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Guieiro
Dicir que vivimos
en occidente unha seria crise da institución eclesial non é xa máis
que unha verdade de pé de banco. Encrucillada ven dedicando
periodicamente un espacio a analizar este fenómeno (véxanse por
exemplo os números 100, 105, 121, 123, 124). Hoxe por hoxe, na
etapa final dun madato papal, e cando agroma con forza a seria
demanda dun concilio renovador, parece adecuado pensar sobre o
futuro da Igrexa. A nosa contribución é este número onde o lector
encontrará tres artigos directamente centrados no asunto.
Abre a sección Estudios o artigo de Victorino Pérez Prieto O
futuro da Igrexa e a Igrexa do futuro, unha reflexión feita desde
unha tripla perspectiva: a da ollada agradecida á nai sustentadora,
a solidaria do ánimo reformador e a crítica ante a necesidade do
cambio. A análise prosegue da man das categorías elaboradas por
Marcel Légaut: no cristianismo conviven unha relixión de chamada
e unha relixión de autoridade. Recuperar a súa esencia orixinal de
relixión de chamada ha de ser un obxectivo primordial se a Igrexa
quere seguir sendo unha voz escoitada. O autor propón esta recuperación a través de cinco aspectos: volver á esencia do cristianismo
–a figura e a mensaxe de Xesús–, o compromiso cos pobres, a
preocupación por toda a creación –é dicir, a preocupación ambientalista–, a necesidade de converter a Igrexa nunha comunidade de
iguais, e o obxectivo de actuar desde unha perspectiva autenticamente ecuménica.
Bernardo García Cendán dedica o seu estudio á crise da
liturxia, unha crise da celebración dominical que é en realidade un
aspecto máis da situación crítica da Igrexa galega. Esta non é,
segundo o autor, unha situación transitoria senón que responde a
un fondo proceso de cambio social, que esixe unha fonda renovación
–el fala mesmo de refundación–. É xa tempo de esquecer o inútil
soño de recuperar situacións anteriores, para centrase na promoción
de pequenas comunidades máis personalizadas e máis dinámicas.
Haberá que ter en conta as peculiaridades da mocidade actual, coas
súas dificultades para integrarse en institucións organizadas pero
cunha evidente necesidade de referentes. Haberá que reparar na

3

Guieiro

desconexión existente entre as propostas homiléticas e a realidade
social. Haberá quizá que reformular o mapa parroquial. Haberá, en
fin, que adaptarse ós novos modelos de práctica relixiosa que se
están a configurar.
Como complemento exemplificador Manuel Regal Ledo
descríbenos unha experiencia vivida en primeira persoa hai algúns
anos. Relata a organización de celebracións dominicais sen cura en
varias parroquias luguesas. A experiencia, que contaba co beneplácito diocesano, apunta, segundo o autor, novas posibilidades
para a renovación da vida parroquial. Aséntase, non na necesidade
derivada da escaseza de curas, senón no convencemento de que é
posible vivir unha vida parroquial adulta –non dependente–, na que
a parroquia no seu conxunto é capaz de organizarse para celebrar
a súa fe. Non resulta menos interesante o que a experiencia supuxo
de ruptura coa visión clericalizada da Igrexa.
Se no primeiro dos Estudios se alude á necesidade de volver á
esencia do cristianismo –a figura de Xesús de Nazaré– isto é o que
nos lembra Manuel Guerra Campos no seu artigo Quen é Xesús
para min, onde, co seu característico estilo, nos invita a achegarnos
dunha maneira seria e adulta a un Xesús interpelante para a nosa
crenza e para a súa formulación nunha forma comprensible para os
homes e mulleres de hoxe.
Na sección Rostros achegarémonos á exuberante personalidade de
G. K. Chesterton. Xavier Carro introdúcenos primeiro na época de
mudanzas que lle tocou vivir, para logo trazar, en poucos riscos, a
súa vida plena de intelectual comprometido, que acabou encontrando
no catolicismo romano un refuxio seguro naqueles tempos
cambaleantes. Tras un breve análise da súa obra detense nos dous
eixes do seu pensamento: o amor á realidade e a defensa do sentido
común.
Xaime M. González Ortega
xortega@terra.es
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Editorial

A marea negra do Prestige

Desde que o 13 de novembro de 2002 o Prestige se avariou fronte
ás costas galegas sucedéronse, cal se dun fatum se tratase, os
acontecementos xa coñecidos, ata chegar á catastrófica situación na
que hoxe nos atopamos... Ou, polo menos, así nolo tentaron facer
crer. Mal tempo, mala sorte. Sen embargo, despois de todo o
acontecido, vense con maior claridade certas cousas que xa se
intuían nos días máis inmediatos ós feitos. Xunto co chapapote
emerxeu moito máis lixo que non sería bo esquecer doadamente.
É claro que o acontecido co Prestige non foi sen máis unha
“catástrofe natural”, senón tamén en boa medida un grave fallo
político e un enorme “delicto ecolóxico”. O Prestige non afundiu:
afundírono. A información veraz e fiable non a proporcionaron os
medios de comunicación públicos, senón que veu ou de cadeas
privadas ou de Portugal e Francia. De xeito que a batalla que se
debería librar no mar se librou nos medios de comunicación, non só
desinformando senón tratando de desprestixiar iniciativas cidadás
que, como a de Nunca Máis, con tódalas posibles limitacións,
responden a un xusto e realísimo clamor do pobo galego. Resulta
evidente que en gran medida só gracias a este clamor –a
manifestación do 1 de Nadal foi tal vez a máis grande na historia de
Galicia– comezaron a ser atendidas as máis básicas demandas dos
mariñeiros.
A catástrofe non só colleu culpablemente desprevindos á Xunta de
Galicia e ó goberno central –pois non hai tanto do desastre do
Urquiola (1976) e aínda é moi recente o do Mar Exeo (1992)–, que
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nin sequera aplicaron as insuficientes normas e plans de actuación
xa aprobados polo propio goberno, senón que amosa tamén as lagoas
xurídicas e prácticas dunha incipiente UE que non é quen de facer
primar as lexítimas demandas ecolóxicas sobre os mesquiños
intereses económicos das firmas petrolíferas, dos armadores e das
aseguradoras.
Asemade deixou ó descuberto a falta dunha autonomía auténtica
e efectiva para Galicia, abandonada a si mesma, cun goberno
autonómico que se deixou desprazar dunha maneira vergoñenta, por
moito xuridicismo que se aduza como desculpa, e cun Goberno
central que nin sequera acudiu a tempo ós lugares da desgracia, que
delegou en funcionarios de segunda orde, descoñecedores do país e
eivados de manifesta incompetencia.
Remediar iso, dotando Galicia de medios técnicos e xurídicos
suficientes para afrontar os propios problemas, aparece así como
necesidade urxente e esixencia indeclinable. Reducida a palabra
baleira, a autonomía convértese en trampa xurídica e máscara
centralista, en abuso social e inxustiza económica.
Unha revista como a nosa, tan insatisfeita do rol da súa Igrexa na
historia de Galicia, recoñece que neste caso a súa presencia foi máis
clara ca noutras ocasións: o arcebispo de Santiago percorreu
practicamente tódolos puntos da costa na súa diocese e os locais
eclesiásticos puxéronse á disposición dos voluntarios. Merece tamén
mención o documento publicado, pero a penas difundido, polos
bispos responsables do Apostolado de Mar en España, Portugal e
Francia. A este respecto hai que lamentar a case nula atención dos
medios, tan sensibles —algunha vez cómpre dicilo— ó detalle
escandaloso no relativo á Igrexa, e tan reticentes ante as súas
manifestacións serias; aínda que tamén é verdade que, a forza de ser
suave e politicamente correcta, a voz eclesial non fai moito por
penetrar eficazmente na conciencia pública.
Por sorte non todo é negativo. A sociedade civil respondeu cunha
auténtica e inxente contramarea de solidariedade, que cubriu Galicia
de voluntarios —sobre todo mozos e mozas— do país, de España e
mesmo do estranxeiro. Dun xeito moi especial, percibiuse con toda
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claridade a capacidade de entrega, de coordinación e de incrible
creatividade da xente mariñeira, que, privada de medios, loitou
literalmente coas propias mans e, falta de asesoramento técnico,
soubo inventar aparellos axeitados. Notoria foi así mesmo a
xenerosidade, especialmente por parte das mulleres, para acoller e
atender os milleiros de voluntarios.
A decidida e valente actitude dunha comunidade en pé, defendendo
con coraxe a súa terra e reivindicando con enerxía os seus dereitos,
constituíu, sen dúbida, o escaparate irrefutable do mellor rostro de
Galicia, que servirá para romper tantos tópicos da submisión,
fatalismo ou pasividade. Nas pantallas de España e do mundo
apareceu claramente un pobo moi superior ós seus gobernantes e
merecente dunha maior xustiza política.
Mesmo o goberno central presentou un plano polo menos en
aparencia renovador. Plano que, se non quere ser un agravamento
ofensivo da traxedia, deberá superar as ambigüidades na formulación
e, sobre todo sinalar prazos claros e comprometer en firme o seu
cumprimento.
Cara a dentro resulta, se cabe, máis indubidable que esta terrible
sacudida está a supor un avance moi importante na conciencia
colectiva. Avance que hoxe se manifesta como preocupación indignada
e que, esperemos, a medio e longo prazo se converterá en reforzamento decidido de identificación cultural, de forza social e de
organización política.
Tarefa á que todos estamos convocados e que merece todo o noso
compromiso e todo o noso esforzo. Con estas páxinas editoriais Encrucillada quere unir a súa voz ó coro libre de tódolos bos e
xenerosos que poñen o ben de Galicia por enriba de calquera interese
particular ou gremial.
Nunca máis volta ó anterior. Nunca máis distanciamento do
propio idioma e da propia cultura. Nunca máis submisións centralistas. Nunca máis dimisión das propias responsabilidades.
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Estudios

O futuro da Igrexa e a
Igrexa do futuro1

Victorino Pérez Prieto

O Reino de Deus xa está entre vós (Lc 17,20)
Cando chegue o Fillo do Home ¿atopará fe sobre a terra? (Lc 18,8)

1. A Igrexa do futuro xa está entre nós.
Eu son o que vai vir no futuro. O que hai, o que é, é o que vai vir. O que
eu son agora como cristiá, o que son as igrexas, é o que vai vir. Para
albiscar o futuro só compre ollarse no espello2.

O que vai vir é o froito do que é, do que hai. O que son as igrexas
agora é o que vai vir no futuro, aínda que tamén debamos estar
abertos á novidade sorprendente. Isto é un pensamento moi bíblico;
os profetas falan do futuro a partir do presente, e Deus invítaos a
ollar atentamente o seu contorno, o seu ser e a súa realidade
presente para poder dicir a súa profecía: ¿Qué ves Xeremías?... (Xer
1,11-15). Do futuro non podemos dicir nada, só sabemos do hoxe; se
ousamos falar do futuro é porque, partindo do que estamos sendo e
vivindo, cremos que podemos facer unha pre-visión que poida
axudarnos a ver o presente na súa necesaria perspectiva de devir.
Este traballo reproduce fundamentalmente unha conferencia que dei con este
mesmo título, no Auditório do Instituto Cervantes de Lisboa o 30 de Xaneiro de 2002,
convocada polo Centro de Reflexão Cristã.

1

2
Pilar de Miguel, glosando a Jorge Luis Borges e a Joan Chittister, Las iglesias
cristianas en Europa ante el siglo XXI, XIX Congreso de Teología, Evangelio y
Liberación, Madrid, 1999.
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Mirar o futuro é mirar o presente con imaxinación creadora; isto
supón sempre unha actitude esperanzada: se negamos o futuro xa
estamos negando o presente. Se
Partindo do que estamos sendo e podemos afirmar a presencia
vivindo, cremos que podemos facer renovada da Igrexa ao longo do
unha previsión que poida axudarnos a século XXI é porque somos capaces
ver o presente na súa necesaria persde vela con esperanza no comezo
pectiva de devir.
deste novo século.
Ademais, mirar o futuro e o presente creativamente supón mirar
o pasado, non para atopar nel as solucións automáticas aos problemas
actuais da Igrexa, senón para descubrir a riqueza do cristianismo
primitivo, ás veces oculta ou esquecida, para aprender dos erros e
iluminar as posibilidades do presente3.
Pero para achegarse á realidade da Igrexa aínda é necesario ter en
conta algo máis:
O mellor da Igrexa permanece agachado a quen non se mergulla nela
dalgún modo, ou a quen a examina unicamente como instrumento ou
como problema: a Igrexa participa da categoría do misterio no sentido
que lle deu Gabriel Marcel, é unha daquelas realidades que só
implicándose nela é posible descubrirlle e acoller os seus mellores
valores. Unha realidade que se esconde ó simple espectador ou a quen
se achegue a ela como simple problema4.

Por iso, precísanse tres actitudes básicas para falar do futuro da
Igrexa:
1. Un achegamento realista e agradecido. Porque a Igrexa é unha
nai amable que nos dá xenerosa o gran regalo da vida de fe, sen ela
imposible, e tamén unha nai chea de defectos que supón unha carga
pesada, como di moi ben Xosé Antón Miguélez. É xa moi vella unha
afirmación moi sabia: A Igrexa é unha casta meretrix, a Igrexa é
santa e prostituta; por iso, a pesar da súa historia de pecado, a
Igrexa ten manifestado unha certa fecundidade evanxélica na súa
3
Cf. Rafael Aguirre, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, DDB, Bilbao,
1987.
4
Xosé Antón Miguélez, Aportacións sobre o presente e o futuro da Igrexa galega,
XI Foro Relixión e Cultura, Santiago, 1996, en Encrucillada 100 (1996), páx. 86.
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misión de comunicar o Evanxeo. De feito, moitos nacemos á fe nesta
Igrexa, e iso fainos incondicionalmente agradecidos a ela, máis alá
de toda crítica. Nela recibimos os elementos básicos da fe: o
Evanxeo, o Pobo de Deus (unha comunidade para vivilo...) e os
Sacramentos.
2. Un achegamento solidario a unha Igrexa convocada urxentemente
ao Reino. O que lle esixe unha perspectiva constante de conversión,
máis aló da soberbia asfixiante de crerse posuidora da verdade.
Tamén é tradicional outra frase demasiadas veces esquecida: Ecclesia
semper reformanda; a Igrexa debe estar sempre en camiño, sempre
en proceso de construcción, por
iso, tamén, sempre en constante O clericalismo é particularmente
reforma.
nefasto para a Igrexa do futuro porque

3. Un achegamento crítico a unha leva como consecuencia a marxinación
Igrexa que pode e precisa ser dos leigos, especialmente das mulleres.
cambiada, se quere poder seguir
realizando a súa misión no futuro. Non pode perdurar unha Igrexa
sen institución, sen leis, sen dirixentes funcionais, puramente
carismática... E a Igrexa ten que durar porque leva un tesouro
precioso que lle pertence a toda a humanidade. Pero isto non obriga
a aceptar como “sagradas” e intocables as formas que a institución
ten hoxe.

Esta crítica da forma institucional e a actuación práctica da Igrexa
debe ser especialmente forte respecto do seu autoritarismo clerical
esmagador. O clericalismo é particularmente nefasto para a Igrexa
do futuro porque leva como consecuencia a marxinación dos leigos,
especialmente das mulleres, traballadoras eternamente invisibles na
Igrexa. A teóloga española Mercedes Navarro5 facía recentemente
unha lectura tremenda da Igrexa desde a parábola evanxélica dos
viñateiros homicidas (Cf. Mc 12,1-12; Mt 21,33-45; Lc 20,9-19).
Nesta parábola, cuxos protagonistas son todos masculinos,
contrapóñense a bondade e a paciencia esperanzada do dono da viña,
Mercedes Navarro, La herencia de la Iglesia y la perspectiva de género, en VVAA,
Retos de la Iglesia ante el nuevo milenio, Cátedra Cheminade, Madrid 2001. Un libro
bastante completo como panorama xeral, igual que o de Joaquin Gomis (ed.), El
Concilio Vaticano III. Cómo lo imaginan 17 cristianos, DDB, Bilbao, 2001.
5
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coa violencia, a agresión e o asasinato dos viñateiros. Ao final, a
viña é confiada a outra xente, e os viñateiros, que quixeron usurpar
a herdanza que corresponde ao Fillo amado, son eliminados. Mentres
ao dono o move o amor e o coidado pola viña, aos viñateiros móveos
a ambición, o control e o poder. Nesta parábola, Xesús pensaba
concretamente nos dirixentes de Israel e así o entenderon estes, e
por iso o mataron. Pero se facemos a transposición desta metáfora
á Igrexa a conclusión a que chegariamos nun sinxelo percorrido
histórico, pareceríase tanto á conclusión da parábola que ata daría
medo, comenta Mercedes Navarro. Porque, aínda que non tódolos
líderes relixiosos responden a este perfil, si corresponde este ao
estamento clerical en xeral, masculino e patriarcal, marcado polo
afán de poder e control máis que polo amor ao pobo a quen di servir.
A parábola remata coa frase “A pedra que os canteiros rexeitaron
é agora a pedra esquinal”. ¿Quen pode ser esta pedra hoxe? Non é
difícil deducilo relacionando o contexto actual co espírito do evanxeo:
os pobres, os marxinados, a mocidade... e especialmente as mulleres,
que son a maioría dos pobres, a metade dos xoves e... as que aínda
enchen as igrexas e traballan máis activamente nelas.
2. A Igrexa autoritaria-piramidal, un proxecto sen futuro.
A fe cristiá, tal como é presentada oficialmente polo discurso da
institución eclesiástica, interesa cada día a menos persoas...
A crise relixiosa e de Igrexa móstrase como un proceso que afecta á
sociedade, á cultura, desde o máis humano ata o máis divino...
Estando así as cousas, aos cristiáns non nos queda máis remedio que
vivir a nosa fe nunha situación de fronteira. E, non raras veces, mesmo
nas marxes desa fronteira. Non se trata dunha actitude de rebeldía,
trátase da única posibilidade de coherencia que temos ao noso alcance6.

Este diagnóstico do teólogo español José Mª Castillo, que
escoitabamos nun recente Foro de Encrucillada, resulta moi duro,
pero non menos acertado. Xa dixera o propio Castillo algo semellante

José Mª Castillo, La fe cristiana en una teología de frontera, XVI Foro Relixión
e Cultura en Galicia, Santiago 2001, Encrucillada 125 (2001), páxs. 27 e 28.

6
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hai anos no seu libro La alternativa cristiana7. O problema máis
grave é que cando a xente se vai das igrexas, estas, en vez de pensar,
reflexionar e ser capaces de dar áluz unha resposta nova, séntense
ofendidas e reaccionan atacando: aos que botan fóra e aos que
quedan dentro criticamente. En cambio, a cada vez maior irrelevancia
das Igrexas no mundo actual impón unha reflexión creativa e
esperanzada; porque o máis irrelevante é precisamente o seu
estancamento institucional (mentes, teoloxía, formas, organización
premodernas...).
Marcel Légaut, un leigo que fixo boa teoloxía, dixo con contundencia: A mediocridade dos ambientes cristiáns é un síntoma do
fracaso da Igrexa8. E non fai falla
moita análise para ver que esta A cada vez maior irrelevancia das
mediocridade nos ambientes e nas Igrexas no mundo actual impón unha
persoas é evidente, a pesar do reflexión creativa e esperanzada;
milagre e da revolución do porque o máis irrelevante é precisaVaticano II (hai xa preto de corenta mente o seu estancamento institucional.
anos!). Unha mediocridade, sen
dúbida, da que é particularmente culpable a xerarquía, por fomentar
máis a ortodoxia da doutrina e o culto que a ortopraxe da vida e a
vivencia persoal da fe, a disciplina máis que o pensamento e as
devocións máis que unha espiritualidade fonda. O presente e o
futuro xa lle están pasando factura a Igrexa por este modo dictatorial
de exercer o papel da autoridade.
Séculos de conservadorismo e preocupacións máis políticas que relixiosas,
disimularon e levaron cada vez máis a unha pobreza humana, aínda que
no pasado estivera tapada cunha asistencia regular ao culto e cunha
moralidade bastante xeneralizada... Só se os cristiáns saben seguir como
discípulos no camiño aberto por Xesús, poderán remediar esta
impreparación e autosuficiencia que suporía para o cristianismo a súa
derrota final... Demasiado tempo o cristianismo limitouse a cifrar a súa
acción na animación dun auditorio mudo e pasivo, crédulo e sen espírito
7
José Mª Castillo, La alternativa cristiana. Hacia una Iglesia del
Sígueme, Salamanca, 1978.

pueblo,

Marcel Légaut, Creer en la Iglesia del futuro, Sal Terrae, Santander, 1988, páx.
16.
8
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crítico, que quedou nun estadio infantil... Non poderá saír airoso da
mutación que o salvaría da morte, sen que os seus membros,
considerándose verdadeiros discípulos de Xesús... se esforcen por si
mesmos en avanzar cada vez máis no coñecemento do ser íntimo de
Aquel do que o cristianismo perpetuou... o recordo vivo9.

Imos coller prestadas algunhas ideas de Marcel Légaut, como
punto de partida para a nosa diagnose da Igrexa e apuntar logo
propostas de futuro. O teólogo leigo francés contrapón moi
adecuadamente as relixións de autoridade á relixión da chamada. a)
As relixións de autoridade están marcadas polos costumes dos
pobos nos que reinan, que elas mesmas van conformando. Dan
regulamentos de vida adaptadas e impoñen as súas leis no nome da
autoridade divina. Piden unha adhesión de tipo colectivo, por iso,
non axudan á maduración das persoas, pois mantéñense gracias ao
amestramento dos membros. Estas relixións están condenadas a
desaparecer pois acaban sendo un
A lei imposta por unha relixión de impedimento para que os seus fieis
autoridade é espiritualmente homi- e as sociedade avancen nun
cida.
desenvolvemento humano máis
persoal. De feito, non hai ningunha
doutrina que poda ser comprendida e que teña que ser aceptada da
mesma maneira por tódalas persoas. A medida que as persoas van
sendo máis cultas e máis conscientes, unha doutrina imposta a
todos por unha relixión de autoridade non pode recibir lexitimamente
deles máis que unha aceptación xeral, verbal e imprecisa. Se a
relixión pretende esa adhesión fará que os seus adeptos permanezan
Ano exterior das súas vidas profundas, como di Légaut, que aínda
engade algo máis grave: A lei imposta por unha relixión de autoridade
é espiritualmente homicida... O home que de verdade está vivo busca
para atopar; pero elas xa atoparon e non teñen que buscar10. É
evidente que a estas relixións fáltalles fe nas posibilidades espirituais
dos seres humanos; por iso, limítanse a utilizar os seus instintos
gregarios, apoiándose sobre a súa pasividade e a súa credulidade, así
levan á superstición máis que a unha fe persoal.
9

Ibidem, páx. 82.

10

Ibidem, páx. 42- 43.
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b) En troques, as relixións de chamada baséanse nunha acción que
tenta espertar na persoa a si mesma, esforzándose por sacala non só
do seu entumecemento espiritual, senón tamén dun infantilismo
relixioso, para chegar a un encontro de si mesma, chamándoa a
unha actividade de creación e transformación do mundo, por iso
nunca queren un sometemento servil. Esta relixión está sempre en
perpetua construcción, como unha obra sempre inacabada. A unidade
das persoas e das comunidades
vaina facendo o Espírito, non a Xesús pasaba entre a xente coma un
disciplina. A súa interna cohesión sementador, máis que coma o
é xerada a través da converxencia fundador autoritario dunha nova
dos diversos camiños persoais, na relixión.
vía da fidelidade á chamada... e así
vaise erguendo unha estabilidade fundamental11. Esténdese por
contacto individual, pola influencia persoal e pola resposta de
ambos. Por iso xeran unha fe persoal e comunitaria a un tempo.
Desde o comezo, o cristianismo foi unha relixión de autoridade
para os que non coñeceron persoalmente a Xesús. Ao comezo, esa
autoridade era só o testemuño dos discípulos, pero logo converteuse
en imposición, cando a Igrexa chegou a ser a relixión oficial do
imperio. Xesús falaba con autoridade, pero cunha autoridade interior
que era proposta a través da súa persoa; non quería impoñerse
artificialmente, senón ser buscado persoalmente. Porque Xesús era
a autoridade en persoa, que buscaba que a xente se abrise a si
mesma; buscaba o seu espertar espiritual... O fundamental era a súa
chamada de persoa a persoa. Por iso, Xesús pasaba entre a xente
coma un sementador, máis que coma o fundador autoritario dunha
nova relixión. A autoridade de Xesús dependía da súa misión, e esta
emanaba do seu propio ser: a presencia de Deus no seu eu máis
fondo. Velaí o esencial do cristianismo. Por iso, a herdanza de Xesús
fai do cristianismo unha relixión de chamada, aínda que desde o
comezo fora tamén unha relixión de autoridade. As Igrexas poden e
deben propor a súa mensaxe a tódolos homes e mulleres, pero a
través da comunicación testemuñal do seus membros. O verdadeiro
11

Idem, páxs. 51-52.
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fundamento da Igrexa de Xesús non pode ser a autoridade exercida
por algúns dos seus membros, senón a chamada sentida cada día
desde dentro de cada un dos bautizados e discípulos. Máis aínda, a
Igrexa, o cristianismo, só ten futuro desenvolvendo a súa dimensión
de chamada.
A coexistencia dunha relixión de autoridade coa relixión de
chamada é algo característico do cristianismo: Relixión de autoridade
por necesidade... relixión de chamada por esencia, porque está
unido indisolublemente a Xesús de Nazaret... Isto fai que sexa
necesario o imposible para que o que é subsista12. Algo semellante
afirma tamén Leonardo Boff no seu polémico libro Igreja, carisma
e poder. A relixión é a fe expresada e institucionalizada; e a fe é o
núcleo e a substancia da relixión, di citando ao seu irmán Clodovis13.
En efecto, a fe exprésase sempre
na dimensión sociolóxica da
A autoridade e a obediencia seguirán
relixión e as igrexas. Non existe
sendo necesarias, pero o espírito que
nin pode existir o cristianismo
as anime será, necesariamente, de
outra maneira totalmente distinta, se puro, o que existe é sempre a(s)
quere permanecer como proxecto Igrexa (s) como expresión históricocultural e obxectivación relixiosa
cristián.
do cristianismo. O carisma e o
poder son necesarios sempre na fe-relixión, pero non excluíntes: A
Igrexa carismática, como expresión dunha relixión de chamada, e a
Igrexa autoridade, expresión da necesaria institucionalización que
articule esta relixión, necesitan complementarse para que o proxecto
liberador de Xesús poida ir adiante. Na Igrexa do futuro, a autoridade
e a obediencia seguirán sendo necesarias, pero o espírito que as
anime será, necesariamente, de outra maneira totalmente distinta,
se quere permanecer como proxecto cristián.

12

Ibidem

páx.73.

Clodovis Boff, A religiâo contra a fe, citado no libro do seu irmán Leonardo
Boff, Igreja: Carisma e poder. Ensaios de Eclesiologia Militante, Vozes,
Petrópolis, 1981; en castelán en Sal Terrae.
13
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3. O futuro da Igrexa é unha Igrexa nova: a comunidade de
iguais no seguimento de Xesús.
O título deste párrafo pode parecer contradictorio. Fálase de que
o futuro da Igrexa é unha Igrexa nova, pero proponse como novidade
volver ao máis antigo proxecto de Igrexa: a comunidades de iguais
no seguimento de Xesús. En realidade, a afirmación é consecuente
co que se propuña xa no comezo deste ensaio: mirar o futuro e o
presente creativamente supón mirar o pasado; particularmente no
caso dunha relixión que necesita volver unha e outra vez ao
proxecto liberador xenuino do seu fundador, Xesús Cristo, para ser
fiel á súa esencia e poder cumprir coa súa misión na economía da
salvación. Paréceme que poderiamos facer cinco afirmacións que
salientan outros tantos aspectos fundamentais na Igrexa no futuro,
para que poida permanecer e ser fiel ás súas orixes evanxélicas e
realizar a súa función no mundo:
a) A esencia da Igrexa e do cristianismo está na persoa e na
mensaxe de Xesús Cristo.
Dúas frases de dous grandes cristiáns franceses, un clérigo e un
leigo, separados por máis de cen anos, resúltannos expresivas:
Coñecer a Xesús Cristo é todo, seguir a Xesús Cristo é todo (Antoine
Chevrier14). O cristianismo está indisolublemente unido a Xesús de
Nazaret, home de liberdade e de chamada (Marcel Légaut).
A primeira afirmación fundamental que compre facer é que Igrexa
do futuro ten que volver ao esencial: axudar a que as persoas
descubran a Xesús Cristo, a súa persoa, a súa mensaxe e a súa praxe
de liberación, para comprometerse con ela. Xesús é unha persoa a
redescubrir por cada cristián constantemente, pacientemente e
persoalmente. E iso non pode ser imposto, só pode ser descuberto.
Se a Igrexa perde a Xesús, perde o esencial. É o mesmo que o perda
a Igrexa tradicionalista, que a Igrexa progresista... Parece algo tan
fundamental que non faría falla recordalo, pero non é así. Non
tódolos cristiáns e cristiás semellan telo moi claro. A nivel popular,
moitas e moitos confunden un sentimento relixioso xeral con ser
14

Cf. El verdadero discípulo de Nuestro Señor Jesucristo, DDB, Bilbao, 1984.
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cristiáns (eu son cristián porque creo en Deus). A nivel progresista,
a outras e outros non lles importa trocar a Xesús Cristo por...
Shiva. Pero sen Xesús desaparecerá o cristianismo, aínda que quede
unha bonita mensaxe moral ou espiritual. Compre engadir tamén
que a persoa e a mensaxe de Xesús non se poden circunscribir a
unhas leis ou unhas normas relixiosas; sobre todo cando estas
normas apoucan as vidas das persoas, as súas relacións máis
fondas.
Este encontro e seguimento de Xesús Cristo, ademais de que non
pode ser unha gnose, un coñecemento para saber máis, senón unha
mobilización da persoa que ten que levala a unha transformación
persoal, debe impulsar inevitable-mente a un compromiso na
transformación do mundo, no xeito que Xesús anunciou de parte de
Deus: o compromiso co Reino de Deus, un mundo de irmáns baseado
na xustiza en paz, e na harmonía coa creación.
Isto leva a unha consecuencia que Xabier Pikaza desenvolveu
amplamente nun libro fundamental: o cristianismo xa non pode
tentar ser un sistema contra outro sistema, senón que debe buscar
levar á xente, humildemente, a
Sen Xesús desaparecerá o cristianismo, súa proposta alternativa15. Se o
aínda que quede unha bonita mensaxe cristianismo tentara hoxe volver a
moral ou espiritual.
ser o sistema social, como foi
noutrora, non cumpriría a súa
misión e non merecería sobrevivir máis que en forma fósil, porque
non pode competir co sistema social no progreso material, social ou
político, que di tamén Légaut. En troques, a súa misión está onde
a sociedade manifesta a súa impotencia: esta non pode facer outra
cousa que proporcionar benestar aos cidadáns -e só a uns poucos...
cumprirá engadir-, pero sempre será incapaz de darlle interioridade,
se non lle esteriliza esa capacidade... O cristianismo ten a función
de axudar ás persoas a que se descubran a si mesmas e descubran
o Misterio de Deus. Por iso, Xabier Pikaza chega a dicir:

15
Xabier Pikaza, Sistema, Libertad, Iglesia. Instituciones del Nuevo Testamento,
Trotta, Madrid, 2001.
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O triunfo do sistema libera as igrexas de tarefas administrativas e
sacrais que viñeron facendo deste antigo... permite liberar ao
cristianismo da súa forma occidental para descubrilo como experiencia
de absoluta gratuidade e comuñón... obriga ás igrexas a buscar modelos
de vida cristiá, en clave de liberdade, máis en consonancia coas
institucións do NT... Á luz da autoridade de Xesús e do NT, hai que dicir
que a Igrexa correu o risco de volverse orde sacra... Nesa liña, moitos
clérigos volvéronse administradores do sistema e da cultura ambientais,
máis que testemuñas da pascua de Xesús, é dicir contemplativos... Só é
sacral para Cristo o testemuño e o exercicio do amor gratuíto, sempre
persoal, de homes e mulleres 16.

b) O compromiso cos pobres ten que marcar a reflexión e a praxe
da Igrexa.
Isto, en primeiro lugar, pola sinxela razón de que os pobres son
hoxe a meirande parte da humanidade. Pero, ademais, porque o
Evanxeo é, sobre todo, unha Boa Nova para os pobres (Lc 4). Esta
aposta polos pobres significa que a Igrexa debe descubrir e vivir a
centralidade do pobre como lugar teologal e aínda principio teolóxico
fundamental na súa mesma reflexión teolóxica; ir a eles e descubrir
a entraña do Evanxeo con eles, para chegar a converterse
principalmente en Igrexa dos pobres. Esta correlación entre Deus e
os pobres é o que a Teoloxía da Liberación chama principio
xesuánico, que ven significar algo moi sinxelo, pero de consecuencias
revolucionarias: Deus ama e defende ao pobre polo mero feito de
selo17.
Como recorda repetidamente Jon Sobrino, o euaggelion do mercado
colocou ao mundo contemporáneo nunha situación mundial das
máis aberrantes da historia: o 20% da poboación rica posúe o 86%
do PIB dos mercados mundiais, e esa riqueza dos ricos está, sobre
todo, nas mans duns poucos, que ¡aínda son aplaudidos por iso!

16

Ibidem

páx. 394.

Cf. Jon Sobrino, El cristianismo en América Latina. Una reflexión desde las
víctimas, XIX Congreso de Teología, Madrid 1999. Tamén un memorable libro
que deixou unha forte impronta en moitos de nós, Ignacio Ellacuría, Conversión
de las Iglesia al Reino de Dios, Sal Terrae, Santander, 1984.
17
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Para máis aberración, duplicouse o número de pobres no mundo, en
80 países a renda é hoxe inferior á de hai unha década. É unha
realidade que nos supera, e que manifesta un verdadeiro Afracaso da
humanidade, fracaso particular dos cristiáns, señores do mundo.
Un insulto para os pobres e unha cegueira tranquilizante e
escandalosa para os que estamos nos países ricos.
Por iso, Jon Sobrino e os teólogos da liberación repiten, con razón,
que a Igrexa do século XXI ten que volver aos presupostos
abandonados de Medellín e a Teoloxía da Liberación, que ofreceu un
cristianismo que era realmente boa nova para os pobres. A nosa
Igrexa e o noso mundo necesitan imperiosamente da Igrexa dos
pobres que xurdiu en Medellín, porque o noso mundo é un mundo
de pobres. Os que viven na abundancia son unha excepción. Fronte
a un rexeitamento disto como utopía ilusa, esta teoloxía afirma
hoxe, con moita razón, que a Igrexa dos pobres foi real algunha vez,
por iso pode volver a ser real, si se alimenta dunha determinada fe
cristolóxica e eclesiolóxica; esta é unha fe elaborada desde abaixo,
desde o seguimento de Xesús nas Comunidades Cristiás de Base, que
tiveron nos anos setenta-oitenta
18
A Igrexa do século XXI ten que volver unha creatividade desbordante .
aos presupostos abandonados de
Compre engadir, que é esta
Medellín e a Teoloxía da Liberación, aposta polos dereitos dos máis
que ofreceu un cristianismo que era pobres a que debe marcar
realmente boa nova para os pobres.
fundamentalmente os principios
morais e a praxe moral da Igrexa,
máis que a obsesión pola conducta sexual, superando esa fixación
da moral dos católicos en cuestións sexuais, algo moi relativizada e
mesmo practicamente ausente no Evanxeo. A Xesús de Nazaré non
lle preocupaba tanto a conducta sexual da xente, cando a xustiza
para os oprimidos. Seguramente, se lle preocupaba algo a sexualidade
só era para que fora expresión do amor e non da violencia. A
sexualidade debe ser valorada positivamente, como parte integrante
do ser humano, e por tanto algo querido por Deus; a sexualidade é
para ser vivida no marco do amor, e, de calquera xeito, con gozo e
Cf. sobre todo o libro de Leonardo Boff, Eclesiogênese. As comunidades de
base reinventan a Igreja, Vozes, Petrópolis, 1978; en castelán en Sal Terrae.
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non con culpabilización. Nisto ultimo, a Igrexa ten que cambiar
moito para transmitir unha mensaxe de ledicia e de esperanza e non
de condena e negativismo.
c) A Igrexa debe ter en conta non só a Xustiza e a Paz entre os
homes e as mulleres do planeta, senón tamén a Harmonía con toda
a Creación.
Cómprelle á Igrexa unha visión que vaia máis aló do
antropocentrismo exclusivista, para chegar á harmonía con toda a
creación, porque, como dixo magnificamente Martin Buber, O amor
é unha acción cósmica. Fronte ás mouras bestas que ameazan a vida
na Terra, foi xurdindo nas últimas décadas unha conciencia
ecopacifista. Foise caendo na conta de que os seres humanos actuais
cargan sobre os seus ombreiros unha grave responsabilidade histórica
na degradación da vida na terra. E porque non están dispostos a
cruzarse de brazos, ou a ceder ante as esixencias da dinámica
economicista, esta conciencia foise convertendo en compromiso
activo. O último expoñente disto témolo na marea de voluntarios
que chegaron de diversos puntos ás costas galegas con ocasión do
desastre ecolóxico do petroleiro Prestige.
O ecoloxismo é un dos meirandes retos actuais para o cristianismo
e as relixións, pois pasou de ser un pasatempo de burgueses a un
clamor dos máis pobres. O ecoloxismo clama por un verdadeiro
pacto de tódalas persoas de boa vontade; consecuentemente, é unha
chamada para a Igrexa e os cristiáns. En realidade, o compromiso
ecoloxista é unha consecuencia máis dunha maneira auténtica de
vivir a fe cristiá, como persoas agradecidas polo regalo da creación,
e conscientes de formar parte dela: Non somos espíritos puros,
somos barro desta terra (adamá), non estamos por riba dela, senón
nela. Un monxe cristián escribiu hai xa máis de mil anos: Toda
perfección consiste nun corazón cheo de piedade cara a toda a
natureza creada... Un corazón compasivo é o ardor do corazón por
toda a creación: homes, paxaros, animais, demos e todo o mundo19.
Isaac de Nínive, monxe e escritor espiritual sirio. do s. VII. Cf. o meu libro
Do teu verdor cinguido. Ecoloxismo e cristianismo, Espiral Maior, A Coruña
1997, páx. 91; máis reducido en castelán Ecologismo y cristianismo, Cuadernos
de Fe y Secularidad, Sal Terrae, Madrid, 1999.
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En relación co punto anterior, Leonardo Boff tamén expresou
claramente o artellamento necesario entre o compromiso cos pobres
e o compromiso coa natureza: o grito da terra é parello ao grito dos
pobres, que claman pola súa liberación20.
Na Conferencia ecuménica de Seúl en 1990 (Cara a unha alianza
pola xustiza, a paz e a salvagarda da creación), o cardeal Kim,
arcebispo católico desa cidade, coñecido polo seu compromiso a prol
dos dereitos humanos, dixo: Se tan só todas estas igrexas nos
unisemos na busca da xustiza e a paz, na nosa sociedade e no
mundo, se tan só puxesemos tanta enerxía para promover o respecto
da natureza como a que poñemos para facer andar as nosas
organizacións eclesiásticas, creo que o Reino de Deus non estaría
lonxe21. Neste espírito, o documento de Seúl recolle un decálogo de
afirmacións fundamentais:
1. Afirmamos que cómpre dar conta a Deus de todo exercicio de poder.
2. Afirmamos a opción de Deus a favor dos máis pobres.
3. Afirmamos o mesmo valor de tódalas razas e de tódolos pobos.
4. Afirmamos que homes e mulleres son imaxe de Deus.
5. Afirmamos que a verdade é o fundamento dunha comunidade de seres
libres.
6. Afirmamos a paz de Xesús Cristo.
7. Afirmamos que toda a creación é benquerida por Deus.
8. Afirmamos que a terra é do Señor Deus.
9. Afirmamos a dignidade e o compromiso da xeración nova.
10. Afirmamos que os dereitos da xente son un regalo de Deus22.

d) A nova Igrexa deberá ser unha comunidade de bautizados e
iguais.
A Igrexa debe ser realmente o que a teoloxía feminista chama a
ekklesía das mulleres23. Unha Igrexa de mulleres e homes en
20
Leonardo Boff, Ecologia: Grito da terra, grito dos pobres, Vozes, Petrópolis,
1996; en castelán en Trotta.
21

Cf. Victorino Pérez, Do teu verdor cinguido... op. cit. páx. 107.

22

Ibidem.

23

Cf. Shüssler Fiorenza, En memoria de ella, Bilbao, 1989.
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igualdade, unha comunidade e discipulado de iguais no seguimento
de Xesús, convocados de xeito igualitario polo seu bautismo. Na
Igrexa tense falado moito disto, e sobre todo nos últimos tempos a
mesma xerarquía falou moitas veces na predicación e en documentos,
na predicación e en documentos, fala moitas veces da dignidade igual
de tódolos seus membros; pero isto, de feito, segue a ser unha
mentira hoxe coma onte; practicamente desde que as primeiras
comunidades cristiás perderon o seu estilo alternativo cando se
asentaron no Imperio. Hoxe segue a manterse a desigual dignidade
entre xerarquía e pobo, como noutrora, desde a baixa Idade Media.
Mesmo semella que actualmente, sobre todo na mentalidade dos
novos bispos, a vestimenta debe volver marcar as diferencias e
deixar claro quen son os dignatarios, quen é o clero raso e quen os
leigos (os que non saben, e por iso só deben obedecer).
Pero a Igrexa debe ser a Igrexa dos bautizados: leigos/as-clérigos/
as. Algúns destes e destas bautizados poderán, e acaso deberán,
cumprir un papel particular e importante nela como responsables,
pero sempre desde a igualdade. Este papel particular no servicio
debe realizarse desde o igual dereito de homes e mulleres a acceder
ao ministerio ordenado e as distintas responsabilidades na
comunidade. É o bautismo e non o
ministerio o que forma a Hoxe segue a manterse a desigual
comunidade-pobo de Deus. Por dignidade entre xerarquía e pobo,
iso, é o bautismo, asumido como como noutrora, desde a baixa Idade
chamada a participar no proxecto Media.
de Xesús, o que da o dereito a cada
bautizado a participar plenamente
nos procesos de decisión da súa Igrexa, como co-responsables para
facer o que fixo Xesús: Levarlle a Boa Nova aos pobres e a liberación
aos cativos (Lc 4).
No evanxeo de Marcos (Mc 3,31-35), Xesús propón unha
comunidade alternativa á comunidade xudía, unha comunidade
circular que se organiza arredor seu. Unha comunidade caracterizada
«pola inclusividade, a circularidade, a posibilidade equidistante de
acceso a Deus a través de Xesús e a redefinición das relacións
afectivas primarias»24.
24

Pilar de Miguel, art. cit.
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e) Unha Igrexa con perspectiva autenticamente ecuménica.
O diálogo interconfesional (entre as distintas igrexas ou confesións
cristiás) e aínda interrelixioso (entre as distintas relixións da
ecumene) é unha das necesidades máis urxentes da Igrexa e das
relixións do futuro. Por iso escribiu H. Küng a súa coñecida tese:
Non hai supervivencia sen unha ética mundial; non hai paz mundial
sen paz relixiosa; non hai paz relixiosa sen diálogo entre relixións25.
A actual situación mundial, co rebrote das violencias dos distintos
fundamentalismo relixiosos, corrobora a tese do teólogo suízo. Pero,
para que este diálogo ecuménico sexa verdade e non unha falsa
aparencia, sempre cumprirá ter en conta que o verdadeiro ecumenismo
supón achegarse ao outro superando a eterna tentación de querer
conquistalo 26.
Por iso, compre un ecumenismo-ecuménico, compre pasar do
antigo espírito da misión ao diálogo27. Pero un verdadeiro diálogodialogal, no canto dun diálogo dialéctico, utilizando conceptos
repetidamente usados desde hai
28
Sempre cumprirá ter en conta que o anos por Raimon Panikkar .
verdadeiro ecumenismo supón ache- Trátase de superar o nivel de
garse ao outro superando a eterna dialéctica das ideas, onde domina
tentación de querer conquistalo.
a loita mutua coa victoria final do
máis forte, para chegar a un
diálogo onde se poña de relevo algo fundamental: Amar ao próximo
como a ti mesmo significa querelo tal como é, como alguén distinto,
sen querer convertelo. Por iso, urxe pasar das actitudes exclusivistas
ao inclusivismo, camiñando cara un verdadeiro pluralismo: Tódalas
relixións son camiños válidos de experiencia do sagrado, camiños de
encontro co Absoluto, con Deus baixo as súas diferentes formas; ou,
25

Cf. Hans Küng, Proyecto de una ética mundial, Trotta, Madrid, 1990.

Cf. Juan Bosch, Ecumenismo interreligioso, en Retos de la Iglesia ante el
nuevo milenio, op. cit.
26

Raimon Panikkar La transformación de la misión cristiana en diálogo, Darek
Numba, Madrid, 1992.

27

28
Cf. The intrareligious dialogue, Paulist Press, New York 1978, ed. corrixida
e aumentada 1999; Il dialogo intrareligioso, Citadella, Assisi, 1988.
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como ten repetido Andrés Torres Queiruga, compre dicir que tódalas
relixións son (parcialmente) verdadeiras; cada unha ao seu xeito,
pois todas son maneiras de configurar en crenzas, ritos e praxes o
encontro salvador con Deus... 29.
Retomando de novo conceptos de R. Panikkar, non abonda cun
diálogo inter-relixioso (das relixións entre si), senón que necesitamos
tamén un diálogo intra-relixioso, un diálogo que cada crente debe
realizar no interior da súa propia experiencia e da súa propia vida.
Trátase dunha verdadeira interpenetración, un mutuo influxo das
relixións, para acadar un auténtico pluralismo, que se opoña
activamente a todo monopolio cultural ou relixioso. Un pluralismo
que, contrariamente a certos medos típicos da igrexa, é o posto á
vella tentación do sincretismo, pois este último pretende eliminar
esas diferencias que enriquecen as distintas experiencias relixiosas.
Creo que a Igrexa ten futuro, porque a pesar de tódolos pesares, coas
súas contradiccións e pecados, garda o tesouro da salvación de Deus
regalada en Cristo, como manifesta a carta aos Efesios (Ef 1,17-23) .
Por iso, a pesar de que “Cristo anunciou o Reino e saíulle a
Igrexa”(Loisy) creo que é ben difícil atopar a Xesús Cristo, á marxe
dela. Certamente, ese rico tesouro regalado aos crentes está gardado
en arca ben ruín –a pesar dos ouros, xoias e riquezas do Vaticano–;
mesmo moitas veces semella ser unha verdadeira cova de ladróns,
movida por turbios interese económicos ou de poder. A Igrexa non é o
Reino de Deus, pero é un instrumento privilexiado e necesario para a
construcción deste; a carta aos Efesios fala da Igrexa como misterio
asociado ao misterio de Cristo (Ef 5,32). A pesares do seu pecado, a
Igrexa vai realizando na historia o proxecto do Reino (Ef 3,9); nese
amilladoiro están mesturas pedras vivas (Ef 2,19-22; 1 Pe 2,5) e pedras
mortas, pero xuntas imos construíndo a edificación de Deus, o corpo
do Cristo cósmico (Ef 1,22-23).
Victorino Pérez Prieto
vitope@planalfa.es
Cf. El diálogo de las religiones, Cuadernos de Fe y Secularidad, Sal Terrae,
Madrid, 1992. Tamén no seu relatorio do XVII Foro Relixión e Cultura, O diálogo
das relixións no mundo actual”, recollido en Encrucillada,130 (2002).
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A asemblea dos crentes que se xuntan para a celebración dominical da
Eucaristía focaliza o momento e o lugar onde a Igrexa se fai visible.
Nestas liñas queremos mostrar que ambas, celebración e Igrexa galega,
atravesan unha mesma crise que as entrelaza. E que as causas da mesma
non responden a unha situación transitoria senón que son froito dun
fondo proceso de cambio social que enterra vellas formas e esixe novas
estratexias. Non é previsible unha recuperación do clero, alomenos no
seu actual modelo, nin o laicado responde xa á imaxe que del nos tiñamos
feito. Diante disto, a pastoral litúrxica, especialmente a da misa
dominical, segue, sen embargo, unhas pautas excesivamente tradicionais.
Cremos que está xa pechado un ciclo histórico do noso catolicismo e
cómpre pensarmos nunha refundación das formas que han conformar
a Igrexa no mundo que nos envolve. Os esforzos pastorais terán que
estar guiados, xa que logo, non tanto por unha estratexia de recuperación como pola da promoción e coidado de pequenas comunidades
máis personalizadas e máis dinámicas. Son elas as que poderán darlle
un novo sentido ás celebracións e á vida mesma da institución
parroquial que, á súa vez, precisa tamén de remodelación. Onde a
territorialidade teña menos función de control que de referencia.
Curas con misa e laicos espectadores
Temos aínda curas dabondo para manter o número tradicional de
misas. Pero a media de idade dos mesmos xa excede os sesenta anos,
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mentres que moitos activos, metidos nos setenta anos (un tercio), están
a rexentar máis de tres parroquias. E, por riba, a súa distribución non
está sendo moi racional: pénsese, por non poñer máis ca un exemplo, que
en Tui-Vigo atópanse arciprestados rurais que, con cinco mil habitantes, ocupan a cinco curas relativamente novos, mentres que outras
circunscricións teñen cinco cregos, máis envellecidos, para unha poboación de 46 mil1.
No caso de pensarmos en laicos que liberen doutras funcións ós curas
e colaboren nas celebracións, tamén temos unha Igrexa descapitalizada
en número e calidade dos mesmos. A penas queda nada daquela floración
de Acción Católica dos oitenta, e os segrares que poderían ser
considerados membros nucleares –os que fan algo máis que asistir á
misa dominical– non excedían, xa hai nove anos, o 7,5% da poboación
española2.
Como xa temos escrito3, a nosa Igrexa está a ter moitas dificultades
para atopar laicos ben formados e entregados vocacionalmente á
pastoral. Vaise solucionando o problema das clases de relixión, posto
pagado, e tamén se vai sostendo a catequese parroquial que, por certo,
precisaría dun estudio para saber algo da súa consistencia e calidade.
Existe tamén un certo optimismo en
A nosa Igrexa está a ter moitas difi- relación cos laicos que están asiscultades para atopar laicos ben for- tindo a diferentes modalidades de
mados e entregados vocacionalmente á achegamento ós estudios teolóxicos
pastoral.
e bíblicos. Que, segundo nos informan, son, efectivamente, unha esperanza, pero son moi poucos e, paradoxalmente, non colaboran moito no
día a día da pastoral.
Tampouco, por outra parte, se modificaron dabondo os reflexos
clericais de desconfianza en relación co laicado. No modelo burocrático
o clero é a clave imprescindible para exercer control, unha función que
na organización eclesiástica acaba sendo lexitimada con argumentos
1

Datos proporcionados pola Vigairía de Pastoral.

2

J. M. Mardones, Qué le pasa a la Iglesia, Iglesia Viva, 200 (1999).

3

B. G. Cendán, Encrucillada, 126 (2002).
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teolóxicos4. Pero unha estructura clerical, de non mediar participación,
tende a reproducir clericalismo: acéptanse os consellos dos laicos, pero
as decisións adoitan ser as do clero. Esquécese que xustamente se
aprende a participar participando e que niso está o único antídoto para
os males da burocracia. Parécenos que onde se traballa con pequenas
comunidades resulta máis doado introducir participación e democracia.
Dentro do posible.
O segrar na nosa Igrexa está calado en exceso. Dicía un coñecido
escritor italiano, Messori, ben conservador por certo, que os curas
deberían coller un período sabático de sete anos de silencio para deixaren
que sexan unicamente os segrares quen falen. Pero non é así: os laicos
teñen prohibido facerse cargo das homilías e, peor aínda, mesmo cando
algún cura, para lles dar a palabra, está disposto a transgredir ese
mandato –despois de todo, as sociedades avanzan gracias ás
transgresións– resulta que aqueles non se mostran moi dados a collela.
Non están afeitos. Como consecuencia, a Igrexa atópase agora cos
froitos esperables de tal situación: a penas se atopa, por exemplo, entre
a freguesía, alguén que dirixa unha celebración dominical en ausencia
de cura. Precísase enviar, desde fóra, algunha relixiosa ou a algún dos
moi poucos segrares que, nas dioceses, quixeron prepararse
especificamente para esta función. E, neste ambiente clerical, se os fieis
xa non se senten moi gratificados por pasar sen misa, moito menos aínda
se quen ven facer unha “imitación de misa” é alguén que non é cura.
Os que queren misa: unha demanda empobrecida
Por non nos encher de datos, digamos que, en Galicia, aínda preto do
90% da poboación se considera crente ou máis ben crente. Entre a xente
moza (ata os trinta anos) esta media baixa ó 79%. As variacións son
aínda máis notables se foramos percorrendo, unha por unha, as
diferentes formulacións da fe. Un cambio cualitativo de moito alcance.
Pero é na práctica relixiosa, sen embargo, onde máis se perciben os
cambios: o 47% dos galegos dise practicante ou máis ben practicante, un
40% confesa selo moi pouco, mentres que o 13% non practica en
absoluto. Estas cifras tomadas dun libriño5 publicado no contexto do
4

H. Kung, El Cristianismo, Trotta, Madrid, 1997, páx. 410.

5

D. L. Muñoz, Receptividade do Galego na Liturxia, Consello da Cultura Galega, 2000.
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Bienio Irmandiño son confirmadas, no referente a Vigo, por unha
enquisa moi recente6. Agora ben, son as diferencias por idades as que xa
son aquí moi determinantes: só un 20% dos que andan polos vinte anos
van máis ou menos á misa dominical (no conxunto de España non
chegan a 12% ). E a cousa non queda só nos galegos máis novos: os que
xa están na madureza dos cincuenta anos tampouco son moito máis
adictos á liturxia (28%). Nas nosas misas dominicais a penas hai máis
que vellos e nenos.
Isto, sen embargo, non impide que aínda se manteña moito do que foi
denominado catolicismo sociolóxico: así, nunha zona tan urbanizada
coma a diocese de Vigo, os que bautizan os fillos acadan o 90%, e andan
polo 80% os que din que lles
Só un 20% dos que andan polos vinte aprenden a rezar ou que os mandan
á catequese; chegan ó 70% os que
anos van máis ou menos á misa.
aconsellarían casar pola Igrexa, e
seguramente serán máis aínda os que desexan honras fúnebres de tipo
relixioso. Pola súa parte, tamén a chamada relixiosidade popular garda
vitalidade: un 60% considera que as procesións non son algo anticuado
e que a devoción ós santos segue a ser algo moi importante. Este é
xustamente o campo relixioso tradicional onde empregan case todo o seu
labor os máis dos curas: non só os máis vellos senón tamén moitos dos
que comezan a súa andaina pastoral. Mentres se manteña, pode ser
unha canteira de recursos na estratexia de preparar o futuro, pero sendo
conscientes de que tales tradicións tenden a esmorecer: por unha banda,
os datos referidos ó conxunto de España xa presentan cifras medias
bastante máis baixas7, e, pola outra, o que acontece entre a mocidade
non da pé a moito optimismo.
A Mocidade, case nada practicante
En primeiro lugar porque a penas valoran a Igrexa: sabemos que só
o 30% do conxunto dos galegos fan unha valoración boa ou moi boa da
mesma, e diminúe ata o 18% se nos concentramos nos que teñen entre
vinte e cincuenta anos, é dicir, os adultos8. Pero temos ademais un dato
6

V. Sastre, Mar Adentro, Edicep, 2002.

7

J. M. Mardones, art. cit.

8

cf. Receptividade ..., páx 28.
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arrepiante, aínda que referido ó conxunto de España: cando se lle
pregunta á xente máis nova en que lugar se din as cousas máis
importantes no referente a ideas e interpretacións do mundo, só un 2,7
% di que na Igrexa, o derradeiro lugar despois dos centros de ensino:
18.7%. Mesmo entre a mocidade máis practicante, só un 10% afirma que
tal busca de sentido pode ter algo de resposta satisfactoria no seo da
Igrexa9.
Algún sociólogo anda matinando coa hipótese de que a relixión xa non
é máis que cousa de vellos. En todo caso, se as condicións anunciadas
polos recentes inquéritos persisten, dentro de vinte anos o catolicismo
español será só unha simple minoría cognitiva (P. L. Berger). De feito,
as referencias a tópicos relixiosos tradicionais xa non lles din
absolutamente nada –nin para un chiste– a moitos dos que temos nas
nosas aulas universitarias. Resultará difícil, por tanto, que persista
moito tempo a actual demanda social dos grandes ritos vitais como
bautismo, primeira comuñón, etc.
Isto será, case indefectiblemente, un
Cando se lle pregunta á xente máis nova
efecto da actual e drástica diminución
en que lugar se din as cousas máis
da socialización relixiosa. Ate o do importantes no referente a ideas e
agora esta función está sostida interpretacións do mundo, só un 2,7 %
especialmente pola acción do mundo di que na Igrexa.
feminino que aínda se mantén máis
practicante (diferencia do 10%);
pero, na actualidade, os que serán pais e nais dentro dos indicados vinte
anos están hoxe xa igualados, á baixa, tanto nas crenzas como na
práctica relixiosa. ¿Quen será o axente socializador?
Moitos dos nosos mozos non consideran a relixión máis que como algo
herdado (un sistema cultural de valores) que é preciso soportar, como
moito, ata o intre da confirmación. Son poucos os que fan unha opción
de fe que os leve a participar nunha comunidade de crentes. E o máis
importante é que tal situación non parece ser algo transitorio senón que
xa constitúe un dos trazos máis característicos da modernidade
occidental que arromba tradicións no nome dun mundo que cambiou sen

9

F. Vidal, Religiosidad de los españoles del siglo XXI en Iglesia Viva, 201 (2000).
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marcha atrás. Unha coñecida socióloga francesa, moi cotizada analista
da relixiosidade, Danièle Hervieu-Léger10, exprésao deste xeito:
Todo indica que aínda hai moita xente que cre: afirman crer pero sen
saber moi ben en que. A mocidade é globalmente menos atea que a de
xeracións anteriores, pero está máis agarrada ó “espírito” que a Xesús
Cristo. A crenza, moi individualizada, está cada vez menos encadrada por
unha institución. Os crentes fabrican con elementos varios o seu propio
sistema de espiritualidade para darlle un sentido á súa vida.

O individualismo, no senso de autonomía, e o rexeitamento das
institucións como garantes de ortodoxia e ortopraxe son trazos que non
responden simplemente a unha moda senón que xa constitúen a
normalidade do seu vivir.
Individualismo ou novas formas de comunitarismo
A tendencia da mocidade a participar en asociacións organizadas de
diverso tipo (relixioso, político ou cultural) non é unha pauta que
predomine nestes intres. Son máis dados á participación en
movementos, onde a adscrición é máis difusa, que a formar parte de
colectivos organizados formalmente. Así o confirma o feito de que, por
exemplo, prefiren o seguimento de pautas propostas por unha ONG que
a pertenza formal á mesma ou a un partido político que se preocupe polos
mesmos obxectivos. Aparecen, sen embargo, outras formas de
comunitarismo: en redes ou en grupos de afinidade, non necesariamente
de duración estable, que lles permitan o intercambio de ideas e de
sentimentos co que pretenden validar esa mesma fe que eles se foron
elaborando para si mesmos
Hai aí, xa que logo, un paradoxo: escapan da organización, pero
precisan do grupo, sobre todo de grupos cálidos11 como base para se
sentiren auténticos nun mundo onde as tradicións xa non lles valen e
onde, sen embargo, non atopan máis ca incertezas amoreadas nun
relativismo ético que os asusta. Hai, dicimos, un paradoxo que tamén
dá resultados paradoxais: xunto cunha forte cegueira simbólica para ver
máis aló do empiricamente contrastable e manipulable (mito da ciencia),
10

D.Hervieu-Léger, Le Pelerin et le Converti, Flammarion, 1999, páxs.157 ss.

11

J.Elzo, Encuesta de la Fundacións Santa María, 1999

31

Bernardo G. Cendán e Arximiro L. Rivas

aparécelles tamén a sede do misterio que os leva a indagar nos camiños
do esoterismo. Moitas veces están nun mar a se mover entre as ribeiras
de dúas tentacións: as das sectas e as de afastarse de todo grupo
organizado. En todo caso, sempre lonxe dunha igrexa que é froito da
tradición. A socióloga citada anteriormente está convencida de que ós
tipos sociolóxicos clásicos weberianos de “igrexa” e “secta” habería que
engadir un terceiro, o “místico” onde se poderían encadrar moitos
mozos12. Paradoxal, pero algo a ter en conta para os guieiros da pastoral:
de feito, as parroquias máis vivas non están obsesionadas pola práctica
relixiosa prescrita senón por ofertar unha base na que emerxan aqueles
grupos cálidos13.
Polos datos con que contamos, referidos a España, só tres de cada cen
mozos pertencen a algunha asociación de tipo relixioso. Parece existir,
sen embargo, un sorprendente, pero esperanzador, 15 % de mozos e
mozas ós que non deixa de lles apetecer participar nalgunha destas
asociacións14. A verdade é que non
resulta doado o estudio cuantitativo Só tres de cada cen mozos pertencen a
da tendencia ó asociacionismo reli- algunha asociación de tipo relixioso.
xioso, porque a pertenza ó campo
simbólico eclesial desborda as asociacións especificamente relixiosas:
posiblemente moitos socios e voluntarios de Mans Unidas, por exemplo,
non consideren tal afiliación como militancia de igrexa.
En todo caso, falando xa non só da mocidade senón do conxunto da
poboación, parece que paseniñamente van xermolando actitudes
propicias ás formas asociativas. A enquisa feita en Vigo suscita, neste
mesmo senso, algo de esperanza e de desafío para os axentes da pastoral:
cando se fai a pregunta de se os consultados participarían nunha
asociación cristiá, hai un 47% que responde afirmativamente. ¿Non
sería pertinente ofrecerlles unha rede de pequenas comunidades onde
celebraren a súa fe?

12

Hervieu, Le Pelerin..., páx.193.

13

B.G.Cendán, art. cit.

14

J. Elzo, o.c.
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Unha oferta de misas tradicional en exceso
Despois de termos considerado a crise do clero, a pouquidade dos
segrares, e o drástico empobrecemento en número de practicantes,
chama a atención que, malia todo iso, non só non diminuíu a penas o
número de misas dominicais senón que nalgúns casos aumentaron, e
noutros, as misas duplícanse para atender a diferentes motivos alleos á
celebración propiamente dominical.
Sabemos ben a importancia que a Igrexa católica, a diferencia das
denominacións protestantes, lle outorga á celebración eucarística como
centro de identificación relixiosa. Por iso, nunca foi derrogado o
precepto eclesiástico de asistencia obrigatoria. Pero a consecuencia desa
tradición foi o excesivo sacramentalismo que tinguiu, entre nós, a
pastoral: todo é propicio a ser conmemorado mediante a celebración de
misas que, con frecuencia, non andan lonxe do máxico. Un cura novo
galego así o intúe en exemplos ben curiosos de expresións da súa
freguesía15.
Este sacramentalismo desmedido impediu que os cristiáns aprenderan
a se xuntaren para enriquecer a súa práctica relixiosa con outras formas
de oración menos rituais e máis personalizadas que hoxe botamos de
menos. De non ser así, non habería actualmente tanto problema para
que se aceptaran máis facilmente as asembleas dominicais en ausencia
de cura, que non parecen ter moito éxito, agás excepcións. En todo caso,
¿non terá chegado a hora de
Este sacramentalismo desmedido impediu suprimir algunhas misas, incluso as
que os cristiáns aprenderan a se xuntaren disimuladas, e substituílas por
para enriquecer a súa práctica relixiosa
xuntanzas onde se estableza diálogo
sobre problemas da parroquia,
complementado con algunha oración doutro estilo? Nese caso, non se
precisaría necesariamente un cura, aínda que tampouco sobrara.
A oferta, sen embargo, seguen a ser as misas. E, se non diminúe o seu
número, é porque os curas se obrigan a galopar dun lugar a outro, sen
tempo a preparar nada e sen a penas ocasión de se deteren a conversar

15

X. M. Pensado, Presente e futuro da pastoral, Lumieira, 2001, páx. 263).
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cos veciños no adro, algo que crea comunidade e que no mundo rural era
tanto ou máis importante socialmente que a mesma celebración. Algún
cura hai que vai no coche dunha parroquia a outra, xa revestido,
disimulando, iso si, os ornamentos baixo dun chaquetón. Non teñen
tempo nin de saudar á freguesía, nin de preparar uns cantos nin de
suscitar intervencións da xente nin de presentar algún simbolismo novo
nin mesmo de se parar a aprenderlles ós fieis esas respostas en galego
que tanto dificultan a necesaria introducción da nosa lingua. Que, por
certo, vai entrando pero con excesiva lentitude.
Incidencia na identidade do cura
Isto acaba incidindo na mesma identidade do cura. Todos sabemos que
hoxe a penas hai quen negue a necesidade de novos modelos do
ministerio sacerdotal: despois de
todo, como di C.G. Andoin16, Pedro O cura ten que ter máis de artista que de
foi ministro e tiña sogra, e María funcionario: sensibilidade para recuperar
Magdalena foi a primeira testemuña a beleza das nosas celebracións.
da resurrección. De feito, di el, non
é que haxa crise de vocacións, hai crise para un formato histórico
específico de ministerio. O curioso é que, mesmo no modelo vixente,
despois de tódolos esforzos posconciliares por deseñar unha figura
sacerdotal máis rica, o cura actual acaba parecéndose cada vez máis ós
curas do pasado que, seguindo a Trento, buscaban deixar ben claras as
súas diferencias debidas ó poder de consagrar. Un cura de hoxe anda
correndo dunha parroquia a outra “para consagrar”, mentres os laicos
seguen a se considerar espectadores dese cura orquestra que quere tocar
tódolos instrumentos.
Collémoslle prestadas estas palabras a Fernández Sanz17 para dicir
con el que o cura ten que ter máis de artista que de funcionario:
sensibilidade para recuperar a beleza das nosas celebracións que se
manteñen moi axustadas ás normas pero tan esteticamente murchas
que raramente chegan ó centro das emocións onde se vive canto se
celebra. Agás notables excepcións, naturalmente.
16

C.G. Andoin, Modelos de cura, Misión Abierta, set. 2000.

17

Fernández Sanz: Para que sirve un cura, en Misión Abierta, xuño 2000
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Dignidade e creatividade na celebración
Ninguén dubida que a celebración é o escaparate do tipo de comunidade que a sustenta. Se esta non existe, aquela convértese en puro
espectáculo. Pero a comunidade precisa de estímulos para se sentir a si
mesma: algo tan simple, por exemplo, como verse acollida, resulta tan
evidente como descoidado nas nosas parroquias. Non estaría de máis
recordar, así mesmo, que a misa é unha celebración e non só unha
homilía continuada onde algúns curas se empeñan en dicir todo canto
saben.
Dicía W. Benjamin que as artes naceron co culto e no culto atopan a
súa verdadeira autenticidade, a súa “aura”. Certamente, tódalas artes
colaboran a suscitar emoción: desde a propia arquitectura e as imaxes
–pouco susceptibles de cambio frecuente– ata o propio deseño do espacio
ou a coidada adaptación dos textos falados e cantados, ámbitos nos que
é máis doado intervir cada semana. Non é indiferente que o presbiterio
semelle un escenario de espectáculo ou que se mostre realmente coma o
centro dunha comunidade que se reúne: a disposición do altar e da sé,
lonxe ou preto dos fieis, ten unha significación psicolóxica máis
importante do que puidera parecer.
Os textos da oración –incluídos os previstos para a oración dos fieis–
ó seren oficiais, son, por forza, rituais e abstractos, pero sempre hai
posibilidades de facelos máis vivos, con tal de que se preparen previamente, pois as improvisacións préstanse a lograr efectos contrarios. Sen
a poesía a vida non ten emoción. Habitualmente non se fai ningún
esforzo neste senso. E o que se fai coa música xa está a resultar patético.
Ela constitúe un gran patrimonio da Igrexa, e esta ten recursos dabondo
para, por exemplo, non termos que deturpar o que quería dicir Bob
Dylan co seu Blowing in the wind ó traducilo por iso que cantamos
dicindo: en este mundo que Cristo nos da. Moita menos relación ten
aínda co Noso Pai esa cadenciosa música de Simon & Garfunkel coa que
se ambientou a escena do adulterio da señora Robinson no film O
Graduado.
Non poñemos en causa a pertinencia de que se utilicen novas músicas
e, sobre todo, novos textos menos acaramelados. Tampouco sobra que
os mozos introduzan todo o rock and roll que lles pete nesas misas
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pensadas para eles e que, habitualmente, tanto lles gustan... ós adultos.
Tódalas combinacións son posibles, e os máis novos non adoitan refugar
o son dun bo órgano por máis que o complementen coas súas guitarras.
Todo isto, non para trocar a celebración nun concerto senón para lograr
que todos canten algo: non se trata de cantar na misa senón de cantar
a misa. Unha misa “parroquial”, por certo, que, ás veces, multiplícase
inutilmente cada domingo en función dos nenos ou doutras circunstancias.
Hai moitos elementos de celebración (símbolos, silencios, sosego,
acenos...) que están moi descoidados en preparación e ambientación.
Non estaría de máis que algunhas comunidades se constituísen en
auténticos talleres de expresión litúrxica onde se tiveran en conta, xunto
cos xudeus que xa están, textos doutras tradicións (hindús, sufís,
islámicos, budistas), ademais de elementos de ioga ou meditación zen.
Con tino, pero sen medo. Velaquí un desafío para eses grupos de liturxia
que están creados, ou a se crearen, nalgunhas parroquias.
Misas evasivas nunha Igrexa desconectada
No conxunto das misas dominicais pode observarse, segundo nos
parece, unha importante eiva pastoral: a desconexión que a nosa Igrexa
mantén coa realidade social, cultural
e política que nos toca vivir. Sabe- Non estaría de máis que algunhas
mos ben que a neutralidade non é comunidades se constituísen en auténticos
posible, pero nas nosas celebracións talleres de expresión litúrxica
prefírese non falar do que, por ser
concreto, pode ser conflictivo, e acábase por non falar de nada, malia
toda a verborrea que, esa si, non falta. Non hai conexión. O caso do
Prestige está a ser sintomático.
A enquisa realizada na diocese de Tui-Vigo suscita, neste senso, unha
importante cuestión: ¿a Igrexa comprende á xente de hoxe? Pois ben, só
un tercio dos consultados responde claramente que si, o mesmo tercio
convencido de que que a Igrexa foi cambiando a mellor. Algúns
supoñeríamos que aínda serían menos, pero cómpre recoñecer que son
moi poucos. Semella esquecido aquilo do “signos dos tempos” da
Gaudium et Spes, e isto no momento en que a sociedade está zarandeada
polo cambio social probablemente máis grande de toda a Historia.
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Non pretendemos, evidentemente, que a asemblea eucarística se
converta no trasunto dunha asemblea politicamente partidista, pero a
Igrexa, se quere facer algo para ser algo no futuro, non terá máis
remedio que se constituír en foco de sociedade civil, promotora, fronte
ó poder, de humanidade, civilidade e xustiza social. Con propostas
concretas. Esta esixencia tería que ser o pano de fondo das homilías,
preces e monicións que forman parte da celebración. De non ser así,
moito nos tememos que mesmo as palabras de consolo e de esperanza,
tan típicas do campo relixioso, se queden curtas, abstractas e non
suficientes para facer presente o evanxeo.
Somos conscientes de que isto pode ter as resonancias políticas que
moitos rexeitan. A enquisa de Vigo é terminante (pregunta 8): un
lapidario 85% responde que a Igrexa
A Igrexa, se quere facer algo para ser algo non debe ocuparse da política. Pero
no futuro, non terá máis remedio que se tamén é verdade que a sensación de
constituír en foco de sociedade civil, que a Igrexa se mete en política
promotora, fronte ó poder, de humanidade, adoita referirse ó que, para nos
civilidade e xustiza social.
entender, chamariamos posicións
de esquerda, é dicir, as que desexan
cambiar as situacións inxustas. Cando se defende o que ven sendo
normal, non se considera política, por máis que sexa, xustamente, o
caldo político das dereitas.
Nisto como en todo é preciso non sermos inxenuos en exceso. En todo
caso, sempre é posible deslindar claramente as propostas partidarias e
as actitudes fundamentais na construcción dun “mundo alternativo”
como o que se está a reclamar en Porto Alegre fronte a Davos. Quizais
por non facer algo diso, atopámonos coa consecuencia de que, por
exemplo, só un tercio dos vigueses considere que a Igrexa favorece a
xustiza social (pregunta 38) ou que só un 18% perciba que esa sacra
institución serve de apoio ós traballadores (pregunta 43). Iso si, se no
canto dos traballadores, preguntamos se se preocupa dos pobres –así, en
abstracto– entón case a metade dos consultados di abertamente que si
(pregunta 37). Non é unha pura cuestión de palabras, por tras diso hai
toda unha concepción da xustiza social
As Misas na parroquia de cada quen
O lugar de celebración adoita ser, como é ben sabido, a parroquia que
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a cada quen corresponde polo lugar onde habita: a parroquia territorial.
Resulta evidente que a división territorial facilita, xunto co control, a
creación de colectivos estables, e permite que a institución sexa
institución, é dicir, que teña unha visibilidade por riba da inestabilidade
das persoas e das súas fidelidades. Tamén é claro que son focos de
identificación non só no mundo rural senón tamén no noso mundo
urbano que, como se ten estudiado polos antropólogos, garda aínda
moito de ruralidade no mellor sentido desta palabra. Esta distribución
ten ademais en Galicia, como é ben sabido, unha moi especial
significación. Pero non por todo iso esta territorialidade deixa de
presentar problemas para o mundo actual onde prima a mobilidade.
Deixándose agora doutras implicacións, no referente ó noso tema das
celebracións eucarísticas dominicais, parécenos que poderiamos
propoñer algunhas consideracións:
En primeiro lugar dicir que nas cidades xa se poden apreciar as
tendencias dos fieis a elixir o lugar de asistencia á misa en función de
formas de pensar ou da sensación de compracencia ou de ámbalas dúas.
Isto leva consigo unha certa especialización das parroquias que, ás
veces, ven subliñada pola presencia de movementos, grupos ou
prelaturas de distintas fasquías. De
aí tamén o feito de que, cando temos A parroquia urbana do futuro terá que ser
preguntado se nunha cidade concreta unha comunidade de comunidades. Elixidas
hai algún tipo de celebración que máis do que impostas polo territorio.
destaca entre outras polo seu
atractivo, os interrogados a penas nos souberon responder. Cada unha
ten o seu estilo, a escoller. Ás veces o estilo é non ter ningún: realízase
o rito prescrito, puro e duro, ó que se lle apón unha homilía tan evasiva
como descafeinada. O normal é, sen embargo, que, alomenos na homilía,
nas monicións e mesmo nos cantos, se deixe entrever unha liña teolóxica
de especial simpatía: do Opus Dei, dos Neo-catecumenais ou similares.
Non é tan frecuente a doutros grupos máis críticos como foron as
Comunidades Cristianas Populares. En todo caso, a parroquia urbana
do futuro terá que ser unha comunidade de comunidades. Elixidas máis
do que impostas polo territorio.
En segundo lugar queremos dicir que, no noso mundo rural, incluíndo
nel a algunhas das nosas vilas, resulta moito máis complexo poder elixir
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o lugar de participación. Ás veces non se pode, pero sobre todo non se
quere, cousa que desde a perspectiva antropolóxica é ben explicable.
Pero isto fai que se manteñan activas un número desmesurado de
parroquias con poucos habitantes (o 40% das de Lugo non chegan ós
cen) e cunha presencia na misa dominical que case se reduce á da familia
que a tiña “encargada”.
Nalgunhas dioceses (Mondoñedo ou Tui) téntase unha solución
mediante a creación de “unidades de pastoral” que axuntan moitas
parroquias e son atendidas por un pequeno equipo de curas, relixiosas
e leigos. O traballo en equipo resulta sempre interesante, pero non
parece solucionar o problema da multiplicación de misas e da escasa
calidade das mesmas: á xente non lle agrada perderen a súa misa a causa
do tamaño parroquial, e, consonte cos nosos datos, rexeitan con
abstencionismo as que chaman misas de monxas.
Nalgún caso –As Pontes, por exemplo– adoptaron a decisión de
alternar misa e celebración da palabra tanto nas parroquias grandes
como nas pequenas do rural. Noutros lugares, como a Bretaña francesa,
moi similar a Galicia, foron máis drásticos e recompuxeron o mapa
parroquial erixindo un número moito menor de parroquias titulares.
Mediante moita imaxinación, están a lograr, seica, que acudan a elas
para a misa dominical os que o viñan facendo nas antigas18.
Non sabemos se esas antigas parroquias bretonas conservan algo de
permanencia, de xeito que nelas se realicen as prácticas relixiosas máis
extraordinarias (vodas, bautizos, funerais, etc.), agrupándoas unicamente para a celebración dominical. Parécenos, en todo caso, que isto
sería en Galicia non só factible senón tamén máis respectuoso coa nosa
tradición. Poderíase incluso facer nelas, entre semana, algunha
celebración doutro tipo, e, ó tempo, deixar ben clara a función da
eucaristía dominical que podería ser máis coidada. E, de existir algúns
pequenos grupos, coordinados, por exemplo, a nivel comarcal, terían
nese contexto un bo campo de acción.

18

Diario La Croix, 20-5-97.
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Non recuperación senón cambio: un novo practicante
relixioso
Rematando o percorrido que vimos de facer, poderiamos ter a
tentación de pensar que, mellorando as nosas celebracións dominicais,
reorganizando parroquias e implicando a máis laicos, poderiamos
recuperar algo daquelas misas masivas que algún día coñecemos. Sería
esquecer os fondos procesos sociais que cambiaron mentalidades e
actitudes.
A socióloga xa citada, D. Hervieu-Léger19 resume moito do que
deixamos dito contrapoñendo ó modelo de practicante clásico, un novo
modelo que se está a configurar na actualidade e que, seguramente,
marcará o futuro da Igrexa católica. Ela preséntao como modelo do
practicante “peregrino” que se opón, punto por punto, ó anterior: fronte
a práctica obrigatoria, voluntaria;
en vez de normativizada, autónoma; Precísase un traballo pastoral que non se
no lugar de fixa, modulable; máis obsesione pola recuperación do que foi
que comunitaria, individual; xa non senón por suscitar pequenas comunidades
suxeita a territorialidade senón onde xermole o que será.
móbil, e, finalmente, non tanto
unha practica repetida senón de carácter excepcional. De todo iso, o
elemento máis discriminatorio entre ambos modelos é o grao de control
institucional que pon en causa a burocratización da igrexa.
Moito da vella igrexa na que fomos formados terá que morrer cos
vellos. Pero iso non quere dicir que sexa inútil o traballo que aínda se
pode facer co preto de millón de galegos que acoden asiduamente ás
nosas igrexas ou cos moitos máis que a ela se achegan con diferentes
motivos. Incluso cos mozos e mozas que, con misa ou sen ela, frecuentan
as instalacións parroquiais. Desa canteira sairá a nova Igrexa, pequena
e sen ansias de poder social, onde quen o busque atope acougo para o seu
espírito. Precísase un traballo pastoral que non se obsesione pola
recuperación do que foi senón por suscitar pequenas comunidades onde
xermole o que será.
Bernardo G. Cendán e
Arximiro L. Rivas
19

D. Hervieu, Le Pelerin..., páx. 109.
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Experiencias

Celebración dos domingos
sen cura

Reflexións sobre unha experiencia

Manuel Regal Ledo

Coido que foi no curso 85-86, hai xa dezasete anos. Xosé Antón
Miguélez e máis o que isto escribe atendiamos daquela seis parroquias
do concello de Abadín, Lugo: Montouto, Labrada, Fanoi, Romariz,
Quende e Galgao. O meu compañeiro Xosé Antón fora pasar un
curso a Barcelona, e eu tería que facerme cargo temporalmente das
seis parroquias citadas. E así foi. Tomámo-la decisión de inicia-la
experiencia das Celebracións dos domingos sen cura, sustentadas
polos mesmos veciños laicos da parroquia. A experiencia axudounos
a madurar no sentido desta alternativa eclesial, e aínda cando non
era para min abafo ningún poder celebrar algunha Misa máis,
preferín que fosen os veciños os que se habituasen a se-los
sustentadores do súa fe.
A organización da experiencia
As noticias que se tiñan de algo semellante víñannos de
Iberoamérica fundamentalmente, das experiencias xa moi
contrastadas dos animadores da Palabra, e dos líderes comunitarios
que co apoio máis ou menos afastado dun crego daban exemplo
dunha espléndida implicación popular no día a día da construcción
da Igrexa.
O primeiro que consideramos oportuno foi facérlle-la proposta a
algunhas persoas coas que poder botar a andar a experiencia.
Pensamos que o traballo se podería levar a cabo de entrada en tres
parroquias: Montouto, Labrada e Galgao. Había un aquel especial
destas parroquias que presuntamente facía crible o inicio nelas do
traballo a facer.
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Escollidas as parroquias, había que da-lo paso seguinte, que foi
falar con algunhas persoas concretas. ¿Qué criterios seguir? En
principio pensamos en xente que noutros servicios comunitarios
dera mostras dunha sensibilidade especial para implicarse en tarefas
parroquiais, cun mínimo de saber estar, de desenvolverse diante dun
grupo; que soubesen ler, aínda que non se pensou en xente estudiada.
Persoas que tivesen certa credibilidade ante a comunidade, persoas
que tivesen demostrado coa súa práctica interese polo feito relixioso.
Os que aceptaron foron tres en Galgao, dous en Montouto, e oito en
Labrada.
As primeiras xuntanzas estiveron dedicadas a traballar uns cantos
temas sobre o Ano Litúrxico, sobre o desenvolvemento ordinario
dunha Misa dominical, sobre o feito da participación laical no
presente e no futuro da Igrexa, sobre o servicio que se lles pedía,
sobre a comprensión e realización dunha celebración do domingo
sen cura (as partes que se ían ter, o sentido que tiñan, a maneira
concreta de as levar a cabo).
Paralelamente a este traballo de formación previa, íase sucedendo
tamén unha permanente información a toda a comunidade desde as
Misas dominicais e sobre todo desde celebracións de máis
concorrencia, como podían se-los funerais; nesta información facíase
fincapé nos porqués deste servicio á comunidade, e abríase sempre
o grupo a novas incorporacións de quen quixese, para evitar
calquera tipo de suspicacias e malentendidos.
Se non nos falla a memoria, foi no Venres Santo do ano 1986 cando
o equipo de Labrada se estreara coa celebración da Morte do noso
Señor. Máis ou menos polas mesmas datas se botaron a andar tamén
os equipos de Montouto e de Galgao. A acollida foi boa; non faltaron
as típicas faladeiras, algunhas bromas, pero en conxunto a veciñanza
das parroquias acolleuno ben, e iso demostrouse en que a asistencia
era por un igual, tanto cando o cura ía celebrar como cando a
celebración a realizaban os laicos e laicas.
Esta celebración consistía sempre nun breve rito de entrada,
nunha celebración do perdón, nunha lectura e comentario do
Evanxeo do domingo correspondente, nas pregarias da comunidade,
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nunha acción de gracias, e no rito da Comuñón que case se
correspondía co da Misa ordinaria desde o Noso Pai en diante. Todo
cos seus cantos correspondentes.
Para facer posible unha digna celebración do domingo empregando
este esquema, cada semana nunha xuntanza nocturna se preparaba
todo o material; había varios esquemas fixos para o rito de entrada,
para a celebración do perdón, para a acción de gracias. O que había
que preparar especialmente era o Evanxeo de cada domingo:
comprendelo, amalo no que ofrecía, e ve-la maneira de o poder
explicar no fundamental ó resto da comunidade xa dentro da
celebración. Durante anos foi unha sucesión de marabillosos
encontros, nos que un grupo de homes e mulleres de aldea por
primeira vez na súa vida, coa idea posta en si mesmos e na
comunidade, nos propuxemos pensar xuntos a nosa fe, ler xuntos o
Evanxeo, procurar entendelo, ve-lo que ofrecía ás persoas e á
comunidade; e todo isto desde a nosa condición xeral de xente do
campo, coa problemática específica que se vivía no campo naqueles
momentos, e desde a nosa condición particularísima derivada de ser
tal home e tal muller.
Un bo resumo do clima de traballo existente nestes encontros de
preparación das celebracións pode se-lo libro Co Evanxeo pola man,
editado pola Editorial SEPT no ano 1992, no que quen isto escribe
figura como autor; en boa medida o autor non fai outra cousa senón
recoller, aínda que non palabra a palabra o falado naquelas
xuntanzas, si o espírito das mesmas e a orientación que se lle daba
ó Evanxeo dentro da comunidade e para a comunidade.
As interferencias entre a vida e a celebración da mesma mesturada,
identificada por veces coa celebración da fe, contribuía poderosamente
a que a se establecese unha boa interacción entre a fe e a vida, entre
a vida e a fe; isto notábase, por exemplo, na linguaxe coa que se
expresaban os elementos da fe, e na densidade coa que se ían
enchendo os feitos da vida, desde os máis simples e cotiáns ata os
máis especiais como podería ser unha festa parroquial, a participación
nunha manifestación a prol da dignidade de vida da xente do campo,
etc. A fe, dalgún xeito, facíase algo normal e o normal, tamén dalgún
xeito, convertíase en espacio revelador da fe.
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Como dixen as cousas seguiron así durante varios anos. Incluso
se espallou a experiencia. Practicamente tódalas parroquias que
naquel momento atendía o equipo –chegaron a ser doce– puideron
dispoñer de grupos de homes e de mulleres do campo que
desempeñaron o servicio de responsables das celebracións dos
domingos cando non asistía o cura, ou incluso asistindo o cura. O
bispo Gea Escolano –posiblemente en cousas desde perspectivas
distintas– alentou sempre esta experiencia e fíxoo levando a quen
isto expón a unha reunión do Consello de Pastoral de Diocese para
que alí falase polo miúdo do que se estaba a facer e fíxoo tamén
asistindo el mesmo na parroquia de Galgao a unha celebración
animada por un equipo de persoas á fronte das cales estaba unha
muller e animando os veciños da zona posteriormente en sucesivos
momentos para que se comprometesen activamente con esta
experiencia.
Posteriormente a experiencia foi indo a menos e na actualidade
coido que, quitando algunhas situacións moi concretas, non está
habendo celebracións do domingo sen curas. Foron substituídas ou
pola celebración das Misas ou, simplemente, pola súa carencia.
As claves dun bo funcionamento
Calquera opción pastoral ten sempre tras si unha determinada
teoloxía, unha determinada cristoloxía, unha determinada
eclesioloxía. E estas, pola súa banda, parten case sempre dunha
determinada visión da persoa, da sociedade, do mundo. Ou ó revés,
segundo o momento espiritual de iniciación do círculo interpretativo
da realidade onde cada quen se sitúe. Detrás das celebracións do
domingo sen cura existe tamén, ou pode existir, unha determinada
teoloxía. O tempo e a reflexión continuada sobre o que se ía facendo
permitía ver elementos densos que configuraban e daban sentido ó
vivido.
Unha teoloxía con acentos diferentes
Ó noso ver, a celebración dos domingos sen cura ten sentido non
por simple carencia de clero suficiente; iso daría unha alternativa
clerical, ou subsidiaria do clerical. Non modificaría nada o estado de
cousas comunitario, e, pensamos, desentenderíase da voz do Espírito
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que indubidablemente nos fala a través desta realidade desconcertante
que é a carencia de cregos para as necesidades das comunidades
parroquiais. A carencia de cregos é, ou pode ser, provocadora dunha
nova comprensión da Igrexa e, polo tanto, dunha nova práctica
eclesial tamén.
Esta nova comprensión e práctica viraría ó redor da conciencia do
pobo cristián de ser ou poder ser pobo adulto, con pensamento, con
voz, con decisión, á hora de vivir e de celebra-la fe que o sustenta.
Se hai adultez, non hai dependencia. Se hai adultez, hai capacidade
de xerar servicios en ben da comunidade, e non é unha acabación
que falte un crego, porque a comunidade dispón de enerxía abonda
como para restablecer ese servicio na persoa dalgún membro
cualificado para tal mester. ¿É isto un soño? En parte si, pero máis
ca un soño tamén: un convencemento, unha liña de forza, un
espírito, que, cando por gracia colle a unha comunidade, a converte
en algo simple e sorprendentemente marabilloso a un tempo.
Paralelamente a isto, a celebración dos domingos sen cura ten
sentido, cando se rompe co aire clerical, que invade toda a experiencia
da comunidade cristiá. A triloxía “misa como sacrificio” (entendido
este dunha determinada maneira), “cregos como sacrificantes
sagrados” e “mundo sagrado como antítese do mundo laico”
configura unha devastadora ideoloxía relixiosa que ó noso ver ten
moi pouco de Evanxeo e moito de imitación dos parámetros relixiosos
que contextualizaron o desenvolvemento da experiencia relixiosa
cristiá case xa desde os primeiros momentos do seu nacemento.
Fronte a isto faise necesario apostar por unha inclusión do mundo
sagrado dentro do mundo laico: a experiencia relixiosa non é
cuestión de espacios, nin sequera de espacios complementarios; é
cuestión de densidades dentro da única realidade existente; fai falla
apostar tamén por unha abolición dos sacrificantes sagrados: non
hai necesidade de sacrificantes sagrados, de especialistas do sagrado
(sobre todo se acaban absorbendo e neutralizando todo canto
servicio se puidese dar na comunidade), porque dunha forma ou
doutra sempre implican a pretensión de convertérense en intermediarios interesados dunha relación que, por persoal, Deus quere
establecer con cada individuo e co conxunto do pobo como tal; fai
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falla entende-la memoria da morte e resurrección de Xesús non coma
un sacrificio necesario para unha reconciliación doutro xeito negada
por parte de Deus, senón como a expresión histórica dunha vontade
de participación amorosa por parte de Deus en todo o que traia vida
e liberdade a cada persoa e a cada pobo.
Recuperación dun funcionamento comunitario
Sobre este fondo de comprensión, vimos moi importante fomentar
un clima comunitario xeral. Non vale, coidamos, que o cura apele
á comunidade para determinados servicios, só cando el non é capaz
de dar resposta a tódolos aspectos da xestión dunha comunidade.
Non é cuestión de suplencias, repetimos, senón que é cuestión de
nova configuración da estructura comunitaria. Non ten sentido que
o cura demande apoio ós laicos para poder celebra-lo domingo en
tódalas súas parroquias, pero que non conte con eles para vender
unha finca ou unha casa do igrexario; non ten sentido que o cura
pida axuda para celebra-los domingos, pero que non conte cos
veciños para darlle orientación ó traballo pastoral que se ha levar
desde as parroquias, ou para dar opinión e xuízo sobre diferentes
acontecementos que poden afectar á vida da comunidade, ou da
comarca ou país. E así en todo.
A realidade das celebracións do domingo sen cura poderíanse
converter, se ben o quixesemos, nun pequeno símbolo e realidade
dunha maneira nova, renovada, de entender e de vivi-la comunidade,
que nos trae á memoria as vellas historias dos tempos primeiros,
cando a comunidade era cousa de todos e todos, cada un co seu grao
de servicio, a facía rica, espléndida en dons e capacidades. O
clericalismo acaba coa comunidade como tal; anúlaa. A recuperación
da comunidade pode devolverlle ó crego, ó cura, o sentido exacto da
súa función, que pasa claramente pola desactivación da súa
pretensión de se-lo todo na comunidade, para se converter nun
servidor máis, específico, que garanta a madurez na fe e cohesione
os servicios de todos.
Inclusión do cura na vida da comunidade
Partindo de onde partimos, non é doado acadar un funcionamento
comunitario na parroquia, un funcionamento laico, que é tanto
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como dicir un funcionamento da pequena igrexa parroquial como
pobo de Deus. Faise necesaria a inclusión do cura na vida da
comunidade. Non falamos dunha participación directa, nin dirixente,
pero si dun coñecemento cordial, que soamente se acada desde unha
proximidade persoal e afectiva. As vantaxes que isto lle pode traer
ó cura son moitas. Empezando pola de comprende-lo seu servicio de
cura dunha forma integrada no conxunto da comunidade, para a
que, circunstancialmente, igual non é nin o servicio máis básico nin
máis determinante nun determinado momento. Isto pódelle axudar
a verse máis humildemente no medio do pobo. Aínda se vive bastante
a función de cura desde a vella pretensión de se-lo centro do pobo ou
parroquia, o cal xera non poucas angustias e decepcións, por veces,
en curas insertos en comunidades onde a súa presencia e a presencia
en xeral do relixioso, ten perdido moitos enteiros.
Outra vantaxe sería a de valora-los demais servicios comunitarios
como igualmente integrados no conxunto da experiencia eclesial,
para constituír un todo posto ó servicio da máis e mellor vida dos
membros da comunidade, que esa é en definitiva a aposta maior
dunha experiencia cristiá en igrexa. De aquí derivaríase unha
importante e imprescindible presencia das realidades laicas nas
horas e tempos de maduración da fe, de celebración da fe. Se o cura
se inclúe cordialmente no pobo, inevitablemente as realidades do
pobo faranse presentes na linguaxe, nos símbolos, na sensibilidades
relixiosas.
E, curiosamente, cando o cura se inclúe no pobo, desde unha
visión comunitaria da totalidade eclesial, cando as realidades do
pobo teñen acollida e espacio nos momentos de educación da fe e de
celebración da fe, daquela a comunidade, por unha especie de osmose
espiritual, séntese dentro da celebración, ve a celebración como
cousa súa, e non lle custa da-la cara pola celebración, así sexa
presidíndoa cando o responsable da presidencia non pode. Unha
celebración do domingo sen cura onde toda esta dinámica non se dea
ou polo menos non se busque, coidamos que non fai senón incentivala vivencia clerical, fomenta-la señardade do cura para presidi-la
celebración do domingo, e vivir na angustia por un pasado que
posiblemente nunca máis se repita.
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A importancia da linguaxe
Queremos subliñar especialmente o feito da linguaxe en relación
co que estamos a comentar. Partimos de que a liturxia tende a ter
un argot específico, que, como todo argot, separa e soamente dá
acceso ós iniciados. Isto nuns niveis mínimos pode resultar
inevitable; pero, en xeral, dáse un exceso de argot, de linguaxe
arredada, que arreda as celebracións do ánimo e da vida da xente
común. E parécenos que é unha verdadeira pena, porque por outra
banda tampouco non custaría demasiado ir adaptando a linguaxe
litúrxica ó normal entendemento do común da xente; abondaría con
estar ben asentados no que desde a acción litúrxica se quere
transmitir, e ben atentos tamén á realidade do pobo que practica a
acción litúrxica; porque en definitiva a acción litúrxica, sacramental
ou non, sempre se debe ó pobo, é para o pobo. Non é o pobo para a
liturxia, senón a liturxia para o pobo.
As realidades da vida da xente común deben ter espacio na
celebración, deben ser obxecto de celebración: nomes,
acontecementos, lugares, símbolos, deben poboa-la celebración e
facela caseira, próxima, como algo que nos ten algo que dicir ós que
tales cousas vivimos diariamente.
Neste senso cobra un especial relevo a lingua como figuración
desas realidades diarias. E cobra un relevo tamén especial a lingua
concreta que se empregue na celebración. Referímonos ó uso ou non
do galego. Se a celebración é, no fondo e no máis substancial, un
espacio de comuñón entre Deus e a xente, entre o rito e a vida, entre
uns membros da comunidade e outros, resulta totalmente
contraproducente celebrar nunha lingua distinta da que normalmente
fala o pobo. Sería introducir de entrada un elemento básico de
excomuñón, de fractura entre a realidade e o celebrado.
Un convencemento firme do cura
Para que as celebracións do domingo sen cura vaian adiante e se
establezan e confirmen dentro da comunidade, coidamos que é
fundamental que o propio cura estea convencido do seu sentido e da
súa eficacia; sentido e eficacia cara ó proceso de afianzamento da fe
e cara ó proceso de maduración dunha conciencia igualitaria como
pobo de Deus.
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Isto por veces non é doado. O cura parece que en máis dunha
ocasión non ten moi claro cal pode se-lo seu servicio á comunidade,
como non sexa celebrando Misas e administrando sacramentos.
Para iso é educado fundamentalmente moitas veces. E, aínda que na
súa formación se apunten outras posibles dimensións da súa tarefa
na comunidade, estas non están suficientemente configuradas,
demandan iniciativa, creatividade, moitas veces constancia a proba
de fracasos, humildade evanxelizadora. De aí que frecuentemente se
recorra ó campo celebrativo como lugar único de identificación do
propio servicio como cura. En definitiva un está para misar e
administrar sacramentos, que nos tempos de hoxe e sobre todo no
rural, ben ser misar e enterrar, é dicir misar e misar.
Desde aí non é doado que se entenda a necesidade de participación
dos laicos na presidencia da celebración dos domingos. ¿Que faría o
cura, senón? Haberá que darse un enchente de Misas o domingo
sobre todo, pero á fin para iso está un. E non se repara en que,
metidos nunha sucesión ininterrompida de misas, estas acaban
sendo presididas desde a rutina, o cansazo, a pouca creatividade. Ó
desgaste inevitable do cura hai que sumar a debilitación do significado
da celebración para a veciñanza. E todos entramos nunha roda de
banalidade que non constrúe o pobo de Deus, a parroquia.
Xeneraliza-lo feito comunitario
Sempre nos pareceu necesario que a participación dos laicos non
se limitase ós momentos celebrativos, senón que se alongase a
outros momentos simples, pero que instintivamente vemos son
copados polos curas, como se todo aquilo que soe a relixioso lles
pertencese en exclusiva na súa función directiva.
Referímonos a cousas tan elementais como facer un momento de
oración nun velorio. Quen di iso di tamén a participación de homes
e mulleres normais en diferentes momentos dentro dunha Eucaristía:
le-las lecturas, distribuí-la comuñón, anima-lo canto son tarefas que
case sempre se lle encomendan a outros curas en momentos en que
asisten á mesma celebración, caso de moitos funerais que se celebran
na nosa Terra. Son pequenos detalles, pero que demostran a liña de
acción que se escolle, e que derivan xa a curto prazo nun afianzamento
ou non do senso de pertenza a un pobo de irmáns na fe.
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Isto quixémolo ir aplicando tamén a outros momentos: que os
mesmos pais e nais de familia se responsabilizasen da educación na
fe dos seus fillos ante o feito da preparación para a comuñón. A
metodoloxía de Preescolar na casa para a iniciación escolar deunos
luces e pautas para facer un traballo similar no campo da iniciación
da fe. E non digamos de cousas moito máis simples coma o feito de
bendicir un vehículo, unha casa, unha corte, un rosario, unha
medalla, etc. ¿Por que ten que se-lo cura quen realice estas funcións
cando alguén do pobo as demanda? ¿Por que non educar na
conciencia de que son tarefas que entran perfectamente dentro da
capacidade normalísima de calquera cristián?
Ser reiterativo nas explicacións
Para que no pobo nos empecemos a ver cómodos con estas novas
maneiras de ver e de vivi-las cousas da fe, cómpre ser reiterativo nas
explicacións do sentido do que se está a facer ou do que se quere
facer. A dificultade está non só en que o cura é, ou pode ser, clerical;
senón en que o mesmo pobo cristián no ámbito católico é tamén
fortemente clerical.
Curioso: protestamos dos curas moitas veces, renegamos deles
algunhas (outras moitas admirámolos e agradecémolos tamén), pero
o certo é que estamos totalmente deitados no lombo do cura para
calquera cousa de igrexa. Á forza de tanto clericalizar durante anos
e séculos, á forza de tanto absorber funcións e servicios, atopámonos
agora con que o pobo non entende que teña nada que facer e dicir
á hora de asumir responsabilidades firmes na marcha da comunidade:
iso non é cousa nosa, ¿para que está o cura? Á forza tamén de tanto
delegar doadamente funcións e servicios, á forza de descargar
responsabilidades propias no lombo doutros, atopámonos agora
como pobo espidos de conciencia e de enerxía, espidos de espírito
comunitario como para facer da comunidade cousa totalmente nosa,
cousa que nos pertence como nos pertence a propia familia, a propia
casa, a propia vida.
De dentro ou de fóra
O feito das celebracións dos domingos sen cura, tomado na súa
fondura, supón revisar cousas importantes do funcionamento dunha
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comunidade cristiá. Sobre todo cando a cousa se presenta como reto
da propia comunidade. Ben é certo que tamén se está espallando o
sistema de facer celebracións do domingo sen cura desde axentes de
pastoral enviados desde lonxe, desde a capital de provincia por
exemplo. Por suposto que de entrada a cousa se simplifica e se
facilita con este método, pero coidamos que acaba con moitas das
posibilidades de renovación da comunidade que se poderían dar
desde unha celebración do domingo xestionada pola propia
comunidade cos seus propios axentes. Tamén aquí o máis doado non
é o que mellores resultados produce.
Resulta difícil pensar que unha comunidade careza de homes e
mulleres, que, debidamente preparados, poidan responsabilizarse
destes mesteres da comunidade. A nosa experiencia deu como
resultado que había máis dispoñibilidade da que habitualmente se
supón. Quizabes é máis común o feito de que na comunidade non se
vexa con bos ollos que algunhas veciñas e veciños da parroquia
asuman responsabilidades para os que non os consideran
suficientemente preparados
Pero a parte disto, que, dicimos, pode ser máis ou menos razoable
¿por que unha comunidade non valora os seus propios membros
para a función de animadores das celebracións? Pensamos que hai
dúas razóns fundamentais. A primeira sería a de non valorar nada
do propio, da propia comunidade ou parroquia. Aquí tamén cabería
lembra-las críticas dos veciños e veciñas de Xesús cando o viron
chegar de profeta, a el que non tiña formación recoñecida para tal
tarefa. ¿Non é este o fillo do muiñeiro, ou a muller do taberneiro,
non se criou connosco, non sabemos un feixe de cousas da súa vida,
e non todas precisamente xustas e axeitadas? ¿Que nos vai dicir a
nós esta persoa, que nos vai axudar no camiño de Deus? Todo isto
se pode acentuar precisamente na aldea, onde, ben o sabemos, se
xoga cun minucioso coñecemento de cada persoa no seu pasado e no
seu presente.
Sen embargo coidamos que non é esta a dificultade maior. Resulta
máis doado admitir a un axente de fóra, á parte de que non sexa
coñecido nin para ben nin para mal, porque a súa figura préstase
para entender e vivi-la experiencia relixiosa, neste caso ó redor da
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celebración do domingo, desde unha perspectiva funcionarial. Pasa
coa persoa de fóra o mesmo que pasa coa lingua, cando esta non é
a propia, ou cando non fai referencia á vida concreta que se está
dando no pobo: facilitan a ritualización, no sentido negativo, evitan
o careo coa propia realidade, evitan o cuestionamento persoal e
veciñal. É algo en definitiva ante o cal o que me podo propoñer é
cumprir ou non cumprir, sen máis.
Algúns posibles cuestionamentos
E para acabar xa, referímonos a algunhas cuestións que se
poderían considerar cuestións quentes na reflexión eclesiolóxica
actual, e que posiblemente reciban algo de luz da práctica da
celebración dos domingos sen cura, cando esta se move nun marco
axeitado.
E a primeira cuestión é a da presencia da muller presidindo
celebracións da fe. A ninguén lle estrañou nas parroquias ás que
estamos facendo referencia, que fose unha muller a que presidise a
celebración, a que animase a reflexión sobre a Palabra de Deus, a
que manipulase os vasos sagrados, a que distribuíse a Eucaristía.
Como dixemos máis arriba, o mesmo bispo da diocese, Gea Escolano,
estivo presente a unha celebración do domingo presidida por unha
muller. Isto é un paso importante para vencer prexuízos sociolóxicos,
o cal levará co tempo a vencer prexuízos teolóxicos tamén.
Vinculado a isto está tamén unha consideración moi simple na
mesma liña: se unha muller pode presidir, aínda que sexa
subsidiariamente, a celebración da palabra, a mesa da palabra,
dunha maneira plena, é dicir axudando a que a comunidade acceda
de maneira íntegra á palabra de Deus ¿por qué non pode presidir de
maneira íntegra tamén a mesa da Eucaristía dunha maneira plena,
é dicir facendo memoria da cea de Xesús para facilita-la participación
nela de toda a comunidade? Porque o recurso obrigado ó pan
reservado non deixa de ser algo chocante, cando non existe a mesma
obrigatoriedade de acudir á palabra reservada, que podería consistir,
e debería consistir, se se fose coherente nisto, en ler algún comentario
ó Evanxeo que o cura deixase escrito. A igualdade entre a mesa da
palabra e a mesa da Eucaristía foi significativamente subliñada na
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teoloxía sacramental derivada do Concilio Vaticano II. O que
acabamos de dicir vale tanto para unha muller como para un home
non sacerdote, pero que ocasionalmente presidan a celebración do
domingo sen cura.
Aínda hai máis cousas que seguramente se irán derivando da
práctica normalizada da celebración dos domingos sen cura. Por
exemplo, a que fai referencia á posibilidade dunha responsabilidade
da marcha da comunidade cristiá nas mans dunha persoa que non
sexa cura. É dicir, xa non se trataría soamente de que unha muller
ou un home poidan presidir con máis ou menos continuidade unha
celebración do domingo, senón de que unha muller ou un home, non
curas, sexan os responsables da comunidade cristiá. O cura, se se
mantén esa figura ligada á realización sacramental da Eucaristía,
faríase presente na comunidade para a celebración da Eucaristía,
ocasionalmente, e o peso da marcha da comunidade recaería sobre
os servicios dun equipo de persoas, á fronte do cal estaría loxicamente
un laico ou laica. ¿É isto moito soñar, moito aventurar? Non o foi
para moitas comunidades de Iberoamérica, e non o está a ser
tampouco para moitas comunidades centroeuropeas, que se están
decantando por un modelo eclesial moi diferente do que entre
nosoutros foi único e absoluto.
E isto, por fin, lévanos a retomar, para reflexionalo, para discernilo,
para cuestionalo quizabes, todo o tema da división dos membros da
Igrexa en membros con orde e membros sen orde, é dicir a división
entre laicos e clero, que na práctica é unha división de poder, é unha
división de clases, e non tanto unha división de ministerios dentro
do pobo de Deus. A práctica que acabamos de citar parece indicar
que o carisma sacerdotal non ten por qué ir vinculado ó exercicio de
responsable último da comunidade. Pódese da-lo carisma da xerencia
da comunidade e non se dar ó tempo o carisma sacerdotal. Pero
entón ¿que estatuto terían os cregos dentro da comunidade cristiá?
É ben sabido que toda esta cuestión da orde, á que na Igrexa vai
asociado o exercicio do poder, é unha cuestión espiñenta, oficialmente
resolta, pero con serios cuestionamentos que non se poden esquivar.
De calquera xeito, todo este organigrama eclesiolóxico, ó abeiro do
cal os cregos foron acaparando practicamente tódolos servicios da
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comunidade ata se constituíren no maximum da realidade eclesial,
está empezando a ser cuestionado. A práctica das celebracións do
domingo sen cura, cando comporta unha reconsideración a fondo da
estructura e do funcionamento comunitario, axuda a ve-las cousas
dunha maneira nova, axuda a ver que ningún soño é imposible,
axuda a quitarlle ferro ás cuestións, simplemente porque adianta
que as cousas son posibles, sen que nada se veña abaixo. E nada se
ven abaixo, desde logo, cando as estructuras de poder se cuestionan
nas comunidades cristiás, elas que naceron desde a memoria dun
que morreu servindo e que serviu morrendo. Non suficientemente
boa debe ser unha eclesioloxía, cando chega a conclusións prácticas
distintas daquela igualdade radical que Xesús proclamaba no Evanxeo
como característica fundamental do grupo de seguidores: “Pero vós
nos vos fagades chamar “señor mestre”, pois un só é o voso Mestre,
e todos vós sodes irmáns. E a ninguén chamedes “pai” na terra
porque un só é o voso Pai, o celestial. Nin tampouco vos fagades
chamar “dirixentes”, porque un só é o voso dirixente: Cristo. O máis
importante entre vós debe se-lo voso servidor. Porque quen se
enaltece será rebaixado, e quen se rebaixa será enaltecido.”(Mt
23,9-12)
Manuel Regal Ledo

Un crego pode parecerme tan inútil como un gato, pero é tamén
fascinador e debe haber algunha razón para a súa existencia
G. K. Chesterton
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Supoño que moitos de vostedes, despois de ter escoitado estes días
pasados a dous eminentes teólogos1, se estarán a preguntar ¿que é
o que fai aquí este home? Eu non son teólogo. Eu non teño ningunha
autoridade para esta tarefa, porque academicamente non son nada.
Pero non se enganen comigo. Non se lles ocorra pensar que estas
palabras iniciais son debidas á miña humildade. Son un home
orgulloso, porque me considero un fillo de Deus e como tal perdín
o medo. Síntome desatado para reflexionar sobre a miña fe e dicir o
que sinto a quen queira escoitarme. Pareceríame unha traizón
negarme a falar de Xesucristo. E posto que me convidaron, aquí
estou.
Penso que é evidente para todos que nestes últimos decenios a
Igrexa está envolta nunha profunda crise. Estoume a referir a que
despois do Concilio Vaticano II ocorreron profundas mudanzas na
forma de entender a Igrexa e a propia fe.
Un prestixioso teólogo xa falecido, Karl. Rahner, dixo, decepcionado,
hai xa case 20 anos, que a Igrexa estaba a entrar nunha etapa de
inverno, sen que se visen os esperados froitos daqueles iniciais
rebentos primaverais do Concilio.
Algúns anos antes, desde un mesmo amor pola Igrexa, pero cunha
visión ben distinta, Paulo VI, aterrecido, advertía que o fume de
Satanás se estaba a infiltrar na Igrexa.
1

Este texto corresponde a unha conferencia dictada polo autor (N. do E.).
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Penso que ninguén porá en dúbida que ambos eran homes de Deus
que contribuíron con entusiasmo nas tarefas do Concilio. Pero a
evolución posconciliar levounos, alá polos anos setenta, a unha
visión ben distinta da situación da Igrexa. A Igrexa estaba en crise.
Para algúns, preocupados por renovar a Igrexa para que a fe de
sempre puidese ser comprensible e aceptable polos homes do presente
e do futuro, o evidente freo que desde o Vaticano se aplicaba á
reflexión teolóxica significaba negar toda posibilidade de que a
mensaxe cristiá fose crible para o mundo moderno. Para outros,
preocupados por conservar os valores da Tradición, as novidades na
forma de entender e de expresar a fe e as mudanzas que se
reclamaban na organización da Igrexa, significaban un perigo de
desintegración que atentaba contra a súa propia identidade.
Ambos homes de Deus gozan xa do descanso eterno. Pero, ¿que
pasa hoxe coa Igrexa? Paréceme evidente que esas distintas formas
de entender a Igrexa non só non se achegaron se non que cada vez
é maior o distanciamento. Hai un sector, chamémoslle tradicional,
cuxo punto de referencia é o Vaticano, ao que segue con obediente
docilidade unha pequena parte da Igrexa. Pasa por ser a Igrexa fiel.
Hai outro sector, chamémoslle renovador, cuxo punto de referencia
son os mais significativos e prestixiosos teólogos, ao que seguen con
crítico discernimento outra pequena parte da Igrexa. Pasan por ser
a Igrexa contestataria.
Acabo de me referir a dúas pequenas partes da Igrexa, porque é
evidente que a grande maioría dos bautizados ou ben pasan da
Igrexa ou ben se encontran desorientados por estas liortas
domésticas.
Dou por suposta a boa vontade duns e doutros. E dado que os
cristiáns dicimos ser os seguidores de Xesús, paréceme que o mellor
punto de partida para poder chegar a un diálogo fructífero será
reflexionar sobre o significado de Xesucristo para cada un de nós.
Xesucristo para o cristián hoxe
Tratarei de facer algunhas reflexións sobre o significado de
Xesucristo para os homes e mulleres de hoxe. En concreto, para os
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homes e mulleres de Galicia e de España que fomos feitos cristiáns
desde que nacemos.
Nese sentido todos somos cristiáns, posto que estamos bautizados.
Pero eu penso que ser cristián ten pouco que ver con ese bautismo.
Pasáronnos por auga, pero o verdadeiro Bautismo significa
conversión, significa aceptación consciente dos valores de Xesucristo,
significa compromiso de vida, significa Fe no Deus de Xesús.
E está claro que todo iso non ocorre existencialmente polo feito de
que nos bautizasen. Bautízannos por costume, porque a nosa
cultura está modelada desde fai séculos por unha relixiosidade
cristiá. Pero a relixiosidade e a fe con frecuencia teñen pouco que ver
a unha coa outra.
Voume servir, a modo de guión, das preguntas que Xesús fai aos
seus discípulos cara ó final da súa predicación en Galilea: ¿quen di
a xente que son eu? E vós, ¿quen dicides que son eu? Engadirei pola
miña conta unha terceira pregunta que poño tamén nos labios de
Xesús:
E ti ¿quen dis que son eu?
¿Quen di a xente que son eu?
Xesús pregunta pola opinión da xente, da multitude, da aldea.
Refírese a todos aqueles que ás veces o seguiron sorprendidos e
admirados, pero que acabaron abandonándoo .
É unha pregunta de difícil resposta, daquela e tamén agora. Que
se Elías, que se Xoán, que se un profeta. Viran a Xesús, escoitárano,
pero non sabían quen era.
¿E os cristiáns de hoxe? Non pretendo facer unha análise
sociolóxica, para o que non estou preparado, e ademais, pola
natureza da fe, é sempre difícil e arriscado. Limitareime a exporlles
as miñas impresións, o que eu penso da fe dos galegos e españois de
hoxe.
Dentro da grande multitude que oíron falar de Xesús pero que xa
o abandonaron, penso que podemos considerar dous grupos:
Os ateos teóricos. Deixando a un lado os que se confesan crentes
doutras relixións, non por desprezo, se non polo seu escaso número,
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hai quizais un 10% de galegos e españois que se declaran ateos,
agnósticos, non crentes. Para eles o significado de Deus non ten xa
ningún sentido. Para eles Xesucristo é un personaxe histórico do
que dirían que foi un bo home que a Igrexa divinizou para os seus
intereses.
Os ateos prácticos. Forman hoxe a maioría da poboación, quizais
un 70% de españois e galegos que se declaran católicos, pero non
practicantes; en realidade non crentes. Considéranse católicos porque
están bautizados, pero non se senten crentes, porque aínda que
teñen restos de crenzas diversas, non teñen ningunha relación
persoal con Xesucristo.
Á pregunta de Xesús, eles contestarían: os curas din que... A
maioría destas persoas viven nunha situación de ambigüidade
relixiosa. A maioría sabe mais ou menos o Catecismo, recibiron
unha catequese e unha formación católica na escola. A maioría casa
pola Igrexa, bautizan os seus fillos, mándanos á catequese, fanlles
a primeira comuñón. A maioría espera que un cura os acompañe ao
cemiterio; mesmo, cando lles morre un familiar, pagan necrolóxicas
nas que figura unha cruz e nas que se afirma que recibiu os santos
sacramentos.
Os outros, moi xenerosos e con frecuencia inxenuos, din que estas
persoas son cristiáns pouco fervorosos, distraídos polas
preocupacións da vida, pero que no fondo son crentes. Eu non son
tan xeneroso e son menos inxenuo. Recoñecendo a dificultade para
xulgar aos demais, penso que son leal con eles se digo que son xa
ateos prácticos. Non negan a Deus nin negan a Xesucristo, pero
viven como se non existisen. Continúan cunhas prácticas relixiosas
ocasionais polo costume porque a cultura social así as impón, pero
tais prácticas non teñen para eles significado ningún. Tanto lles dá
unha liturxia en latín como en castelán ou en galego; mesmo para
moitos era preferible o latín, porque resultaba mais solemne.
Xeralmente manteñen un certo respecto cara o sagrado, pero máis
que por convicción, porque o sagrado impón. Pero érguense e
déitanse día tras día sen que cuestionaren para nada a realidade de
Deus e de Xesucristo. Poden ser boas persoas, e moitos sono, pero
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xa non son crentes. Para eles Xesucristo é realmente un don
ninguén.
E vós, ¿quen dicides que son eu?
Xesús dirixe agora a pregunta aos seus discípulos, aos que o
seguen. Fícanos un 20% de españois, de galegos, que aínda son
cristiáns, que cren en Deus, cren en Xesucristo, van á misa
habitualmente, receben os sacramentos con devoción e tratan de
vivir en coherencia coa súa fe. É a Igrexa que resta.
Sen embargo, tamén aquí a pregunta non é fácil de contestar.
Daquela contestou Pedro, e fíxoo en nome de todos: Ti es o Mesías,
o Fillo de Deus. Tamén hoxe contesta o sucesor de Pedro; e faino
coas mesmas palabras e tamén en nome de case todos. Pero... ¿ata
con iso?
Se lles pedimos unha resposta persoal, relatarannos, mais ou
menos convencidos, a Historia da Salvación: Xesucristo é o Fillo de
Deus que se fixo home para nos salvar .
Ben, pero ... ¿para nos salvar, de que? Pois do castigo que nos
esperaba polo pecado orixinal e polos nosos pecados. A morte de
Xesús permítemos evitar a condenación eterna, se cremos que é
Deus, se recibimos os sacramentos e se cumprimos os mandamentos.
E todo iso tal como o manda o representante de Cristo, quen ten
poder para nos dicir o que hai que crer, o que hai que celebrar e o
que hai que cumprir. E aínda mais, el e os seus subordinados, os
bispos e sacerdotes, segregados da aldea, verdadeiros intermediarios,
teñen a facultade de nos bendicir e conseguir de Deus bens espirituais
e mesmo materiais mediante ofendas e sacrificios, especialmente
mediante o santo sacrificio da misa.
Ante os diferentes problemas humanos, sexan comunitarios ou
persoais, de xustiza social ou de aspectos da sexualidade, cada un
ten as súas ideas, que moitas veces non cadran para nada coa
doutrina oficial da Igrexa. Pero ante as cuestións de fe aceptan o que
lles din. Non é que estean moi convencidos, pero entenden que a fe
é cousa de obediencia e acerca de esas cousas non convén pensar
demasiado. Outros pensaron e perdérona. En todo caso, se se pensa
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debe ser baixo a tutela do Maxisterio. Para iso están eles; aos
demais abóndanos con crer o que nos mandan.
Moitos, a pesar de todo iso, son consecuentes e, aínda que
consideran que o específico cristián é a salvación eterna, viven a súa
fe entregándose aos demais, sacrificando mesmo a súa vida, liberados
de egoísmos e comportándose con verdadeira caridade cristiá. Non
serei eu quen lles negue o nome de cristiáns. Pero unha fe e unha
Igrexa así entendidas é vista desde fora como unha relixión crédula,
sacral, clerical e infantil. A obediencia, a docilidade ao Maxisterio,
é para estas persoas o criterio fundamental.
Fícanos unha minoría de cristiáns, que quizais non atinxa o 10%,
aínda que para sufrimento dos dirixentes vai aumentando lentamente,
que escoitan a pregunta de Xesús como dirixida persoalmente a cada
un, e tratan de a contestar como adultos. Sen desprezar a resposta
de Pedro, sen desprezar o legado de séculos, pero reflexionando con
liberdade. En consecuencia, cada un dará a súa resposta, que debe
coincidir no fundamental, pero que pode ser moi diversa na súa
formulación. Para estas persoas a liberdade e a propia conciencia
son os criterios fundamentais. E non por iso deixan de se sentir
membros da Igrexa de Cristo. Pero son vistos polo Maxisterio con
receo, como sospeitosos, porque son pouco dóciles, demasiado críticos.
E ti ¿quen dis que son eu? pregúntame Xesús.
Vou dar a miña resposta. E fareino con tres frases, cuxo contido
tratarei de explicar:
Xesús é o Home que dá sentido á miña vida, porque me di como é
o verdadeiro Deus, e porque
me di como debe ser o verdadeiro home.
1. Xesús é o Home. É evidente que é un home. Pero eu creo
(realidade de fe) que nese home se fai presente o mesmo Deus. No
obrar e no dicir de Xesús eu vexo a Deus. E isto basta para min.
Non nego o que a doutrina oficial afirma, pero a presencia de Deus
en Xesús é un misterio. E un misterio que non necesito desentrañar
con explicacións acerca de a esencia de Deus. É mais, mesmo tales
explicacións poden crearme problemas innecesarios, porque se di
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que é verdadeiro home, pero que non é persoa humana. ¿Como pode
ser un home se non é unha persoa humana? O misterio
desentrañareino algún día, na outra beira da vida; por agora, para
a miña vida, abóndame con crer que no home Xesús é o mesmo Deus
o que me fala.
2. Xesús dime como é o verdadeiro Deus. Fique claro que antes e
agora os homes nos facemos moitas imaxes de Deus. Hai moitos
ídolos. E non crean que iso é só cousa do paganismo. Hai un deus
xusticeiro, que premia os bos e castiga os maos. Hai un deus sádico,
que nos pon a proba cos sufrimentos para premiarnos despois. Hai
un deus narcisista, que desexa as nosas ofrendas e sacrificios. ¿Non
coñecen algún deses deuses, verdadeiros ídolos, no noso cristianismo?
Pois Xesús dinos que xa se acabou o medo a Deus, porque o único
Deus, o seu Pai, noso Pai, nos ama, quere a nosa felicidade xa nesta
vida e agárdanos cos brazos abertos. Xa podemos sentirnos fillos,
sen necesidade de vivir aterrecidos, aínda que sexa por unha relixión
que, no seu nome, corre o perigo de nos escravizar ¿Non é todo isto
unha Boa Noticia para a Humanidade?
3. Xesús dime como debe ser o verdadeiro home. É mais, dime cómo
debo vivir para chegar a ser o verdadeiro home querido por Deus.
É mais, dimo e móstramo coa súa propia vida. Un home que se fai
home exercendo a súa liberdade e obedecendo á súa propia conciencia.
Tomando decisións persoais, tamén nas cuestións de fe; sabendo que
podo enganarme e que por iso necesito a axuda de todos, pero
confiando no Espírito que alenta en cada un de nós.
Xesús faime libre para poder así, como el, vivir os valores
humanos que anuncia: a. liberdade, a xustiza e o amor. Esa é a miña
responsabilidade neste mundo. Confiando en que despois da morte
Deus completará a tarefa.
Visto así, o específico cristián xa non é a salvación eterna. A
salvación que me preocupa consiste en me facer home ao estilo de
Xesús. A vida eterna espéroa de Deus, sabendo que eu non podo facer
nada para a merecer.
Xesús é o Camiño, a Verdade e a Vida.. É dicir, o camiño para a
verdadeira vida, para que eu tente seguilo e chegue a ser o home
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querido por Deus cando me creou: un home libre, en primeiro lugar
do meu egoísmo, pero libre tamén de calquera escravitude económica,
política, social ou relixiosa.
Xesús sinálame o camiño. E co seu Espírito dáme forzas para o
lograr ¿Non é todo isto unha Boa Noticia para a Humanidade?
Algúns dirán, din, que isto é simple humanismo. ¡Pois claro! ¿Que
mais podo eu ambicionar que ser home? Non din que Adán foi
castigado por querer ser coma Deus? Eu confórmome con chegar a
ser home ¿Simple humanismo? Quizá, pero en calquera caso un
humanismo singular: o humanismo de Xesús, co fundamento e a
esperanza postos en Deus.
Algúns dirán, din, que esta maneira de entender a Xesús é unha
parte da súa mensaxe, pero que calo moitas das verdades eternas que
forman parte da doutrina cristiá.
Algúns dirán, din, que a Biblia, a Tradición e o Maxisterio son os
tres piares que sustentan a nosa fe e que non poden facerse
mudanzas na doutrina. Tamén Israel tiña a súa Escritura, a súa
Tradición e o seu Maxisterio. Pero Xesús non tivo inconveniente en
dicir máis dunha vez: díxosevos, pero eu dígovos...
Penso que o mesmo Xesús continúa dicíndonos a través do seu
Espírito (que é o espírito de Deus, Deus mesmo) que a nosa fe non
pode estar encadeada. Por suposto que eu non son Xesús, pero,
posto que confesamos que Xesús está vivo en nós, habemos de ter o
valor de pensar e deixarnos guiar polo seu Espírito. Só así será
posible vivir de verdade a nosa fe, incomprendida e expresada de
acordo coa mentalidade do noso tempo.
Se se argumentara que con Xesús temos a Alianza definitiva e que
por iso non podemos facer mudanza ningunha, estariamos a
demostrar que non cremos realmente nin na súa Resurrección nin
no Espírito Santo. Se Xesús non desprezou a Moisés cos seus
cambios, tampouco non nós desprezaremos a Xesús cos os nosos.
Todo o contrario, posto que se a herdanza de Moisés foi a Lei, a
herdanza de Xesús foi o Espírito que nos fai libres.
A verdadeira fidelidade a Xesús non consiste en crer o de sempre.
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Seremos fieis se nos deixamos guiar polo seu Espírito, para
comprender a súa mensaxe de sempre, para comprender ao Xesucristo
de onte e de hoxe e de sempre, de tal forma que lle dea sentido á nosa
vida de hoxe.
Por fidelidade a Xesús, é urxente que a Igrexa enteira teña o valor
de facer cambios en moitas das palabras e conceptos cos que
expresamos a nosa fe, para que os homes e mulleres do inminente
século XXI atopen en Xesucristo o Home que dá sentida á súa vida.
Confío en que así se fará.
E, xa para acabar, permítanme lembrarlles que neste tempo
propicio para celebrar o sacramento do perdón debemos recoñecer as
nosas infidelidades e facer un sincero propósito de emenda, que non
pode ser outro que o de ser críticos con nós mesmos e coa Igrexa.
Pero dentro da Igrexa, non contra a Igrexa.
E para iso habemos de ter en conta dúas condicións:
Hai que curar as feridas, pero con amor. Arrincar as bostelas doe.
Hai que facelo, con decisión, pero con agarimo, porque son as nosos
feridas e dóennos.
Hai que ser humildes, porque se é certo que o dono da Igrexa non
é o Vaticano tampouco non o somos nós. A Igrexa ten un só dono
e todos sabemos quen é: o noso Señor Xesucristo.
Manuel Guerra Campos
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1. Marco epocal
A figura colosal de G. K. Chesterton enténdese moito mellor
dentro do contexto cultural que lle tocou vivir; pois os cambios
operados no mundo intelectual, científico e económico que definiron
o período victoriano inglés foron tan importantes e profundos que
non só modelaron aquela época senón que se prolongaron e
condicionaron o período posterior ou modernista de contrapostas
tensións creadoras.
No século XIX, o Reino Unido era un modelo de estabilidade e
prosperidade para as demais nacións europeas. A pegada victoriana
atinxía a moral e os costumes e, ó mesmo tempo, o desenvolvemento
do maquinismo e da economía repercutía en tódolos eidos da vida
social, política e científica. O pensamento oufanábase do cientifismo
que alimentaba toda a súa producción intelectual. O positivismo
asentaba nos campos do coñecemento, reinaba unha seguridade na
experiencia, nas leis da natureza e na capacidade de preve-los
fenómenos. A intelixencia humana embriagada de cientifismo
positivista favorecía unha interpretación materialista da experiencia
arremetendo dun xeito furibundo contra a relixión que trataba de
dar resposta ós enigmas da vida e do universo, pero desde uns
presupostos míticos e totalmente acientíficos. Posturas belixerantes
como a de Thomas Henry Huxley e a de Charles Darwin marcaron
os albores da modernidade. O bispo Newman participou nestas
disputas científico-teolóxicas reclamando unha separación estricta e
escrupulosa entre ciencia e fe. O prelado argumentaba que a misión
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das ciencias físicas era estudia-la materia, pero as súas afirmacións
e conclusións non podían ser extrapolables para explicalo todo, tal
como propugnaba o materialismo filosófico. Fronte a esta corrente,
xurdiu pronto como reacción e cun anovado pulo a filosofía idealista,
ámbalas concepcións habían de inaugura-lo vindeiro século vinte.
Este entusiasmo avalou os primeiros estudios e análises de economía
política, algo que tamén alarmou os moralistas cando xa se falaba
do “home económico” ou do “egoísmo intelixente” e que remataría
desembocando na chamada filosofía utilitarista. Estas ideas e outras,
como o citado materialismo foron os detonantes dese movemento
reformador da Igrexa anglicana, iniciado en Oxford e que desexaba
unha igrexa que restaurase a autoridade, os dogmas e mailos
sacramentos. Nesta corrente oxfordiana, está John Henry Newman,
“ese escéptico ávido de dogma” que máis tarde se había de converter
ó catolicismo romano.
Período esplendoroso da literatura inglesa, no que conviven coas
derradeiras manifestacións románticas das irmás Brontë, a gran
novela de Dickens de corte costumista, as realistas de G. Elliot,
Thackeray e as obras de Stevenson. Pero neste pechado universo,
reflexo dun país autosuficiente, abríronse fendas polas que entran
as novas tendencias literarias que viñan do continente, en especial
o influxo da literatura francesa e Oscar Wilde foi o primeiro que
dinamitou a moral victoriana. Neste panorama salientamos como
un fenómeno importante o auxe que adquiriu a literatura viaxeira
gracias ás exploracións e descubrimentos xeográficos. O viaxeiro vai
ser unha variante do home romántico e tamén símbolo do home
moderno polo que as súas crónicas, memorias e relatos de viaxe
convertéronse nun xénero con entidade propia que logo culminaría
maxistralmente nas grandes novelas de aventuras. A crise da razón
e do positivismo sacode os anos finais de século XIX, abríndose un
rego de pensamento irracionalista que vai preparando o rexurdimento
do sentimento relixioso. Coa morte da raíña Victoria (1901) iníciase
un período de gran efervescencia ideolóxica e axitación política,
agravado co problema irlandés. As correntes estéticas e literarias
europeas penetran en Inglaterra, e abren un abano de contrapostas
visións da vida, inaugurándose así unha época marcada polo
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esteticismo e mailo realismo, pola ortodoxia e a heterodoxia, polo
idealismo ou polo materialismo, en resumo, unha modernidade
inquieta, revolucionaria, crítica, iconoclasta e agónica. Foi un
vendaval que trouxo un clima espiritual novo, que se estendeu ata
os inicios da Primeira Guerra Europea e alcanzou a tódolos
intelectuais, escritores e artistas, nados no último cuarto do
dezanove. O conflicto bélico tivo grandes repercusións xeopolíticas
e espirituais tanto para a tranquila Gran Bretaña como para unha
Europa que saía debilitada e sen solucións definitivas.
As décadas seguintes foron de anos de grande inestabilidade social
e cunha forte confrontación política entre conservadores e socialistas.
Eran tempos nos que ían callando os máis sombríos totalitarismos
que conquistarían o entusiasmo dunha parte da intelectualidade e
mocidade europeas. Chesterton desconfiou sempre das utopías
abstractas e vagas que alborexaban naquel horizonte de modernidade,
mostrándose un defensor da tradición e da liberdade que non “era
patrimonio do progresismo”.
O panorama literario no que se inscribe o noso autor está
considerado como un dos períodos máis brillantes da literatura
inglesa, destacando en tódolos xéneros (poesía, ensaio, teatro e
novela). A narrativa, ata os anos vinte, aínda acusou o influxo da
novela decimonónica, pero logo houbo unha renovación que afectou
tanto á temática como á técnica. Convén, como simple e moi
incompleta referencia, indica-los nomes dos coetáneos que
compartiron o mesmo espacio literario que G. K. Chesterton.
Rudyard Kipling (1865-1936), o novelista do imperio, a súa obra
defende a moral tradicional e un patriotismo militarista. H. G. Wells
(1866-1946), ve a salvación da humanidade na utopía científica.
Escribe novelas de realismo fantástico e podémolo considerar un dos
iniciadores da ciencia-ficción. John Galsworthy (1867-1933), novela
tradicional, impregnada dun realismo elexíaco. O polaco Joseph
Conrad (1857-1924), novelista do mar e creador de heroes que loitan
contra un destino adverso. E xa por último, o dramaturgo George
Bernard Shaw (1856-1950), autor moi celebrado que escribiu un
teatro dentro da liña ibseniana. Nos seus textos atopamos tanto
unha delicada análise dos caracteres dos seus personaxes como
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unha atención especial por levar á escena os problemas da sociedade.
Shaw foi dono un estilo brillante e fermoso e gustaba como o seu
amigo-inimigo Chesterton do emprego do enxeño e do paradoxo. O
escritor irlandés foi un extraordinario polemista e mantivo diatribas
e encarnizados enfrontamentos con Chesterton e Hilaire Belloc;
estes católicos e aquel protestante. Os dous autores que animaban
as páxinas dos xornais cos seus artigos rebordantes de enxeño e
ironía, representaban as dúas posturas políticas do momento. Por
unha banda, o credo socialista de orixe fabiana de G. B. Shaw e o
tradicional-liberal de Chesterton. Por razóns de espacio non podemos
determos en Saki, W. Wolf e Evelyn Waugh que tamén merecerían
a nosa atención.
2. Unha vida gozosa e entregada
G. K.Chesterton (Londres 1874-1936) foi un dos grandes autores
ingleses do pasado século, cultivou o ensaio e o xornalismo cun
grande éxito, destacou tamén na novela, na poesía e no teatro. Tivo
unha prosa orixinal, esmaltada de inusitados recursos retóricos que
a facían sorprendente e brillante. Converso ó catolicismo, defendeu
a súa fe católico-romana mollando a súa pluma nun humor e nun
enxeño rebordante de paradoxos e imaxes fulgurantes. ¿Quen era
este corpulento e voluminoso escritor que arrastraba as súas moitas
arrobas pola city londiniense, tocado cun estraño sombreiro, leonina
melena e grandes mostachos? ¿Quen era aquel implacable e demoledor
polemista que se agachaba tras un rostro bonachón iluminado por
un pícaro e afable sorriso? ¿Que sabemos daquel home cordial,
amigo das xentes humildes, falador, xeneroso, amante dos pubs, da
boa mesa e do viño? Podemos atopa-la resposta lendo a súa
Autobiografía (1936) onde nos deixa cumprido relato do seu
compromiso coa vida, sempre xubiloso pero sempre tamén, combativo
e crítico cos erros da modernidade, que atentaban contra os valores
morais da tradición. Pero non se trata de facer un resumo da obra,
senón que o lector teña uns flash para que poida pecha-la imaxe
desta personalidade tan atractiva.
G. K. Chesterton fixo os seus primeiros estudios no St. Paul
School, un afamado colexio londiniense. Logo estivo durante un ano
na Scola de Artes, pasando a estudiar literatura na universidade de
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Londres. Traballa no mundo editorial e entra en contacto co
ocultismo e espiritismo, levado pola curiosidade de atopar
explicacións a fenómenos que non as tiñan por medios naturais.
Etapa que o autor na súa Autobiografía recoñece como unha tolería.
Polo 1900, colabora nos xornais e os seus artigos chaman a
atención pola independencia e orixinalidade dos seus puntos de vista
e pola súa prosa vigorosa. Por estas mesmas datas, publica as súas
primeiras obras poéticas e traba amizade con Hilaire Belloc, un
escritor e historiador católico.
Os seus artigos políticos levantan un certo escándalo porque se
manifesta a favor da causa irlandesa e dos boers. A raíz do
armisticio da Primeira Guerra Europea escribe uns ensaios sobre os
perigos dun inmediato conflicto bélico e da ameaza alemana para o
futuro europeo. Desde os xornais G. K. Chesterton sempre defendeu,
desde posturas liberais, unha volta ós valores tradicionais,
combatendo o exceso de racionalismo e cientifismo. O sentido
común, a fantasía dos contos de fadas e a fe foron as premisas dunha
argumentación que, aderezada con humor e un exultante optimismo,
lle servía para ilumina-lo lado escuro da vida. Chesterton conformou
unha cosmovisión fondamente vital, enraizada nun sentimento
relixioso; tiña unha concepción esperanzada para supera-lo pesimismo
dos tempos modernos.
No ano 1922 convértese ó catolicismo, unha decisión longamente
meditada e madurada, aínda que desde tempos anteriores estivo na
órbita do catolicismo romano, pois para aqueles tempos decadentes
Roma ofrecía a solidez dunhas crenzas baseadas na tradición
eclesial. “Achegouse á Igrexa de forma gradual, seguindo un camiño
recto” como escribiu o seu amigo H. Belloc.
G. K. Chesterton foi un escritor que puxo a pluma ó servicio da
súa fe católica pero desde o optimismo e o goce vital que desbordaba
o seu inmenso espírito, xeneroso e liberal. Morre en 1936, pouco
despois de remata-la súa Autobiografía.
3. Obra
Deixando á parte o seu labor periodístico, a súa faceta máis
importante, onde a diario ía expoñendo as súas opinións persoais,
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cultivou outros xéneros literarios con éxito, destacando como
ensaísta e narrador. Podemos dicir que as súas novelas son alegorías,
responden a unhas determinadas concepcións temáticas que se
encarnan nos personaxes. As novelas chestertornianas son de difícil
clasificación, xa que prima a mensaxe. A súa literatura foi unha
contrarréplica ás obras de carácter exclusivamente esteticista, e
enmarcábase dentro dun realismo por onde anda solta a fantasía.
O Napoleón de Notting Hill (1904) é unha parábola política. É
unha alegación contra o imperialismo e unha defensa da nación. O
xogo de contrarios (imperio/nación) será unha constante en toda a
súa obra narrativa, como en A esfera e a Cruz (agnosticismo/
cristianismo). G. K. Chesterton defende a integridade cultural das
nacións pequenas e foi unha obra que tivo moita repercusión en
Europa. M. Collins, o político irlandés e xefe do Sinn Fein tíñao
como libro de cabaceira.
O home que foi xoves (1908) é un texto mixto de intriga policíaca
e aventuras que agacha unha parábola metafísica. Unha novela de
sociedades secretas pola que transitan policías e terroristas, chea
dun humor baseado no absurdo levándonos de sorpresa en sorpresa
ata un desenlace asombroso e inesperado. C. S. Lewis estableceu un
paralelismo con Kafka e por suposto, influíu no checo, xa que
atopamos entre os seus papeis póstumos o seguinte: “Chesterton
está tan contento que se diría que se encontrou con Deus. Nestes
tempos impíos, habemos de estar alegres. É o noso deber”.
Chesterton foi un mestre do relato. As súas narracións propoñen
“un enigma e a súa solución –en palabras de J.L. Borges– tan
máxica como atroz para finalmente sacar unha verdade que é
razoable”. A narrativa curta chestertoniana é froito dunha estructura
intelectual e de gran mestría formal. O humor e a finura intelectual
combínanse co xogo dos paradoxos, configurando uns relatos
modélicos, onde tódalas pezas encaixan cunha aparente simplicidade.
Isto era o que engaiolaba a Borges, o seu gran admirador. Nas súas
ficcións, a fantasía engrandece a realidade.
Creador do célebre Padre Brown, un personaxe que non encaixa no
modelo de detective científico (Serlock Holmes). A figura do crego
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detective está inspirada no padre O’Connor. Este cura insignificante,
con tella e paraugas é un home que esclarece os enigmas con sentido
común, imaxinación e comprensión bondadosa xa que pola experiencia
da vida e máis polo confesionario coñece os recunchos do corazón
humano.
A biografía foi outro xénero que cultivou con éxito. Apartándose
do esquema tradicional, deseña un cadro vivo e impresionista do
biografado, mesturado de interpolacións con opinións persoais sobre
aspectos diversos que serven para realzalo nun fresco polícromo e
cunha prosa que arrebata e mete dentro do texto ó lector. Non ben
ó caso falar de todas elas. Menciono Francisco de Asís e Tomás de
Aquino, ambas interesantes porque nelas atopamos o pensamento do
autor sobre a Idade Media. Dickens é outra das máis celebradas e
considerada por T. S. Eliot como a mellor crítica á obra dickensiana,
xa que o lector atopa un corpus teórico de sagaces comentarios e
análises lúcidas.
Dentro do conxunto da súa obra, merece atención especial o
ensaio, porque aí desenvolve o seu pensamento, sinxelo, orixinal e
crítico, un pensamento no que se defenden os valores desde a
cordura e sobre todo desde a vivencia da fe católica, compás que
sinala o norte nuns tempos revoltos e desorientados por un exceso
de racionalismo cientista.
Herexes (1905) foi un libro polémico, loado por uns e denigrado
por outros. Un conxunto de ensaios analiza o pensamento modernista
de Kipling, Shaw, Nietzsche e Ibsen e critica a nova mentalidade
como sinónimo de fanatismo. Ortodoxia (1908), sen dúbida ningunha
máis importante, é considerada por moitos críticos como un fito do
pensamento cristián. Ortodoxia revela unha convincente solidez
argumentativa, apoiada en imaxes e metáforas que iluminan cunha
claridade abraiante o seu pensamento. A lectura do libro foi
fundamental para moitos mozos que o leron no momento decisivo da
súa conversión como E. Vaugh, Ronald Knox e C. S. Lewis, entre
outros. O home eterno (1912), escrito como réplica á teoría
materialista da historia desenvolta por Wells no seu Bosquexo da
Historia. Josep Pla escribiu: “un libro divertido, sólido e agudo,
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escrito por un gran intelectual”. Unha obra de teoloxía que non
renuncia ó humor nin ó vitalismo.
Lendo os seus textos decateime das semellanzas que ten Otero
Pedrayo co pensamento chestertoniano. Penso que o Señor de
Trasalba foi un bo lector do escritor inglés. Que coincidiron en
moitos aspectos e os dous sentiron unha grande admiración pola
Idade Media e pola figura de San Francisco de Asís. Tamén foron os
dous sinxelos defensores do nacionalismo, da defensa e dos dereitos
dos campesiños, e amaron a Terra como un signo de comuñón co
cosmos.
3. Unha filosofía do sentido común
O pensamento chestertoniano estructúrase arredor de dous eixes:
o amor á realidade e a defensa do sentido común. Para G. K.
Chesterton as ideas nacen da experiencia e da fonda convicción de
que somos, de que temos unha existencia real. “Detrás das nosas
vidas hai un abismo de luz, máis cegador e insondable que calquera
abismo de escuridade: é o abismo da existencia, de que somos
incriblemente reais. O feito fundamental do ser contra o non ser”.
Con esta premisa constrúe todo o seu edificio ideolóxico, dándolle
relevancia á razón, xa que é, para el, unha apertura que leva
inevitablemente ó Misterio. Pero o home necesita tamén dos contos
de fadas para entende-la realidade, pois a lóxica do ilóxico explica
aquilo que non pode descifra-la razón, xa que na maxia non se
descobren nin se explican endexamais as condicións do marabilloso,
xa que están na mesma realidade, e son signo de misterio, do
Misterio do Ser e do existir. A maxia e o milagre atópanse pois no
universo e o home válese tamén delas como ferramentas de
comprensión da realidade.
G. K. Chesterton rexeita o pensar abstracto porque é un discurso
intelectual desconectado da realidade, da tradición e case sempre de
costas ó sentido común. De aí que o escritor mostre unha especial
prevención contra os excesos do racionalismo, que embriagado polos
seus éxitos, desdeñou as leis e limitacións do mundo real, así como
a tradición. Reconcilia intelixencia e tradición defendendo a razón
como o instrumento para analiza-lo mundo real, pero tendo en conta
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que nese mundo tamén habita o Misterio. Sempre haberá fronteiras
nas que a razón se deteña, recoñecelo e sempre un acto de humildade.
A dúbida está no camiño das certezas e das incertezas, e fai máis
humano a quen a recoñece, limitando as súas arelas de domina-la
realidade soamente coa intelixencia, xa que aquela “é unha suma de
paradoxos” e “ademais tamén é ilóxica como o cristianismo”. O
escritor atopou que as súas ideas, inquietudes e necesidades, despois
dunha longa traxectoria de busca, cadraban coa doutrina católica e
a partir deste punto harmonizou o mundo coa tradición cristiá, que
ilustraba coas imaxes dunha chave que se adapta e abre unha
pechadura ou esas dúas máquinas ingobernables que a través dunha
fenda encaixan perfectamente, esa fenda era a teoloxía que se
baseaba nun Deus persoal e de que o mundo creado era diferente a
El. Chesterton encontraba unha maneira de ama-lo mundo sen
escravizarse a el.
G. K. Chesterton foi un católico que defendeu desde a cordura os
valores tradicionais avaliados pola experiencia do común. Escribiu
claro contra todo aquilo que atentaba á dignidade do ser humano.
Razón, realidade, vitalismo e liberdade foron as claves do seu
discurso, procurando abrir unha alternativa ou terceira vía ó
capitalismo e ó comunismo. O seu vitalismo vén da confianza nunha
fe baseada no Misterio do Amor. Chesterton atopou que o catolicismo
lle daba respostas categóricas a cuestións transcendentes e unha
“doutrina que puña lóxica nas nosas vidas”, ademais naqueles
tempos revoltos, a Igrexa, para el, tiña un valor engadido: mantiña
intactas as ideas e fundamentos do cristianismo.
Viviu na alegría máis alta, a nacida da bondade e do perdón. O
humor era unha maneira de bendici-la ilóxica e fantástica realidade,
porque o seu corazón sabía do Misterio que nos sostén. Tiña unha
fe aberta, luminosa e alegre, unha fe que vén do convencemento e da
humildade de corazón. Sabía que Deus está na fermosura, no goce
da vida e “nesa brisa limpa e suave que non parece vir do ceo, senón
dalgunha ventá aberta no ceo”.
Xavier Carro
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M O N O G R A F Í A S
1492. O encubrimento do outro
A tese de Enrique Dussel sobre o significado do
1492 como data fundacional dunha Modernidade que lexitima e oculta un proceso de
violencia dominadora revestíndose cun finximento de benéfica civilización que libera os
salvaxes da súa barbarie, responde a unha
novidosa proposta que estimulará o lector a
reconsiderar certas concepcións históricas asumidas a miúdo como indiscutibles.

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

Por unha Igrexa tamén feminina
Este libro de Engracia Vidal é unha recompilación de artigos que a utora foi publicando ó
longo de máis de vinte anos, pero que lidos
hoxe soan plenamente actuais.
A estructura da obra é peculiar. Cada un dos
artigos orixinais van acompañados por un comentario, que ademais de situar cada un deles
no seu contexto histórico, permite á autora
matizar ás súas ideas anteriores e facer balance
desde a perspectiva actual, pintando tamén unha
panorámica da reflexión feminista en Galicia.
Pedidos a Encrucillada
Rúa Nova de Arriba, 1 - 6º Dta. - 36002 Pontevedra
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¿Quen dixo crise?
Agustín Díaz

O presidente da Xunta xunto cos dirixentes do PP en Madrid e Santiago
porfiaban en non recoñecer ningunha crise no partido e na Xunta e en falar
dunha remodelación sinxela ó manifestarse sobre os cambios realizados. Viña
sendo a mesma actitude mantida con relación ó Prestige: aquí non pasou nada.
Mesmo cando cinco deputados de Ourense reclaman a demisión do secretario
xeral do PP de Galicia, logo da remodelación famosa.
Estes dous casos, moi relacionados entre si, foron o asunto de máxima
actualidade política nas últimas semanas e van seguir aínda no primeiro plano.
Porque en realidade marcan o fin dunha época na vida política galega.

Segundo Manuel Fraga, Mariano
Rajoy ou Xesús Palmou, todo segue
igual: non houbo máis ca un cambio
de catro conselleiros, dos cales dúas
baixas estaban anunciadas desde
había meses, por mor das respectivas
candidaturas ás alcaldías de Vigo e
Pontevedra, outro debeuse a unha
decisión persoal e libre de última
hora e, ó sumo, habería que interpreta-lo recambio de del Álamo como
un dano colateral do afundimento do
Prestige.
Desde logo hai que recoñecerlles
certo grao de razón ós citados
persoeiros do PP e da Xunta: en
realidade os cambios experimen-

76

tados foron mínimos, con respecto á
fonda remodelación que segue
precisando o goberno galego e que
mesmo Fraga insinúa que pode
producirse logo das eleccións municipais, que traerían a incorporación
de Palmou á Xunta.
¿Quen cambiou o goberno?
Por primeira vez hai unha
coincidencia xeral en sinalar que nos
cambios da Xunta tivo que ver moita
xente máis ca Manuel Fraga. Ata o
propio interesado recoñeceu que lles
pedira ideas sobre o particular ós
propios membros da Xunta e polo
que se puido saber todos achegaron
ideas sobre organigramas e persoas.
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Tamén hai unha coincidencia moi
ampla en sinalar que houbo outras
voces autorizadas que influíron
bastante nestes cambios. E aquí,
unha vez máis, o propio Manuel
Fraga recoñece o feito, aínda que non
admita que houbo presións ou
interferencias, só foron suxestións e
consellos de bos amigos. ¿Alguén
podía imaxinar tales influxos
externos sobre a personalidade e
actitude política do Manuel Fraga de
sempre? Este non é o Fraga anterior
ó Prestige, nesta ocasión fixéronlle os
deberes, con mellor ou peor fortuna.
Pero é que o Prestige deixou en
evidencia moitas cousas. ¿Alguén vira
antes que o presidente recoñecese
algunha diverxencia no seo da Xunta?
Iso que el definiu como discusións de
amigos, que para Pita era unha
tensión normal (11-8) ou para Pérez
Varela era unha liberdade de opinión
máis aló do pensamento único entre
os membros dun goberno que eran
case todos amigos, non casa moito coa
postura dun López Veiga dicindo que
el non quería seguir nun goberno
onde estivese Cuíña.
Quen se vai e por qué
Como queda apuntado máis arriba,
estaba anunciada a marcha de
Manuela López Besteiro e Corina
Porro. Del Álamo estaba moi tocado
xa desde a anterior non crise, a das
vacas tolas, e agora co Prestige tamén
o colleron nas verzas e non soubo dála cara. Ata aquí todo cabería dentro
da tese oficial de que aquí non pasou
nada. Pero que se vaia o único
conselleiro que tiña un perfil político
propio, á sombra de Fraga ó longo de

trece anos e con aspiracións de
sucesión xa é outro cantar.
E ademais están as razóns polas
que se vai. Os feitos máis ou menos
escuros que agora se lle atribúen son
–niso ten toda a razón– pequenas
cousas ó carón doutras das que foi
acusado outras veces nas que obtivo
o pleno apoio de todo o PP, en
Santiago e en Madrid. Nisto acertaba
plenamente o diario El Mundo, que
situaba estes pecadiños na mesma
liña ca outros denunciados por ese
xornal no 95. O que non engadía era
que tales denuncias fixeron no seu
día que o xornal botase á rúa de mala
maneira ós xornalistas que o
contaron, mentres Cuíña seguía a súa
traxectoria triunfal.
A grande diferencia é que nesta
ocasión o conselleiro foi víctima do
fogo amigo, daquela frase que lle
atribúen ó vello Pío Cabanillas: corpo
a terra, que veñen os nosos. Desde
logo, o medio que publicou o conto
non foi ningún dos adictos, pero
curiosamente quen aparece certificando a verdade do denunciado é
unha empresa tan pouco sospeitosa
de tirar contra o goberno como
TRAGSA (a non ser que lle atribuamos á actitude de Cuíña nos famosos
non enfrontamentos dentro da Xunta
do primeiro de decembro a decisión
de deixar de lado a esta empresa para
limpa-las praias).
Pero de tódolos xeitos, foi este
asunto –xa coñecido na Xunta polo
menos desde primeiros de decembroo pretexto invocado para desfacerse
dun conselleiro como Cuíña, que
recibira aínda o tres de xaneiro

77

Agustín Díaz

(segundo confidencia desvelada polo
seu amigo Baltar) a seguridade da
confianza do patrón. Ou sexa,
resumindo, que segundo a versión
oficial de que aquí non pasou nada,
Xosé Cuíña vaise porque unha
empresa da súa familia vendeulle a
TRAGSA (a través dun terceiro)
material para limpa-las praias por
unha miseria. E son falsas as
interpretacións de que Fraga prescindiu del ante o seu enfrontamento
coas directrices dos dirixentes do PP
de Madrid.
E Palmou ¿que pinta?
Como dicía no contexto desta crise
o conselleiro de Cultura, o periódico
máis importante nestas circunstancias é o Diario Oficial de Galicia.
E foi o único onde nesta ocasión non
apareceu o nome de Xesús Palmou.
Un cronista con gran sentido do
humor explicaba isto dun xeito moi
gráfico: aínda que Palmou tivese
moito que ver na escolla das persoas
que accederon á Xunta, daría mala
imaxe que o novo equipo fose coñecido
como o goberno Palmou. Xa había
quen tiña preparada outra frase
aínda máis lapidaria: Xesús Palmou
na Xunta.
Fóra bromas, o nome do secretario
xeral do PP estivo en tódalas linguas
e suscitou fortes reaccións. Ata a dos
máis próximos colaboradores do seu
predecesor no cargo, o propio Cuíña,
que o acusaron de traidor e mesmo
meteron polo medio problemas
laborais que tivera un sobriño de
Palmou nunha empresa da familia
de Cuíña ata chegar á presunta
rebelión dos cinco deputados de
Baltar, tamén negada oficialmente.
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Todos daban por segura a presencia
de Xesús Palmou na nova Xunta,
precisamente para recolle-lo papel
deixado vacante por Cuíña, de lle dar
un contrapeso político ó propio
Manuel Fraga. E desde logo sobran
os conselleiros dos que se podería
prescindir para facerlle sitio: sen ir
máis lonxe, ó de Xustiza non se lle ve
unha actividade desbordante (e algún
outro pouco ten que facer).
Pero foi tamén moi curiosa a forma
de explicar que Palmou se quedase
fóra: segundo Manuel Fraga, logo de
levar un par de días barallando a
idea chegaron á conclusión de que
non podía ser ó mesmo tempo
conselleiro e secretario xeral, dada a
inminencia das eleccións municipais.
Suponse que é a mesma razón pola
cal Arenas Bocanegra acaba de entrar
no goberno de Aznar. Como alguén
soubo resaltar con fina ironía, de
repente déronse conta de que Palmou
era secretario xeral e tiña moito que
facer. Claro que non faltaron os
pérfidos e malvados que interpretaron que non se podía levar a afronta
a Cuíña e ós seus amigos ata o punto
de darlle tódolos poderes a Palmou.
O futuro de Cuíña
Ninguén cre dentro do PP ou entre
os comentaristas políticos que Xosé
Cuíña vaia pasar dun primeiro plano
de tantos anos a un ocaso absoluto.
Son, desde logo, moi poucos os que
lle auguran un retorno brillante á
política galega, aínda que non falte
quen aspire a velo de novo no cumio
dese partido. Tal como dixo o seu
antecesor na Xunta e no PP (víctima
dunha despedida similar), Xosé Cuíña
vai sentir moi pronto a inmensa
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soidade que lle agarda os ex-altos
cargos en desgracia. El sabe moi ben,
por exemplo, o castigo que lle impuxo
a Victorino Núñez.
Nun primeiro momento recibiu un
apoio moi explícito de Xosé Lois
Baltar, pero xa moito máis discreto e
matizado de Francisco Cacharro, os
outros dous pés do chamado grupo
dos da boina. Seguramente o apoio
máis sincero e menos útil, o que
recibiu do seu gran amigo Pazo
Vázquez, oficialmente afiliado a outro
partido. E, desde logo, foron moito
menos numerosos os que se adheriron
ás denuncias da suposta traizón de
Palmou. Seguramente esta constatación lle fixo manterse nunha
prudente reserva, sen facer ningunha
declaración pública e limitando as
súas proclamas políticas para os seus
máis próximos, ós que por outra parte
incita a manterse na liña do PP ante
as vindeiras eleccións municipais.
O canto do cisne vai ser esa
pretendida exculpación da súa
conducta a través dunha comisión do
Estatuto do Deputado, que non ten
competencias para entrar no asunto.
E onde os seus propios aliados do PP
terán moito coidado de non pasarse
en defendelo, xa que estarían
desautorizando ós seus máximos
xefes, en Santiago e en Madrid.
Os novos conselleiros
Se noutros aspectos se ve que
Manuel Fraga perdeu un tanto a man,
ata facer pensar nun fin de reinado,
noutros mantén as tradicións. Dentro
das novidades xa apuntadas, o
presidente limitou os cambios ó
mínimo, primando a continuidade

de persoas que dificilmente se pode
entender cal é o seu papel. Xa
aludiamos antes ó conselleiro de
Xustiza, exemplo dun modesto
executor de pequenos papeis. Pero
tamén pode un preguntarse cal é o
verdadeiro papel dun Pita, dedicado
permanentemente a insultar á
oposición, ou qué sentido ten unha
Consellería de tan poucos recursos
como a de Emigración.
Mantén a Xunta dúas conselleiras,
encargadas fundamentalmente dos
asuntos sociais que nos grupos
conservadores se lle veñen encomendando ás mulleres: o coidado de
nenos, mozos, anciáns e marxinados.
Cun engadido importante, que se
mantén, o do fomento do emprego e
a recuperación nesa consellería das
cuestións relativas ó mundo do
traballo. Das dúas conselleiras, unha
delas xa estaba introducida profesional e politicamente nese mundo, e
ámbalas dúas cumpren o triple
requisito de seren da provincia de
Pontevedra (como Cuíña e Corina
Porro) e estaren ben relacionadas con
Mariano Rajoy e Xesús Palmou.
Alberto Núñez Feijoo, un ourensán
que entrou en política da man de
Romai, co que ocupou altos cargos en
Sanidade (en Santiago e en Madrid),
ata agora responsable de Correos, ven
cubrir un posto tan importante coma
o que deixa Cuíña. Chega tamén co
pleno apoio dos altos dirixentes do
PP de Madrid. E finalmente está o
novo conselleiro de Medio Ambiente,
o profesor lucense Xosé Manuel
Barreiro, con bo cartel como deputado
e home que soubo manter ó mesmo
tempo unha boa relación con Cacharro
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Pardo e co secretario xeral Xesús
Palmou.
O desprestixio
Todos estes acontecementos
estiveron en certa medida condicionados pola catástrofe do Prestige.
Sen este gravísimo problema, a
maioría do ata contado nesta crónica
non tería sucedido ou, polo menos,
ofrecería matices moi distintos. Pero
foi tanta a información difundida
polos medios nos dous últimos meses
e as opinións tan asentadas, que non
cabe dicir moitas novidades. Quede,
ante todo, constancia dunha
dignísima reacción dos cidadáns,
traducida por unha parte na toma da
palabra e por outra no paso á acción
para dar respostas que as autoridades
non foron quen de ofrecer.
Para xulga-la actitude das
autoridades, non hai tanto que se
referir ós erros en valora-la gravidade
do problema e en cal era a súa solución
máis axeitada; nin sequera á
frivolidade de preferir actividades
máis lúdicas cás propias do seu cargo:
o que a opinión non pode perdoar é o
deixar soa á xente afectada, a
chulería, a insolencia, o tomarnos por
parvos. Por iso saen relativamente
ben librados o conselleiro López
Veiga e o mesmo Rajoy, malia algunha
que outra roda de muíño que nos
quixo facer tragar. Sempre resultan
máis simpáticas as chanzas á conta
de “Rajoil, el señor de los hilillos” ca
atoparse con Martín Villa á fronte da
crise.
Capítulo á parte merecen os
intentos de manipulación da opinión
pública. Por unha vez moitos
milleiros de persoas puideron
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percibir en vivo e en directo que as
cousas non son forzosamente así como
nolas contan. Nesta liña hai que
recoñecer que La Voz de Galicia soubo
face-lo seu papel de xornal que se
debe ós seus lectores. E a opinión
pública puido tamén contrasta-la
terxiversación da realidade por
outros medios: parecía que a SER e
mais Tele 5 non estaban no mesmo
país ca TVE ou a TVG.
E xa non digamos do esperpento
que montaron La Razón e TVE con
respecto a Nunca Máis, logo que
desde La Moncloa se descubriu que o
perigo electoral non estaba tanto
(polo menos non só) nos pérfidos,
malvados e desleais socialistas
manipulados polo réprobo Caldera.
E todo iso, pasando por encima da
dignidade de moitos profesionais dos
mesmos medios, impotentes para
mante-los principios éticos publicamente proclamados.
A comisión que case investiga
A vertente política desta catástrofe
cristalizou ó redor da comisión de
investigación do Parlamento Galego.
Por unha vez, non se sabe se por un
momento de debilidade do presidente da Xunta ou por un gol dese
Cuíña que seica xogaba á contra,
fórmase unha comisión para
investigar causas e consecuencias dun
accidente convertido en catástrofe.
Por suposto, tal comisión non se
puido formar nas Cortes, pola
negativa do goberno centrista de
Aznar.
A oposición, por mala uva e por
recoñecer que as principais responsabilidades non eran da Xunta, pediu
a comparecencia de varios ministros,

¿Quen dixo crise?

de altos cargos dos ministerios e de
empresas públicas ou contratadas
polo Estado. O Grupo Popular, en
uso das súas facultades e en exercicio
da súa maioría, rebaixou fortemente
as demandas da oposición. Pero aínda
así, quixo coñecer de primeira man a
actuación do delegado do Goberno e
doutros altos cargos con intervención
directa na xestión ou polo menos na
orixe do problema.
E veu Aznar e mandou parar:
ningún funcionario dependente da
administración central do Estado ou
responsable dalgunha empresa
contratada vai responder ou facilitar
información a esa comisión de
investigación. ¿Cómo vai o sacrosanto
Estado responder ou sequera
informar dos seus altos designios e
acordos a un simple Parlamento
dunha autonomía? O Estado somos
nós, veu a dicir Aznar. E ¿as
autonomías? Pois moi ben, que se
ocupen de xogos florais.
Esta foi a crise dunha comisión,
impedida de funcionar por falta de
colaboración da administración
central, empregando o pretexto da
falta de competencias de Galicia sobre
esas cuestións, sen admitir que sexan,
xa que logo, ventiladas nas Cortes. O
último episodio foi o pretender desde
o PP que as explicacións do sucedido
as deran persoas que no seu día non
eran conselleiros: por exemplo, o
novo conselleiro de Medio Ambiente
tería que dá-las explicacións que viña
pedindo como presidente desa
mesma comisión. Ó carón desta
hipocrisía criticar a falta de sentido
das mocións de censura da oposición
en Galicia non tiñan sentido non é

máis ca unha cortina de fume. Igual
cás acusacións de deslealdade feitas
a esa mesma oposición.
Veñen as municipais
En realidade a importancia de
todo isto, dos cambios na Xunta e da
catástrofe do Prestige, vaise ver
dentro de catro meses, nas eleccións
municipais. Xa queda dito que no
Partido Popular hai medo e
nerviosismo ante as eventuais
consecuencias electorais de todo isto.
Aínda que oficialmente se repitan
declaracións optimistas, en máis
dunha ocasión se filtraron previsións
moito menos favorables. No
momento de deixaren os postos de
conselleiras para seren candidatas,
pouca xente no propio Partido
Popular confía en que Manuela López
Besteiro sexa alcaldesa de Lugo e
tamén desconfían das posibilidades
de Corina Porro en Vigo.
O certo é que en medios do PP, ás
poucas semanas do accidente do
Prestige daban por perdida a
Deputación da Coruña. E co efecto
engadido do cese de Cuíña, que por
moito que diga outra cousa non vai
batallar a fondo na campaña, tamén
temen pola Deputación de Pontevedra. Ou sexa que o 26 de maio
Xesús Palmou podería dar unha rolda
de prensa congratulándose de seguir
gobernando nas deputacións de
Ourense e Lugo e de contar con máis
de douscentos alcaldes, entre os que
se incluirían os de Ourense, Ribeira,
Carballo, Vilalba, Viveiro, Ribeira e
Lalín e quen sabe se os do Porriño,
Cangas e Moaña.
O caso é que no momento actual, se
as candidatas estrela de Lugo e Vigo
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semellan ter problemas, xa non
digamos do da Coruña e, en menor
medida, da de Pontevedra e dos de
Ferrol e Santiago. No Porriño, Mos e
Val Miñor, nos concellos do Morrazo
e en Tui, as augas seguen revoltas.
Claro que as listas do PSOE en Vigo,

Ferrol e Pontevedra non semellan
precisamente brillantes e as do BNG
en Santiago tampouco son para
cantar victoria. Pois a ver que dá de
si isto do Prestige, que poida que
teña máis custes para o PP fóra da
Costa da Morte ca nela.
Agustín Díaz

CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE
Mantemos os prezos do ano pasado. Imos adiante. Con todo non
queremos calar e non denunciar a escandalosa subida das tarifas
postais. Non son de recibo os aumentos destes últimos anos que
desnivelaron os nosos presupostos. A supresión da figura do impreso e outras esixencias derivadas da reducción das escalas de
peso supoñen un serio incremento do gasto ¡Un auténtico atentado
á difusión da cultura!.
O prezo dos reembolsos resulta prohibitivo: máis de tres euros...
sen contar o traballo.
Os prezos bancarios dos cobros tampouco quedan atrás. O cobro
de cada talón de 16 euros supón un gasto de 1,46. E cada recibo de
domiciliación algo máis dun euro.
Por todo isto é polo que tanto insistimos en que nos facilitedes os
cobros, e que non devolvades cargos que logo hai que volver a pagar.
A mellor solución para non subir prezos e abaratar custos é
aumentar as subscricións. Se cada un ou unha de nós fixera só
outro subscritor ou subscritora chegariamos case ós tres mil... ¿Será
posible?
Xaneiro, febreiro e marzo: prazo para os pagamentos por transferencia ou xiro postal.
Abril: enviaremos reemboso a quen non teñan pagado.
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Cando un mestre se vai

Xoán Ber nár
de
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Cando o mestre se vai queda o
baleiro, e ás veces o esquecemento.
Mais, en ocasións, queda tamén,
afortunadamente, a lembranza, o
exemplo do seu labor, da súa
sabedoría, ou do herdo que soubo
deixarnos.
Nacera na vila do Lérez o 11 de
xuño de 1922, e fóisenos no cambio
do ano, cando camiñaba cara ós 81 de
idade. Estudiou Humanidades e
Filoloxía e Letras, acadando o Premio
Extraordinario na licenciatura en
Filoloxía Clásica. Profesor primeiro
de Filoloxía Latina e de Lingüística
Indoeuropea, pasou despois a
impartir Grego en Pontevedra, e por
último, Grego e Lingüística Indoeuropea na Universidade de Compostela.
Estamos a falar de Isidoro Millán
González-Pardo, Conde de Quirós,
Académico da Real Academia Galega,
Correspondente da de Historia,
membro fundador do Instituto
Cultural Galaico-Minhoto Padre
Sarmiento e do de Estudios Xacobeos,
ex-presidente da Asociación Nacional
de Catedráticos de Instituto, exsubdirector xeral de Ensino da

Lingua Galega, e membro tamén das
Comisións de Lingüística e Toponimia.
Con todo persoa afable e sinxela
–gustaba de discutir os temas e
razoalos abertamente, tanto cos seus
alumnos coma con calquera interlocutor ou contertulio–, o profesor
Millán publicou unha auténtica
morea de pequenos traballos sobre
etimoloxía e toponomástica, así como
sobre filoloxía, epigrafía, arqueoloxía,
ou celtoloxía e lingüística paleohispana. Lamentablemente aínda permanece inédita a inmensa maioría
dos seus traballos e investigacións
nos xa mencionados eidos, posiblemente porque lle tocou vivir o momento no que xurdiu a interesada
parafernalia de identificar celtismo
con nacionalismo. Un posicionamento que, en contra de canto nos ofrecían
autores clásicos, gregos e romanos,
tratou de explicar a presencia dos
topónimos, teónimos, cultura e
onomástica, de filiación céltica
daquela existentes no noroeste
peninsular, como consecuencia
certos, ou posibles, auxiliares, mercenarios, colonos ou comerciantes
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procedentes de territorios celtas, que
figuraban entre as tropas romanas
que participaran na súa conquista.
Unha presencia que, curiosamente, e
ata o día de hoxe ninguén conseguiu
demostrar.
Isidoro Millán González-Pardo,
ademais do seu profundo coñecemento das falas indoeuropeas, fixera
tamén estudios de céltico, mesmo
desprazándose persoalmente á
Gaeltacht, a área de fala gaélica de
Irlanda. As conclusións das súas
investigacións levárono a afirmar, hai
xa máis de trinta anos, que a única
tese válida respecto ó sistema
idiomático imperante nesa área é a
da súa celticidade arcaica, que el
identificaba como pertencente á
Idade do Bronce. É dicir, varios
séculos anterior á presencia dos
romanos entre nós. Un período
historicamente caracterizado pola
existencia de amplos contactos entre
as terras dos finisterrae atlánticos.
Os últimos traballos dos lingüistas
están a darlle a razón agora a Isidoro
Millán: a presencia lingüística prerromana, tanto na Gallaecia coma na
Lusitania, resulta, segundo eles,
claramente céltica, polo que deberá
de ser a partir desta realidade que se
siga a traballar para poder pronunciarnos algún día co necesario fundamento sobre esta parcela do noso
pasado.
É necesario, pois, que os estudiosos, así como as institucións, se movan
agora para recoller, ordenar e dar
despois á luz as moitas notas e
comentarios que o agora extinto
profesor nos deixou herdo e camiño.
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Sería a mellor homenaxe que lle
podemos render.
Audiovisual
O vídeo Sol e sombra de Rubén
Ramos, e a fotografía Schhh!, de
Santiago Rodríguez, resultaron
vencedores na décima edición do
Premio Cidade de Lugo de Artes
Plásticas. Ó certame concorreron
máis de cen obras.
Seis emisoras (Canal Deza,
Ourense TV, Telecoruña, Televinte
Chantada, Telesalnés, e TV7
Monforte) veñen de constituír a
federación de televisións locais Canal
Galicia, unha sociedade anónima que
nace coa cobiza de se converter nunha
canle de carácter nacional coas
emisoras locais como soporte de programación. Os seus promotores pretenden conseguir unha televisión
alternativa, con algúns trazos
comerciais, e comezar a emitir a partir
xa da próxima primavera.
Banda Deseñada
O pasado 11 de xaneiro e á idade
de 87 anos, faleceu no asilo no que
estaba recluído o debuxante catalán
Ramón Sabatés. Da variada e
numerosa pléiade de autores da
banda deseñada existentes no mundo,
Sabatés pasou á historia por unha
máis que orixinal creación súa. Por
que el foi o plasmador daquela
inesquecible páxina de Los grandes
inventos del TBO, que durante
décadas asombraron ós seguidores
deste inesquecible semanario infantil. Inventos todos eles admirables,
polo enxeñosos, aínda que disparatados, e escasamente prácticos, a
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autoría dos cales atribuíu sempre a
un suposto e famoso Profesor Franz
de Copenague. Recente está aínda
entre os afeccionados ó xénero a
homenaxe que o pasado verán se lle
tributou na Coruña a través dunha
exposición que sobre estes marabillosos, se ben que completamente
inútiles, artefactos se exhibiu na
cidade herculina, así como pola
recuperación de máis de douscentos
deseños orixinais do agora desaparecido creador.
Cine e Teatro
A alemana afincada en Galicia
Heidi Hün-Bode ven de conseguir a
presente Edición do Premio Estornela de Teatro para Nenos da
fundación Neira Vilas. A obra pola
que a conseguiu foi Os Mundiños, na
que recrea o dinámico contorno do
circo e do teatro de monicreques.
O pasado día 17 de xaneiro
estreouse en Compostela a película
Trece Badaladas, da que é director
Xabier Villaverde. Protagonizada por
Luís Tosar, Juan Diego e Marta
Ettura, está ambientada na cidade
do apóstolo e baseada na novela do
mesmo título de Suso de Toro. A
productora Continental, que a levou
a termo, está a rodar nestes
momentos o documental Aguiño,
sobrevivir ó Prestige.
Congresos. Comunicacións
Camilo González Suárez-Llanos,
máis coñecido no mundo editorial
Camilo Gonsar, é a última incorporación da Real Academia Galega.
O seu discurso de ingreso, Sobre a
literatura galega: un achegamento

subxectivo, foi lido na prestixiosa
entidade o pasado 14 de decembro.
Nacido en Sarria o 12 de agosto de
1931, Camilo Gonsar viviu en
Londres, foi profesor na estadounidense Universidade de Syracuse e
impartiu clases Filosofía en Lugo,
Barcelona, Pola de Siero, Cangas e
Vigo. As súas publicacións máis
sobranceiras foron, Lonxe de nós e
dentro, Coma calquer outro día e,
sobre todo, Cara a Times Square.
Sorprendentemente nun autor coa
profundidade do seu discurso,
considera que a literatura “non leva
en si ningunha mensaxe, por que non
é unha fin en si mesma”. Mais, se
esta mensaxe existe, “multiplícase
en cada lector, na súa interpretación
do texto”.
Decesos
Del sábese que naceu o 27 de
xaneiro do ano 1936 e que veu a luz
en Radollfzell, preto tanto de
Friburgo do lago Constanza, así como
que se chamaba Manfred Gnädinger,
nome que poderíamos traducir por
persoa libre, se ben que entre nós era
máis coñecido como Man, o Alemán.
Un home que impartira clases en
Suíza e que afondara no estudio da
pintura en Italia. Sen que saibamos
os motivos que o levaron a comportarse deste xeito, un domingo de maio
do ano 1961, Man chegou camiñando
á Costa da Morte, onde contactou cun
matrimonio formado por unha
alsaciana e un galego, que lle cedeu
unha casa na que viviu dez anos,
pintando e enviando por correo os
seus traballos. Naquel momento era
aínda, ademais de persoa de correctos
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comportamentos, elegante e relixioso.
Posteriormente acabou por axuntar
unha pequena parcela que lle
regalaran con outra que mercou nos
penedos de Camelle, onde fixo unha
chabola que mereceu figurar nunha
revista de arquitectura como
exemplo de construcción solar. A
partir dese momento Man fíxose
vexetariano, e andou xa semiespido,
tanto no verán coma no inverno,
nadando polas noites no porto e pasou
a realizar curiosas esculturas cos
refugallos que lle traía o mar, que
situou ó aire, arredor da súa casa,
pintando e decorando ó mesmo
tempo as rochas próximas, ata facer
da súa residencia un referente
turístico. Estivo sempre ó día no
mundo da arte, para o que encargaba
libros a Alemaña. Ecoloxista integral
era querido pola maioría dos seus
veciños, aínda que non sempre
comprendido.
Mais cando a recente desgracia
caeu sobre a Costa da Morte e o
chapapote denegriu as súas figuras
Man comezou a chorar e a non querer
saír da vivenda. Afirmaba que soñara
con aquela marea moito antes de que
esta se producise. “No meu soño
–afirmou–, o alcatrán entraba en min,
e pegábaseme ós ósos. Síntoo por
todo o meu corpo. Seguirá a chegar
alcatrán, máis alcatrán, ata que xa
non quede alcatrán no mar, e cando
xa non veña este, virá unha balea
negra, morta. Eu enterrareina,
enterrareina aquí e despois todo terá
acabado para min”.
O seu recinto-museo foi un dos
máis danados pola marea. Mais non
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quixo que se limpase. “Quero que
isto non se esqueza, porque a vida
dos seres humanos é unha circunferencia”.
O 26 de decembro, Man deixou de
recoller a bulsa de comida que lle
deixaban na porta da chabola.
Morrera de tristura, unha víctima
máis da desidia e da incompetencia
humanas, cando lle faltaba un mes e
un día para cumprir os 67 anos.
Anacoreta, eremita e pensador
–deixou máis de dous mil aforismos
escritos en alemán– estaba orgullosamente namorado da salvaxe
penedía de Camelle, na que viviu
máis de 40 anos, do vento e do
arrecendo atlánticos, dos seus liques
e das súas rochas. A degradación do
seu contorno, levouno á morte.
O seu corpo repousa agora no
cemiterio de Camelle. No seu
testamento Man, que en vida fixera
moitas doazóns a entidades benéficas, deixa todo o seu ó estado e os
fondos da súas contas para coidar os
seus traballos artísticos.
Etnografía
A construcción da catedral de Tui
durou arredor dos cen anos,
concretamente ó longo das cátedras
dos prelados Alfonso II (1099-1130),
Pelayo Menéndez (1130-1156),
Isidoro (1156-1166), Xoán (11681173), Beltrán (1174-1187), Pedro
(1188-1205), Suero (1206-1215),
Xoán Pérez (1215-1217) e Esteban
Egea (1218-1239). O remate das
obras e a solemne consagración do
templo foi efectuada por este último
bispo o día 30 de novembro do ano
1225, segundo se pode tirar dos datos
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que aportan os historiadores Lucas
de Tui (+ 1249) e Avila y La Cueva
(+ 1859). Existen sen embargo
informacións que sitúan o acontecemento un ou dous días máis tarde.
Con motivo do cumprimento dos 777
anos de vida do fermoso templo
miñoto, o pasado 30 de novembro
tivo lugar un oficio relixioso presidido
polo emérito bispo Xosé Cerviño
Cerviño, ó que tamén asistiron o
actual prelado tudense, Xosé
Diéguez, os membros do cabido catedralicio, sacerdotes, representantes
de distintas ordes relixiosas, a
Confraría de San Telmo, os Amigos
da Catedral, e membros da corporación municipal. Ó mesmo tempo
procedeuse á inauguración da nova
iluminación, que permite contemplar en toda a súa grandiosidade o
edificio.
As Letras
Dende o anterior número de
Encrucillada, son moitas a novidades
que neste apartado se produciron.
Trataremos de compendialas do
mellor xeito posible:
O 17 de decembro, aniversario da
execución do Mariscal Pardo de Cela,
fallouse a segunda edición do Premio
Historia Medieval de Galicia.
Resultou gañador do mesmo o
traballo de Xosé Antonio L. Teixeira,
Arredor da conformación do Reino de
Galicia (711-910). Nel o autor
efectúa un destacado estudio da
nobreza galega na orixe da monarquía
astur-galaico-leonesa. O xurado
considerou como merecedor do
segundo premio o traballo O comezo
da nosa Idade Media. A Gallaecia
que se emancipou de Roma.

O bonaerense Eduardo Estévez
conseguiu o Premio Eusebio Lorenzo
Baleirón de poesía, coa súa obra
Caderno apócrifo da pequena defunta.
Eduardo Estévez render nela unha
homenaxe á escritora arxentina
Alejandra Pizarnik, a través da que
aprendeu a ler poesía. Eduardo
Estévez, autor xa doutros traballos,
ten xa non seu haber outros premios,
e publicou en galego xa antes de
abandonar a Arxentina.
O Premio da Primeira edición do
Certame de Poesía do Pen Club e
Caixanova acaba de serlle conferido
ó coruñés Xavier Seoane. Este premio
é o da máis elevada dotación económica que existe en Galicia. A obra
que se fixo acredora ó mesmo intitúlase Dársenas do Ocaso, un
poemario que o xurado considerou
de auténticos cadros poéticos, e o
autor dotado “dunha certa visión
turneriana de amplos espacios e
vastos horizontes mariños”, será
editada na nova colección Arte de
Trobar. Xavier Seoane leva publicados xa unha vintena de libros, entre
eles unha antoloxía poética, baixo o
título Don do Horizonte, a novela
Ábrelle a porta ó mar eo ensaio O sol
de Homero, ademais doutros sobre
arte e literatura.
Falláronse, así mesmo, os premios
Johan Carballeira que, en poesía,
recaeron en Carlos Negro e Alexandre
Nerium polas súas obras Heleris e
Vogar de couse. Carlos Negro, profesor
de ensino medio, publicara xa os
poemarios, Far West e As laranxas de
Alí Babá. En canto a Alexandre
Nerium, procede, como o seu
apelativo indica, da neste momento
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tristemente célebre Costa da Morte,
concretamente de Fisterra, o vello
Promontorium Nerium, coñecido por
Strabón antes xa do nacemento de
Cristo. Mariñeiro e mariscador,
Alexandre domina o léxico marítimo
da zona e gañou xa outros certames.

1922). finalistas foron considerados
os traballos de Alexandra Koss, por
Contos, de Antón Chéjov (18601904), e Emma Lázara, por O cura de
Tours, de Honoré de Balzac (17991850).

A modalidade de Xornalismo
recaeu en Francisco Seoane, pola súa
obra A perigosa vida dun árbitro
bravú. Publicada na revista Tempos
o relato ocúpase das vivencias dun
árbitro de Terceira rexional, un dos
moitos que cada domingo percorren
as nosas estradas para dirixir
encontros de fútbol nas máis
afastadas localidades. Neste caso
nunha tamén da Costa da Morte.

A federación de Centros Xuvenís
don Bosco, que acaba de celebrar o
seu décimo aniversario, ven de
programar diversas actividades,
entre elas as de Xuntanzas de Nenos
e Nenas, as de Preadolescentes, as de
Formación de Animadores e Animadoras, así das Xuntas Directivas das
diversas Asociacións de Tempo Libre
e de Centros Xuvenís de Galicia e
Castela-León, e a súa campaña Xoga
en Galego-2. Todas elas a celebrar no
próximo mes de marzo. Os interesados pódense informar no teléfono
986.225.662, na rúa Venezuela, 3,
36203 Vigo, ou por medio do correo
electrónico cxabert@teleline.es. A
mesma asociación ven de tirar tamén
a Revista Brincadeira nº 20, e o
Monográfico Brincadeira nº 4.

O ferrolán Xoán Xosé García foi o
vencedor da última edición do
Premio Espiral Maior de Poesía polo
seu traballo In-ventos, non que cunha
clara vontade constructiva efectúa un
coherente texto arredor do tema dos
ventos. Xoán Xosé García, que escribe
dende a súa adolescencia, vai a acadar
con esta obra a súa primeira publicación en libro independente.
Enma Pedreira gañou o Modesto R.
Figueiredo de narracións curtas que
ven convocando a Fundación Pedrón
de Ouro, con Os doce devoradores.
Recibiron accésits Xosé Luís Vázquez
Somoza, por O río do esquecemento,
Xosé Díaz, por Lupanar, e Xaime
Domínguez, por Están ardendo as
serras orientais.
Por último, o 19 de xaneiro,
fallouse o Premio de Traducción
Plácido Castro, que recaeu en Xesús
Riveiro Costa, por Á busca do tempo
perdido, de Marcel Proust (1871-
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Novas en Xeral.

Universidade
O chairego e catedrático de Historia Contemporánea da Universidade
de Compostela, Ramón Villares Paz
foi nomeado membro do Consello da
Cultura Galega o pasado día 17 de
xaneiro. Nado en Cazás, Xermade, no
ano 1951, o profesor Villares Paz,
ocasional e destacado colaborador
tamén de Encrucillada, licenciouse
en Filosofía e Letras no ano 1973,
acadando o premio extraordinario do
doutorado en Historia, en Compostela. Así mesmo, a Universidade
internacional Menéndez y Pelayo

Cando un mestre se vai

concedeulle o premio da mellor tese
en Filosofía e Humanidades. Amén
de moitas obras e traballos históricos,
Ramón Villares foi rector da
Universidade Compostelá, decano da
Facultade de Xeografía e Historia e
membro do Patronato de Estudios
Galegos Padre Sarmiento. Ó novo
membro do Consello vánselle encomendar as tarefas de coordinar a
sección da Cultura Galega no exterior
e a de dirixir o Arquivo da Inmigración.
Varia
Na gloriosa xeira de homenaxes
que está a recibir don Paco del Riego,
a máis recente é a exposición Unha
lenda viva, que se inaugurou o pasado
7 de xaneiro, data na que cumpriu os
seus primeiros noventa anos de vida,
na Casa da Cultura de Vigo. No
mesmo acto foi presentado o seu libro

Desde a miña fiestra. A mostra
permaneceu aberta ata o 2 de
febreiro.
O Pleno do Patronato da Cultura
Galega aprobou a realización dun
seminario internacional sobre a
Catástrofe do Prestige. Algo que
deberá botar a suficiente luz sobre as
afirmacións e as deturpacións que
certos conspicuos e prestixiosos
próceres parecen empeñados en
espallar e lexitimar.
Como remate, digamos que o ano
ano que vimos de comezar está
dedicado, no seu día das Letras
Galegas, a Antón Avilés de
Taramancos, do que nos haberemos
de ocupar con máis vagar nos
vindeiros comentarios. O da
Barbanza é o autor máis novo ó que
se lle concedeu semellante privilexio.
Xoán Bernárdez Vilar

O home pode comprendelo todo coa axuda
do que non se comprende
G. K. Chesterton
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Rolda de Igrexa

Bágoas de loito
no Ancoradoiro
Victorino Pérez Prieto

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

No Ancoradoiro, en Lira, en
Carnota... –zona cero– grosas bágoas
de loito, un loito espeso, mesto,
mouro coma a morte, emporcaron a
brancura do Nadal; e o silencio, só
acompañado do ruído compasado do
traballo no chapapote de mariñeiros
e voluntarios chegados da Galicia
solidaria e da humanidade fraternal,
apagou a ledicia das panxoliñas.
E eu lembraba os sons xubilosos da
XII Romaxe de Crentes Galegos, que
nos convocara alí a miles de romeiros
en setembro de 1989 para Ancorar
no futuro. Precisamos novos folgos,
coreaba o pobo na celebración
litúrxica no piñeiral a carón da praia
do Ancoradoiro, desexando unha nova
Áncora de salvación na tensión
parusíaca cara ao futuro, activa no
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presente: “Ancoramos no futuro, pois
nós cremos de verdade, que a Pascua
anticipa o reino da liberdade”. O
medallón de Sargadelos pintaba unha
áncora sobre un mar bravío cun
raiolante sol de esperanza.
Pero das cinsas da negra sombra
pode xurdir un pobo novo; xentes da
mar e moitos galegos máis están a
traballar xuntos, unidos na defensa
do seu medio e xeito de vida. Pode
que da irmandade xurda unha nova
Galicia, máis esperta. E o labor das
novas brigadas internacionais de
voluntarios semella o novo rostro da
fraternidade. Dolores Aleixandre
mandábame estes días unha mensaxe
dicindo que “voluntario de Deus” é
unha nova traducción para o “Año de
Deus”: “Voluntario de Deus que
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quitas a marea negra do mundo”,
escribíame. Polos días de Nadal
recibín moitas outras mensaxes
solidarias de moitos lugares de fóra
do país.
Nun dos concertos solidarios deses
días escoitei unha impresionante
cantiga Gilles Servat, un cantante
bretón de voz fonda e auténtica, con
versos sobre o Erika, que semellaban
escritos para o Prestige:
Un pavillón de conveniencia,
un armador “digno de confianza”,
o beneficio por bandeira.
Uns poucos escravos por tripulación,
unha capa de óxido por blindaxe
e toneladas de chapapote.
Os homes tiñan un fermoso soño,
pero o século do progreso remata
máis ben cun pesadelo.
Nada cambiou moito na terra,
nesta final de milenio,
aparte da merda humana.
Os gobernos central e autonómico
chamaron “carroñera” á oposición por
pedir a súa demisión por ineptos;
pero iso era algo que debían facer
simplemente por dignidade, ou “por
imperativo legal”, como dixo Beiras.
Fronte ás palabras de Manolo Rivas
na manifestación máis grande da
historia de Galicia (“Aquí está a
dignidade, aquí está a conciencia
libre, aquí está un pobo vivo, aquí
está a honra de Galicia”), o
Presidente da Xunta dixo que ¡Nunca
máis! só “cousa de radicais
extraparlamentarios”. Pero todos
sabemos das mentiras, medias
verdades e cazapos dos dirixentes do
país neses días. Eu lembraba o texto
de Oseas: ”Non hai fidelidade nin
amor no país... A mentira, o asasinato,

o roubo están difundíndose. Por isto
reseca o país e morre todo o que vive
nel, o mesmo os animais que os
paxaros e ata os peixes do mar
desaparecen” (Os 4,1-3). Un vello
texto bíblico que segue a resultar
traxicamente, arrepiantemente,
actual; incómodo, como as palabras
dos profetas que berraban unha e
outra vez contra a corrupción e a
inxustiza dos ricos e os poderosos
que gobernaban o país sen ter en
conta os dereitos dos pobres nin da
terra: “Sempre que falo, teño que
proclamar Desastre; teño que clamar
Destrucción. A palabra do Señor
volveuse para min un escarnio, unha
burla continua” (Xer 20,8).
Correron regos de tinta e
telexornais cheos con noticias e
opinións; a menos escoitada foi a
Igrexa, ou así foi percibido pola
maioría da xente. Xa recoñecía hai
anos o cardeal Kim, arcebispo de
Seúl: “Se as igrexas puxesemos tanta
enerxía para promover a xustiza, a
paz e o respecto pola natureza como
a que poñemos para facer andar as
nosas organizacións eclesiásticas, creo
que o Reino de Deus non estaría
lonxe”. Excepción feita desa Igrexa
de base que forma parte das arelas e
as loitas do pobo e que opuxo á marea
moura de merda e destrucción a
marea branca de solidariedade.
“Podemos afirmar sen medo a
trabucarnos –escribíanos o noso
correspondente Anuncio Moroño– que
tódolos os membros das comunidades
e grupos cristiáns de base, como non
podía ser doutra forma, estiveron ou
ben limpando chapapote, ou
participando das movidas organizadas por Nunca máis, ou en calquera
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outra tarefa enmarcada na
recuperación do noso mar ou na
dignidade das nosas xentes”. A
Asemblea de Crentes Galegos
publicou un manifesto defendo á
plataforma Nunca máis e criti-cando
a “falla de ética dos nosos gobernantes
por non ser demócratas”, ao
enganaren o pobo, ao manipularen os
medios de comunicación, e actuaren
segundo os intereses políticoeconómicos e non segundo os
intereses do pobo.
Con todo, os bispos responsables
do Apostolado do Mar de España (o
galego Luis Quinteiro), Portugal
(Januario Torgal Ferreira) e Francia
(Pierre Moléres, bispo de Baiona)
publicaron temperamente (21 de
novembro) un bo documento que,
desgraciadamente, tivo moi pouca
difusión, a excepción da arquidiocese
de Santiago, onde foi remitido a
tódolos curas, xunto cun material de
debate e propostas de colaboración
cos medios de que dispón a Igrexa
(locais, cartos, etc.), tal como nos
comunicou o noso correspondente
Xosé Antón Seoane. Non é estraño,
pois Compostela foi a diocese galega
á que máis afectou a catástrofe. O
arcebispo manifestou temperamente
a denuncia do feito e a solidariedade
cos damnificados, reuníndose de
seguida cos curas da Costa da Morte.
O documento aludido –seguramente
redactado polos franceses– levaba por
título: “O mar non é un vertedoiro,
senón un don de Deus”. Entre outras

cousas dicía: “Apoiamos tódalas
accións e as organizacións que tratan
de que a situación de inxustiza, de
corrupción e de irresponsabilidade
[que ocasionou a catástrofe] cese o
antes posible... Como bispos,
rexeitamos, que certas minorías de
poderosos, de coalicións de intereses,
de maneiras mafiosas de facer, actúen
na impunidade para contaminar o
mar... Ante estes aprendices de bruxo,
capaces de destruír o mar, facémoslles
fronte co noso desexo de... orientar ás
comunidades cristiás a participar en
todo aquelo que se fai no seo da
sociedade a favor das persoas que
viven do mar, e a todo o que se opón
á degradación das realidades
marítimas...”. Caritas canalizou
tamén a organización dunha xornada
de solidariedade, con oración, xaxún
e colecta o 22 de decembro; sobre a
colecta debateuse moito a oportunidade nas parroquias.
Tamén as comunidades evanxélicas, por medio da Xunta Directiva
da AEE (Alianza Evanxélica
Española) publicaron un comunicado
feito público o 17 decembro, no que
manifestaban, entre outras cousas:
“Cremos que o materialismo
desaforado, no que priman os
principios do mercado, é a principal
causa deste deterioro. Propugnamos
as disposicións legais necesarias para
manter o equilibrio ecolóxico, a fin
de que a vida no planeta sexa
conservada en toda a súa diversidade
e riqueza, preservada dos perigos que
a deterioran e ameazan”.

Igrexa en Galicia
As comunidades de base fixéronnos
chegar a manifestación da súa alegría
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e a súa esperanza porque un obreiro
sindicalista como Lula acadase a
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presidencia do Brasil. Esperanza
rubricada polo feito de que no
primeiro consello de ministros se
acordara suspender a compra dunha
ducia de avións cazas para a forza
aérea, e empregar ese diñeiro na loita
contra a fame e a marxinación social.
Tamén nos falaron dunha Xornada
pro Inocentes Mártires, promovida
polo xesuíta Modesto Vázquez
Gundín, e celebrada o 28 de decembro. Tratábase de preguntarse quen
son hoxe os santos inocentes e darlle
sentido real a esa festa relixiosa de
tanta tradición na liturxia, pero que
atopa o seu sentido adurmiñado e
medio esquecido. Houbo varios
relatores que representaron moitas
realidades sociais da Coruña (menores, inmigrantes, transeúntes, minorías étnicas, mulleres maltratadas,
reclusos, etc.) e tentouse repre-sentar
tamén a tódalas congregacións que
traballan e se esforzan para que as
diferencias excluíntes desapa-rezan.
Compostela. Xa se falou da
participación do arcebispo e das
parroquias na catástrofe da marea
moura desde os primeiros días; tamén
se manifestou a necesidade de
manter a medio e longo prazo a
tensión para que os esforzos non
sexan flor dun día, pois o problema
vai para longo e a colaboración vai ser
necesaria durante moito tempo.
A finais de novembro houbo un
acto académico no ITC con ocasión do
terceiro centenario do nacemento do
Cura de Fruime, Diego Antonio de
Cernadas (1702-1777). Nel, Carlos
García Cortés presentou un traballo
sobre este galeguista pioneiro, que
ven ser o seu primeiro libro en galego;

o profesor do ITC convidou a coñecer
a este cura diocesano. Tamén se
presentou no mes de Nadal a ultima
obra do profesor de Moral Juan
Filgueiras, que recibiu unha homenaxe como profesor emérito, xunto
con Ares Espada, Calvo Tojo e Silva
Vaamonde.
En fin, en xaneiro, xunto con outra
ducia de novos bispos, recibiu a
consagración episcopal de mans de
Xoán Paulo II Pedro López Quitana,
cura desta diocese con que compartimos algúns os estudios no
Seminario de San Martiño Pinario.
Terá o título de arcebispo de Agrópolis, pero vai de nuncio a Nova Delhi.
Esperemos que os novos aires indios
lle traian unha raiola de ar fresco,
tras máis de vinte anos nos despachos
vaticanos (desde 1991, ano en que se
incorporou á Secretaría de Estado).
Tui-Vigo. Tamén na diocese
tudense, o bispo José Diéguez
remitiu un comunicado de solidariedade coas familias afectadas pola
traxedia do Prestige. No comuni-cado
apoia a creación de servicios
especializados de atención ás
familias dentro das Cáritas parroquiais; anima á xente moza das
parroquias a colaborar nas tarefas de
limpeza e pon a disposición das
institucións os locais diocesanos nas
zonas afectadas para a acollida de
voluntarios. Membros dalgunhas
comunidades cristiás e parroquiais
da diocese organizáronse para prestar
a súa colaboración nas tarefas de
limpeza e no dispositivo de intendencia alimentaria nos momentos en
que ningunha institución se facía
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cargo. Coméntanos os nosos correspondentes que algunha parroquia
puxo á disposición dos fieis medios
de transporte para asistir á manifestación do 1 de decembro en Santiago.
Por outra banda, seguen adiante os
traballos de preparación do Sínodo
Diocesano. Nunha reunión que tivo
lugar en decembro quedou constituído o Consello Xeral, composto por
máis de 50 persoas, de distintos
estamento da Igrexa diocesana.
Ourense. Tivemos tamén noticia
da participación da Igrexa ourensá
nas tarefas contra a marea moura.
Concretamente unha parroquia da
cidade, San Pio X, colaborou con
cartos material e voluntarios, por
iniciativa dos activos curas que
traballan nela.
Unha nota triste ven marcada polo
alarmante número de igrexas con
valor monumental que foron queimadas nos últimos meses na diocese. Só
na comarca do Carballiño arderon
catro igrexas (San Bieito do Marañao,
Vilela de Punxín, Santo Tomé de
Maside e A Piteira do Carballiño),
tamén ardeu a igrexa de Entrambosríos, preto de Allariz. Non é que
volvan os tempos anticlericais da
República, a razón desta barbarie é
exclusivamente borrar as pistas do
roubo. O BNG denunciou esta
indefensión do riquísimo patrimonio
ourensán e pediu a comparecencia no
Parlamento dos conselleiros de
Cultura e Xustiza. Rematando esta
Rolda, soubemos que a Igrexa retirará
as imaxes das capelas que están en
lugares illados, para poñelas en lugar
seguro.
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O noso correspondente, Miguel
Fernández. Grande, volveu falarnos
da cuestión do galego na diocese.
Concretamente a teima co bilingüismo en tódolos documentos
diocesanos, excepto no Boletín que se
fai exclusivamente en castelán. O
novo bispo, Luís Quinteiro, fala
bastante galego, pero esquéceo nas
celebracións litúrxicas; seguramente
é porque os curas non lle poñen os
libros na nosa lingua, pero pode que
a súa obriga sexa estimulalos a facelo.
Algúns curas novos si son militantes
da causa galeguizadora e van facendo
o seu traballo paseniño.
Lugo. O Consello Presbiteral de
Lugo fixo público un comunicado con
respecto á crise do Prestige,
manifestando a súa solidariedade cos
afectados, a busca de solucións e a
necesidade dun compromiso persoal
e colectivo para coidar e mellorar o
medio ambiente. As Comunidades
de Base mobilizáronse apoiando á
Plataforma Nunca Máis na manifestación que se celebrou na cidade, no
concerto de música, a roda de rapaces
abrazando á muralla, etc.
Unha representación mímica sobre
o consumo en Nadal, feita na céntrica
praza de España polo Colectivo Arela
de Monforte, foi outro acto
rechamante das Comunidades.
Vida Ascendente, un movemento
diocesano para maiores, franxa de
idade moi necesitada de escoita e
atención, celebrou a Campaña “Doce
Nadal” nas parroquias de A Nova,
San Pedro e San Antón, facendo doces
caseiros que foron vendidos para
recoller fondos para os máis
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necesitados. Nesa franxa de idade
estaba D. José Ferro Martínez, cóengo
moi popular en Lugo polas súas
actividades en Adoración Nocturna,
na catedral, e como gran animador da
Semana Santa, o seu pasamento foi
moi sentido na cidade; particularmente polos velliños do Asilo, do que
era capelán.
Mondoñedo-Ferrol. Tamén o
Consello Presbiteral mindoniense se
solidarizou cos afectados da marea
negra, facendo súa unha nota
publicada polo bispo. O Consello
valorou moi positivamente o
movemento solidario mobilizado con
ocasión da catástrofe, e apoiou a
xornada diocesana do 22 de decembro
e a colecta de Cáritas baixo o lema
“Menos fotos e máis solidariedade”.
Un dos novos proxectos pastorais
diocesanos destes días foi o Encontro
de Nadal organizado pola Secretaría
de Pastoral coa colaboración doutras
delegacións diocesanas; o encontro
tivo lugar no Seminario de Mondoñedo. Destinado aos delegados e
membros dos equipos das delegacións, animadores de pastoral,
catequistas, matrimonios, xoves
maiores de dezaseis anos, relixiosos

e sacerdotes, etc. contou con boa
participación.
Cáritas diocesana tivo o relevo do
seu cadro directivo a comezos de
decembro. O novo delegado episcopal
é o cura Xulio Ladra, párroco de
Piñeiros (Narón), que substitúe a
Félix Villares, vicario xeral; hai
tamén novo director, administrador
e demais. Oxalá o fagan polo menos
tan ben coma o equipo anterior.
E unha noticia máis, que soubemos
primeiramente tan só como un
chisme da sección Rumor de angeles
de Religión digital, pero logo medrou
ata ser varios días seguidos portada
dos xornais, sobre todo polas
declaracións do bispo. Nun plano que
se está a elaborar desde a Conferencia
Episcopal, no que se suprimirían
varias dioceses españolas por
pequenas e obsoletas, viña incluída a
eliminacióón das de MondoñedoFerrol e Astorga. A pesar das opinións
dispares dos diocesanos, a maioría
manifestouse en contra desta
decisión; pero a diocesanos e xornalistas sorprendeunos particularmente o apoio do cardeal Rouco a
esta drástica decisión, a pesar de ter
sido cura mindoniense... ¡Cariño que
nos ten!

Igrexa en Portugal
A Igrexa das Azores ainda vive uma
religiosidade de rotina, segundo
Cunha de Oliveira, presidente da
Comissão Diocesana da Justiça e Paz,
nunha mesa redonda sobre “O
Concílio Vaticano II, 40 anos
despois”, nun ciclo sobre sociedade e
Igrexa. “Estamos ainda na rotina, na

mentalidade do mandamento da
Santa Madre Igreja”, dixo (Agência
Ecclesia).
Tamén soubemos dos debates da
Igrexa portuguesa sobre a
participación dos leigos na vida das
parroquias e sobre a súa integración
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en movementos eclesiais. Soubemos
tamén de Semanas da Familia e da
preocupación dos bispos porque,
segundo constatan, “estamos a
verificar un aumento dos divorcios”.

Con referencia aos curas, lemos dos
problemas dalgunha diocese co
“Fundo común do Clero”...
Nada novo, máis ou menos como a
Igrexa galega.

Igrexa en España
A través do seu centro de estudios
e a súa publicación Cristianisme i
Justicia, os xesuítas denunciaron o
des-prestige da política española,
pola permanente loita polo poder do
goberno e da oposición. Critican como
“pouco ético” a actitude do goberno
de rexeitar as críticas da oposición
arguíndo “que non colabora” ou “que
fai demagoxia”. Advirten que a
abstención e o voto en branco
“acabará por ser o cancro da nosa
democracia”.
Nos últimos meses do ano houbo
dous encontros oficiais importantes:
a Asemblea Plenaria da Conferencia
Episcopal (CEE) e a Asemblea Xeral
dos Relixiosos (CONFER). A primeira coa expectativa do documento
contra o terrorismo, que resultou ser
tamén contra o nacionalismo, e a
segunda buscando como potenciar as
relacións entre relixiosos e leigos. A
valoración do documento dos bispos
daba para un substancioso excursus;
só dicir que, na nosa opinión, o que di
do terrorismo está ben (é malísimo!),
pero o que di do nacionalismo non
está tan ben (ten dereito á vida, a
pesar da “Santa Constitución”); a
proba está na dura polémica interna
que houbo, que quedou patente no
grupo de bispos que se negaron a
firmalo, máis dunha ducia, e logo nas
manifestacións públicas de varios
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deles: Martinez Sistachs, Joan
Carrera, Juan Mª Uriarte, entre
outros, aínda que non lemos na prensa
os berros dun bispo galego desgustado.
As igrexas evanxélicas españolas
están felices porque Burgos recuperou
a memoria de Francisco de Enzinas,
un humanista e reformado que foi o
primeiro traductor ao castelán do
Novo Testamento, coincidindo co 450
aniversario do seu nacemento. Pola
súa banda, outro estudioso do
evanxelismo español actual, César
Vidal Manzanares, fai unha homenaxe
aos protestantes españois nun dos
seus libros da colección Aventuras de
ayer (SM), un conxunto de cinco
novelas. Unha delas, Bilbao no se
rinde, ten como protagonista a George
Borrow (“Don Jorgito el inglés”, o
protestante británico que percorreu
España repartindo biblias). Outros
protestantes egrexios foron Antonio
del Corro, un sevillano que deu clases
en Oxford, e sobre todo o ex-monxe
xerónimo Casiodoro de Reina, autor
da primeira traducción da Biblia ao
castelán directamente do hebreo, o
arameo e o grego, saltando o obrigado
paso polos latíns da Vulgata; é a
chamada Biblia del Oso (polo oso que
identificaba ao editor Th.Guarín na
portada) ou Biblia Reina-Valera,
impresa en Basilea no 1569. Cipriano
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de Valera fíxolle despois algunha
breve modificación e deulle o
segundo apelido a esta Biblia en 1602
(ICPress).
Outra de herexes para rematar este
apartado. Xa poñéndolle a puntiña a
esta Rolda soubemos do monitum da
CEE ao teólogo Juan José Tamayo. A
nota da Comisión Episcopal para a
Doutrina da Fe era sobre o libro Dios
y Jesús. Hacia la comunidad, 6; nela
saliéntase que “a contribución do
autor non é senón unha versión
renovada do antigo error ariano:
negación da divindade de Xesus
Cristo...[e o] carácter histórico e real
da resurrección, como dato funda-

mental da fe cristiá”, polo que “as
conclusións de D. Juan José Tamayo
son incompatibles coa fe católica”.
Tamayo contestou con humor e
liberdade: “É un honor que o cardeal
Ratzinger teña dedicado tres anos a
investigar a miña obra. Dálle unha
relevancia que non sabía que tiña. Os
inquisidores levantan a autoestima...
Terxiversáronse os meus textos...
Ademais, son un teólogo libre”.
Inmediatamente recibiu o apoio de
moitos colegas e de non poucos
xornalistas. O máis intelixente foi
un titular: “Os bispos converten en
heroe a un teólogo rebelde”(El
Mundo).

Igrexa no mundo
Nos últimos meses do ano
escoitabamos arrepiados a angustiosa
chamada de axuda á solidariedade
internacional ante a fame negra que
padece Etiopía, a consecuencia dunha
longa e pronunciada seca. O seu
presidente, Meles Zenawi, cualificou
a situación de “un permanente
pesadelo”. Precísanse polo menos
dous millóns de toneladas de
alimentos, e que os ricos non lle
esixan o inmoral pago da débeda
externa. Caso semellante padecen
Mauritania, Mali, Senegal, Eritrea...
por iso, o Programa Mundial de
Alimentos da ONU advertiu por eses
datas que preto de 28 millóns de
persoas da África subsahariana están
en perigo de morrer de fame.
Tamén nos causou arrepío a noticia
das mortes por fame nun país tan
cheo de recursos como Arxentina,
onde, contrariamente ao caso dos

citados países africanos, sobra
comida... pero falla vergonza nos
políticos corruptos.
A contrapartida déunola no Brasil,
Lula da Silva, que destacou no seu
discurso inaugural: “Quero que cando
remate o meu mandato non haxa
ningún brasileiro que pase fame”,
engadindo que non pode estar
tranquilo mentres tal cousa suceda.
Moito vai ter que facer para acadar
ese obxectivo... e se lle deixan.
Formou un goberno de amplo
espectro ideolóxico e social, desde
ex-guerrilleiros ata negros e mesmo
catro mulleres. Unha delas, a nova
ministra de medioambiente é unha
muller ecoloxista do Partido dos
Trabalhadores e senadora polo estado
amazónico do Acre (Marina Silva);
unha filla de seringueiros (recolectores de caucho) que non puido ir á
escola ata os 16 anos e traballou
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como empregada doméstica, colaboradora de Chico Mendes. Falta fará
unha boa política para a sufrida
Amazonía, onde se cometen tódolos
pecados capitais, como ten escrito
Leonardo Boff. O novo presidente do
Brasil anunciou o seu Goberno coma
un “regalo de Nadal” e orou en
público pedíndolle a Deus que os
seus ministros sexan capaces de dar
o mellor de si para cambiar a face do
país.
Apesarounos a moitos a renuncia
do bispo Ximenes Belo, Nobel da Paz
comprometido co seu pobo de Timor
Oriental; unha renuncia inmediatamente aceptada polo Vaticano, a
pesar de ser aínda moi novo (54 anos).
Pero non nos estrañou, nin nos
apesarou, que se aceptara a renuncia
do cardeal Bernard Law, arcebispo
de Boston; foi causada por encubrir
os abusos sexuais dos seus curas
pederastas, que levaron a que a
mesma arquidiocese tivera que
declararse “en creba” a causa dos
gastos en tribunais e as indemnizacións ás víctimas dos supostos
abusos. Máis paradoxos estadounidenses. Mentres un xuíz federal
declarou “inconstitucional” un
monumento que exhibía os dez
mandamentos nun recinto xudicial
de Alabama, outro autorizou os
membros do Ku-klux-klan a manifestar publicamente, coas súas
carrapuchas, o seu “orgullo branco”
polas rúas de New York, como
expresión do “dereito á libre
expresión” da chamada Igrexa dos
Cabaleiros Americanos do Ku Klux
Klan. E Bush deu “licencia para
matar” os inimigos de EE UU aló
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onde se atopen; un triste prólogo a
unha nova guerra que agardamos non
chegue a ser, quizá xa cando esta
Rolda vexa a luz.
Tamén foi moi grave a matanza
que ocasionou en Nixeria unha cita a
Mahoma nun artigo de xornal sobre
o concurso de Miss Mundo, que foi
considerada blasfema. Ao menos 215
mortos en tres días de disturbios, tal
como recolleron os xornais de todo o
mundo. O artigo publicado en This
Day dicía: “Os musulmáns pensan
que é inmoral facer vir a 92 mulleres
a Nixeria para pedirlles que se
exhiban. ¿Pero que tería pensado
Mahoma? Con toda honestidade,
tería elixido a algunha esposa de entre
elas”. Os seus autores foron detidos
pola policía e o diario publicou unha
nota de rectificación ante as críticas.
Unha noticia curiosa para rematar,
interesante sobre todo para os que
amamos o cinema e andamos detrás
das películas sobre Xesús de Nazaré:
o actor e director australiano Mel
Gibson está rodando nas cidades
italianas de Matera e Craco un filme
sobre a paixón de Cristo, centrado
nas doce horas previas á crucifixión,
The Passion. Parte da súa orixinalidade está en que é falada só en latín
e arameo, ¡e irá sen subtítulos! O
guión está baseado nos diarios de
Anne Catherine Emmerich (17741824) que viron a luz no libro La
dolorosa Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, tamén na obra de Santa
María de Agreda La ciudad mística
de Dios e nos Evanxeos de Mateo,
Lucas e Xoán.
Como colofón, unha felicitación
para Jacques Gaillot e a diocese máis

Bágoas de loito no Ancoradoiro

católica (universal) do planeta Terra,
Partenia, que celebrou o pasado 13
de xaneiro os seus oito anos de
existencia, un espacio profético
nacido da exclusión que soubo
recoller unha ampla corrente de
simpatía e acoller a tódolos excluídos
do mundo.¡Bo Aniversario!
E só resta engadir que esta é a
última noticia da última Rolda de
Igrexa a cargo deste que subscribe,
tras máis de sete anos e 35 Roldas
(desde o nº 96,1996). Outro colega e
bo amigo, Rubén Aramburu, substituirame a partir do próximo número
da revista, despois de ter solicitado
eu o relevo á dirección desde hai
algún tempo. Os meus mellores
desexos para o novo responsable
desta sección, agardando que atope

colaboración, comprensión e agarimo
nos lectores, aínda que tamén esa
crítica necesaria na busca común da
verdade, que non é patrimonio de
ninguén. Pero pedíndolle tamén que
se encha de moita paciencia, de moito
humor... e que non perda a tenrura,
aínda que teña que facer máis dunha
crítica dura no medio de moita
hipocrisía só capa de diplomacia e
falsa caridade. Oxalá sexa sempre
defendendo os máis febles e esas
presuntas “causas perdidas” que eran
as preferidas de Xesús de Nazaré –un
home que non tiña pelos na lingua–
e que lle dan razón de ser a unha
Igrexa que naceu para colaborar na
construcción do Reino e non para
defender status de privilexios, aínda
que sexa “no nome de Deus”.
Victorino Pérez Prieto

Poderiamos dicir que o mundo moderno está cheo
de vellas virtudes cristiás que se volveron tolas
G. K. Chesterton
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Recensións

Cortés García, Carlos
O cura de Fruíme
Instituto Teolóxico Compostelán, Santiago 2002, 286 páxs.

O autor, profesor de Historia
Eclesiástica nos centros teolóxicos de
Santiago, recolle neste volume unha
serie de artigos publicados entre os
anos 1998 e 2000 co título xenérico
de Cara ó III centenario do cura de
Fruíme (1702-1777).
Este cura chamábase Diego Antonio Cernadas de Castro. Non é descoñecido para as persoas especializadas
na historia de Galicia. Pero, desgraciadamente, abondo estraña para
outras moitas que, pese o seu interese
pola causa, non tiveron moitos
medios de se achegar a el e valorar
estes alicerces da galeguidade moderna.
Estructúrao en tres partes: a biografía, a catalogación da súa obra e
unha antoloxía poética galega. Complétaa cunha interesante bibliografía e escollidas ilustracións.
Don Diego, polo ano de seu nacemento, encádrase na época ilustrada,
pero non abondaría o dato cronolóxico senón estivera acompañado
dun talante inquedo no cultural e no
social. Inquietudes que o fan aparecer
singular no seu momento e precursor
para os que logo seguiron as súas
pegadas.
No prólogo di o autor que en Diego
Cernadas confluían perfectamente
–sen sabermos ben en que medida– a

fonda devoción do sacerdote, a
apertura ás novas correntes sociais
do ilustrado, a imaxinación poética
do literato neoclásico e tamén un aceso
amor á súa terra, expresión dunha
inequívoca vocación galeguista.
Dende os vinte anos e durante
cincuenta rexentou a parroquia, fiel
ó espírito clerical do momento. Gran
devoto da Virxe das Dores que aínda
hoxe se venera na Igrexa de Fruíme.
Rexeitou cargos eclesiásticos e nunca
quixo saír daquel ambiente rural ó
que entregara a súa vida.
Os seus primeiros estudios fíxoos
en Compostela, cos Xesuítas primeiro
e logo na Universidade. Nunca perdeu estes contactos e estas relacións
cos ilustrados do momento. Pondo en
práctica o seu espírito no seu contorno
rural.
A faciana literaria proxectouna nos
seus escritos, que só en versos pasan
dos 57.000. Pero, con todo, o que
máis resalta é o seu espírito galeguista, reivindicativo de tódalas
inxustizas, desigualdades e desprezos
que vivía o país e que sentía como
feitos a el.
Con esta lectura os lectores e
lectoras achegaranse á esta figura que
non deixa de ser actual en moitas das
súas páxinas.
Engracia Vidal
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Libros chegados
VV. AA: Galicia e a sega en Castela
ó longo dos tempos, Consello da
Cultura Galega, Santiago, 2002, 176
páxs.
Recolle e comenta a exposición que
no ano 2000 se celebrou primeiramente en Cuenca de Campos e
logo en Ribadavia, sobre o tema dos
galegos na sega. Contén once variados
traballos e ilustracións de gran
interese. X. M. González Reboredo e
Xosé Carlos Sierra coordinaron estas
páxinas.
VV. AA.: VIII Conferencia internacional de Linguas minoritarias,
Xunta de Galicia, 2002, 668 páxs.
Recolle as actas e relatorios do
Congreso celebrado en Santiago en
Novembro de 2001 na linga na que
foron pronunciadas.
VV. AA.: Xente e terra de Xallas.
Letras da mocidade, Concello de
Santa Comba, 2002, 210 páxs.
Dezaoito alumnas e alumnos de IES
de Santa Comba, dirixidas polos
profesores Amancio Liñares e
Antonio Puentes, escriben e ilustran
estas páxinas dedicadas ó estudio
doutras tantas parroquias da
comarca. Penso que merecen todo
tipo de parabéns pola idea e a
realización.
VV.AA.: O monte comunal na
Galicia contemporánea: Unha historia de resistencia. Fouce, A Estrada,
1999, 150 páxs.
Dionisio Pereira, Alfonso Magariños,
Xoán Xosé Molina e Fabián Estévez,
comparten este traballo de gran
interese para informarnos da historia
dos montes galegos. O seu sistema de

“man común”, o agrarismo de
anteguerra, a súa recuperación.
Contén tamén un estudio da parroquia de Arcos de Furcos (Cuntis) e
outro da repoboación dos de Lugo
durante o franquismo.
VV.AA. : Retos actuales del mundo
latinoamericano, Edicións do Castro,
A Coruña, 2002, 170 páxs.
Actas do I Congreso internacional de
Auliga. Auliga é a sigla de a Asociación Universidad Libre Iberoamericana. Creada en Santiago no 1997
coa fin de que recolla e proxecte a
riqueza e experiencia histórica das
culturas unidas polas linguas galega,
portuguesa e española.
Antonio Domínguez Rey coordinou a
edición das actas deste primeiro congreso.
Guede Oliva, Manuel: O nome dos
disfraces, TresCtres, Santa Comba,
2002,
Escritor e actor é director do C.D.G.
Con todo, esta é a ópera prima no
xénero, do autor de Contra serenou,
Vísperas de Claudia, ou As doce e
sereno.
Barcenilla Mena, Alejandro:
Colegio San Estanislao: setenta y
cinco años, 200 páxs. Salamanca,
2002.
Recolle a historia do Colexio dos
Xesuítas en Salamanca de 1926 a
2001, incluíndo o período de expulsión durante os primeiros anos da
República, e a volta despois dunha
transición en Carrión.
Dupuis, Jacques: El cristianismo
y las religiones. Del desencuentro al
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Libros chegados

diálogo, Sal Terrae, Maliaño, 2002,
360 páxs.
Non é doado resistir a tentación de
copiar a dedicatoria do autor ó
Cardenal König citando a J. Ratzinger: La verdadera obediencia no
es la obediencia de los aduladores...
que evitan todo choque y ponen su
intangible comodidad por encima de
todas las cosas... Lo que necesita la
Iglesia de hoy no son panigiristas de
lo existente, sino hombres en quienes
la humildad y la obediencia no sean
menores que la pasión por la verdad;
hombres que den testimonio a
despecho de todo ataque y distorsión
de sus palabras; hombres, en
definitiva que amen a la iglesia más
que a la comodidad e intangibilidad

de su propio destino” (J.Ratzinger,
Franqueza y obediencia. Relación del
cristiano con su Iglesia)
Non é estraña esta cita despois da
polémica que suscitou algunha das
súas últimas obras. Moitos son os
temas destas páxinas enfocados ó
diálogo interrelixioso.
Greshake, Gisbert: Creer en el Dios
uno y trino: Una clave para entenderlo. Sal Terrae, Maliaño, 2002, 136
páxs.
O autor, consciente das dificultades
que implica crer neste Deus trinitario, tenta explícanolo dun xeito
sinxelo. Cada lectora ou lector ten
que aceptar ou non esta afirmación.
Engracia Vidal Estévez

Non teño bastante fe para crer na materia
O propio ateísmo é demasiado teolóxico para os homes de hoxe
G. K. Chesterton
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Normas de publicación para os autores
Encrucillada defínese como revista galega de pensamento cristián e
publica traballos que cadren con esta definición.
Publica fundamentalmente dous tipos de traballos: Estudios (de ata
32.000 carácteres, espacios incluídos) que estudiarán un tema en
profundidade, e Achegas (de ata 15.000 carácteres, espacios incluídos)
que tratarán temas máis concretos ou aspectos puntuais dun tema. Os
estudios deberanse acompañar dun resumo.
A revista publica tamén recensións de libros que traten os temas xa
explicitados. Estas notas non deberán exceder os 5.000 carácteres
(espacios incluídos) e terán a seguinte estructura: Autor do libro
analizado, Título, Editorial, cidade de publicación, ano de publicación, nº de páxinas. Comentario.
Dos traballos rogamos entregar unha copia en papel e unha versión en
disquete (agradécese a utilización do formato RTF (Rich Text Format)
ou os formatos dos procesadores WordPerfect (ata a versión 9) ou Word
(ata a 97).
Rógase na versión informatizada non utilizar máis códigos de formato
que os estrictamente necesarios. A revista utiliza as seguintes
conveccións tipográficas: subtítulos en negra, títulos de libros,
publicacións, casas comerciais, institucións, etc en itálica, reservando
as comiñas unicamente para as citas textuais. Non se utilizan nunca o
subliñado nin as maiúsculas coa finalidade de destacar textos.
O autor/a consignará o seu enderezo completo para poder contactar con
el/a e o seu título académico e/ou actividade profesional. Tamén pode
consignar o enderezo de correo electrónico se desexa que apareza na
revista.
Os artigos poderán conter notas, que figurarán a pé de páxina, onde se
citará tamén a bibliografía. Os libros citaranse da seguinte maneira:
Inicial do nome, Apelidos, Título en itálica, Editorial, Cidade de edición,
ano de edición, páxs.
No caso dos artigos farase do seguinte xeito:
Inicial do nome, Apelidos, Título do artigo en itálica, Nome da revista,
número da revista, (ano de publicación), páxs.
A redacción da revista determinará nun prazo aproximado de tres
meses a conveniencia da publicación. Neste prazo o autor será informado sobre a posible data de publicación ou seranlle suxeridos posibles
cambios para que o artigo se axuste á orientación da revista.
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