse sempre preocupada polos
problemas de Galicia, da cultura, do ensino, de dar a coñecer as
personalidades galegas, da saúde, da literatura, e sempre o fixo co
espírito de esperanza tratando de mellorar a situación do pobo nos
diferentes sectores da vida humana e cristiá.
Teño diante de min o número 129 correspondente ós meses de
setembro-outubro que trata da familia, un tema fundamental para a
sociedade que “é un ámbito imprescindible para a formación da
persoa humana” (X. M. González Ortega, no Guieiro): a familia na
actualidade, a familia en Galicia, a familia en crise, distintos tipos
de parellas etc. A sección Rostros, neste caso dedicada a Paul Tillich,
abre a revista ó mundo.
No XVII Foro dedicado ó tema As relixións no mundo: diálogo e
conflicto, tema tan actual e urxente; impresionoume o folleto para
a oración da tarde Co Deus de tódolos pobos, con textos de Tao, da
Biblia, do Corán, da Bhagavad Gita. Tódolos camiños levan a Deus,
Pai de todos nós; polo tanto todos somos irmáns chamados a
colaborar cos dons que recibimos para construír un mundo máis
xusto e máis humano. Para conseguilo temos que reflexionar e
tamén orar.
Fr. António Peteiro
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