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Guieiro
Cada época
–a reflexión teolóxica de cada época– pensa o núcleo fundamental da
fe con categorías culturais que lle son propias. Categorías que
determinadas transformacións históricas, políticas, filosóficas ou
científicas obrigan a reelaborar, porque coa súa irrupción na historia transformaron a propia concepción do mundo. Segundo Hans
Küng producíronse na historia do cristianismo cinco destas grandes
transformacións, que deron lugar a outros tantos cambios de
paradigma. Na actualidade, cando unha nova transformación se
está a xestar, a teoloxía católica aínda non acabou de dixerir os
efectos da irrupción da Modernidade, sen dúbida a máis forte
transformación que operou na historia do cristianismo. É certo que
Deus está por enriba de todo isto pero tamén, e precisamente por iso,
que falamos d’El con imaxes inevitablemente humanas e por tanto
inevitablemente ligadas á cultura dos homes que as pensan. Caer na
conta disto e das súas consecuencias é a tarefa que acometen os dous
primeiros estudios deste número.
Andrés Torres Queiruga parte do que é para el o cambio
fundamental que trouxo a modernidade –a autonomía do mundo–
para avaliar as súas consecuencias e reelaborar unha imaxe máis
coherente de Deus. Desde o respecto ó insondable da súa esencia,
pero tamén baixo a responsabilidade da chamada a fuxir da preguiza
e da arbitrariedade.
Calquera cristián medianamente sensible pode apreciar, cando
asiste a unha celebración ordinaria, canto afastada está a linguaxe
litúrxica da linguaxe común actual. E a cousa non mellora, en xeral,
na predicación, que moitas veces parecera non ir dirixida ós homes
e mulleres de hoxe. Esta situación, que se debe seguramente á crenza
de que, para unha autentica fidelidade ó evanxeo e á tradición,
resulta imprescindible unha repetición literal da mensaxe, é analizada, no ámbito da teoloxía, por Pedro Castelao no segundo dos
estudios: O problema da linguaxe teolóxica ¿traizón ou fidelidade? O
autor examina as posturas de tres teólogos ben coñecidos polos
lectores de Encrucillada: Paul Tillich, Karl Rahner e Andrés Torres
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Queiruga e tres exemplos concretos: a santidade, a linguaxe sacrificial
e o sacerdocio.
Os comezos deste século XXI están sendo marcados por un
conflicto máis ou menos aberto entre occidente e o islamismo. É
discutible ata que punto sexa este un conflicto relixioso, pero é
innegable que, aínda que só sexa como pano de fondo ou como icona
xustificadora das accións concretas de ambas partes, o relixioso está
presente. Xosé Chao Rego examina no seu artigo As tres pólas do
tronco de Abraham o transfondo histórico de difícil convivencia
entre as tres relixións do Libro. A pesar de ter surxido no mesmo
espacio xeográfico e das súas semellanzas, a pesar mesmo dos seus
contactos, incluso no plano doutrinal, o islam e o xudaísmo son
relixións que se opoñen frontalmente. Máis fácil foi sempre a
relación co cristianismo aínda que as circunstancias históricas a
fosen envelenando.
A Semana Galega de Filosofía cumpre vinte anos; unha celebración propicia para a reflexión e a revisión. Nas conclusións lidas no
acto de clausura Ramón Regueira fai balance, desde os obxectivos
fundacionais, desta longa andaina polos vieiros do pensamento, que
durante estas dúas décadas reuniu en Pontevedra a máis de 400
intelectuais e a máis de 18.000 asistentes. Desde aquí desexámoslles
outro tanto éxito no futuro.
A sección Achegas acolle tamén un traballo dedicado a un elemento
moi presente nas sociedades tradicionais, en que marcaba todos os
acontecementos importantes, e que foi relegado por outros medios de
comunicación máis modernos. Xosé Mª Pin Millares lémbranos as
innúmeras posibilidades do dicir das campás.
Na sección Documentos reproducimos as palabras pronunciadas
na homilía do funeral de Vicente Agulló Canda, un dos soldados
mortos no accidente de aviación recentemente ocorrido.
Xaime M. González Ortega
xortega@terra.es
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A imaxe de Deus na nova
situación cultural
Andrés Tor r es Queir ug
a
uga

“¿Como pode vostede repetir ‘Deus’ unha e outra vez? ¿Como pode
esperar que os seus lectores tomarán a palabra no sentido no que
vostede quere que sexa tomada? O que vostede quere dicir co nome
de Deus é algo moi por enriba de todo alcance e comprensión
humanas, pero ó falar del fíxoo vostede descender ó plano da
conceptualización humana. ¡Que outra palabra de fala humana
sufriu tantos abusos, foi tan corrompida, tan profanada! Todo o
sangue inocente por ela derramado a despoxou de todo o seu
esplendor. Toda a inxustiza con ela cuberta borrou os seus trazos
saíntes. Cando oio chamar ‘Deus’ ó máis elevado, paréceme ás veces
case unha blasfemia”.
Con estas palabras, que responden a unha conversación real en
1932, explicaba dalgún modo o filósofo xudeu Martin Buber “a
Eclipse de Deus” no noso tempo1. Proceso que non fixo máis que se
afirmar nos últimos anos. De aí a importancia, a urxencia mesmo,
de revisar os nosos conceptos, a nosa linguaxe para aludir a ese
Misterio sempre presente en si mesmo, pero sempre cambiante no
decorrer da historia humana, e nese decorrer irremediablemente
exposto ás eclipses, ás deformacións, ás manipulacións, ás
perversións... As ideas que expoño, para moitos lectores xa sobradamente coñecidas2 , queren ser unha síntese minimamente purificadora
1

Eclipse de Dios, Buenos Aires 1970, pp. 13-14.

Á parte dos libros, cf. en Encrucillada: Creo en Deus Pai: fe en Deus e
autonomía humana: 6 (1982) 3-23; A teoloxía á busca dun Deus máis huma2
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e iluminadora que axude a repensar e reformular vellos tópicos, e
sobre todo, a aproveitar un pouco máis a luz e a calor que
incansables chegan a nós desde o
As ideas que expoño queren ser unha abismo de amor desa Presencia.
síntese minimamente purificadora e (¿Será unha utopía esperar que
iluminadora que axude a repensar e
poida servir para algunha reflexión
reformular vellos tópicos.
en grupo?).
1. O problema de Deus e as súas ambigüidades
Buber, despois de recoñecer que, efectivamente, esa palabra “é a
máis abafante de cargas de tódalas palabras humanas” e que
“ningunha foi tan envilecida, tan mutilada”, manifesta: “Precisamente por esta razón non podo abandonala”. E conclúe a súa
impresionante alegación: “Non podemos limpar a palabra Deus e
non podemos devolverlle a súa integridade; sen embargo, profanada
e mutilada como está, podemos levantala do po e erixila por sobre
unha hora de gran desacougo”.
A tarefa, sen embargo, non é doada e a ambigüidade adhírese a esa
palabra como unha lapa, suscitando inquietude e discusión, adhesión e rexeitamento; promovendo as iniciativas máis xenerosas e
sendo utilizada para os crimes máis abxectos. Enriba, dende a
entrada da Modernidade, as probas con que se intenta fundar
intelectualmente a existencia de Aquel a quen remiten foron cuestionadas e os conceptos en que se busca expresar a fondura do seu
misterio resultan moitas veces obsoletos. Co proceso secularizador
chegouse a falar dende dentro mesmo da teoloxía e das igrexas de
“morte de Deus”, recollendo así unha expresión á súa vez ambigua,
de orixe fondamente cristiá en Lutero, con ambigua fondura conceptual en Hegel e con furia anticristiá en Nietzsche.
Nestas circunstancias, da discusión teórica cabe esperar pouco, e
tal vez sexa preciso esperar a que as augas da historia cultural se
vaian repousando, para empezar a establecer un diálogo verdadeino:10 (1986) 271-277; O Deus de Xesús hoxe: achegamento ó seu misterio en
catro metáforas: 15 (1990), pp. 414-432; O Deus revelado en Xesús e o futuro
da humanidade: 21 (1997), pp. 5-27; Falar de Deus no cambio da cultura: 22
(1998), pp. 341-352 (este artigo analiza aspectos máis formais).
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ramente sereno e esclarecedor. Nel deberá entrar a visión de Deus
nas distintas relixións e participar tamén a Historia e a
Fenomenoloxía de Relixión, así como a longa fila das tradicións
filosóficas que, cos nomes de “Teoloxía Natural”, “Filosofía
Teolóxica”, “Filosofía da Relixión” se enfrontaron e enfrontan con
este problema formidable.
Aquí, coa modestia do concreto, é mellor centrarse na visión
cristiá de Deus. Á fin e ó cabo é a máis presente na nosa cultura e
mesmo a máis configuradora da nosa arte e da nosa paisaxe. Fronte
a esa visión se toman as distintas opcións e se adoptan as diferentes
posturas. Intentar, pois, revisión crítica, que, manténdose fiel á
tradición orixinaria, non esquiva o corpo nin ás obxeccións reais
nin ás irrenunciables preguntas do noso tempo, pode constituír un
bo servicio. Servicio tanto para o crente como para o non crente.
Para o primeiro, porque así pode calibrar mellor o sentido e a
transcendencia da súa aposta. Para o segundo, porque dese modo
ten ocasión de medirse non cos tópicos obsoletos dun fantasma
(pre)medieval, senón coa visión actual de contemporáneos seus, que,
unidos en idéntica busca dunha mellor interpretación do humano,
cren achala por un camiño distinto.
2. A nova situación cultural
2.1. Un cambio de paradigma
Deus é eterno, pero nós estamos na historia, e o pouco que de El
podemos comprender, as sucesivas imaxes que do seu misterio nos
imos facendo, cambian co tempo, o lugar e a cultura, mostrando así
a súa relatividade e a necesidade de ser continuamente refeitas e
actualizadas. Do contrario, solidifícase a imaxe dun tempo determinado, que converténdose en ídolo e substituíndo o misterio real de
Deus, imponse como un lousa de morte sobre as épocas seguintes.
Se o cambio é grande e persiste a insistencia na imaxe anterior, pode
chegarse á catástrofe: co rexeitamento do ídolo acaba negándose a
realidade verdadeira.
Sen pretender que esa sexa toda a explicación, resulta difícil negar
que aí radica unha das causas fundamentais do ateísmo moderno. A
inmensa revolución cultural que se iniciou no Renacemento e,
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acentuándose na Ilustración, chega ós nosos días non atopou un
cambio paralelo, ou polo menos un cambio aceptablemente suficiente, no repensamento do misterio
A cita da fe coa cultura contemporánea divino e da remodelación –que
constitúe unha das tarefas máis sempre será provisional– da súa
urxentes do pensamento relixioso ac- imaxe. O Vaticano II recoñeceuno
tual.
ó seu modo nun texto numerosas
veces citado: “nesta xénese do ateísmo poden ter parte non pequena os propios crentes, en canto que,
co descoido da educación relixiosa, ou coa exposición inadecuada da
doutrina, ou mesmo cos defectos da vida relixiosa, moral e social,
velaron máis ben que revelaron o xenuíno rostro de Deus e da
relixión” (Gaudium et Spes, n. 19).
A cita da fe coa cultura contemporánea constitúe unha das tarefas
máis urxentes do pensamento relixioso actual. En moitos aspectos,
todo indica que se chegou a unha encrucillada decisiva: “o cristianismo debe cambiar ou morrer”; o título, do bispo anglicano John
Shelby Spong, pode ser esaxerado, pero lanza un aviso que sería
suicida descoidar3.
2.2. O fundamental do cambio
Se se intentase sintetizar nun só concepto a esencia dese cambio,
o máis acertado sería, case con seguridade, o de autonomía. O máis
válido e irreversible da modernidade, en efecto, consistiu no
descubrimento do carácter autónomo dos distintos estratos que
constitúen o mundo. Este aparece rexido por leis intrínsecas e xa
non traspasado por continuas interferencias extramundanas, sexan
divinas ou anxélicas (para o ben) ou demoníacas e infernais (para
o mal).
Rudolf Bultmann, co seu programa da desmitoloxización, chamou
a atención sobre a importancia deste feito para a lectura da Biblia.
E a teoloxía en xeral necesita tomar o cambio moi en serio para
repensar todo o relacionado coa actuación de Deus no mundo. O que
din que Laplace dixo a Napoleón a propósito da astronomía –“Sire,
3

Why Christianity Must Change or Die, San Francisco, 1999.
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eu non necesito esa hipótese”– vale na súa medida para toda a física,
a bioloxía e a psicoloxía; hoxe a mesma moral é recoñecida como
autónoma con crecente unanimidade.
A razón pola súa parte entrou nunha nova fase: como xa advertira
Kant no seu opúsculo sobre a Ilustración, ante unha razón crítica,
saída da “culpable minoría de idade”, a relixión non pode refuxiarse
no prestixio da “súa santidade” para seguir inmunizándose contra
as dificultades e resistirse ás transformacións necesarias. E estas
afectan ó conxunto e non ós os detalles. Sobre todo, obrigan a
pensar de novo a relación de Deus co mundo natural e coa
subxectividade e a historia humanas: o mundo físico aparece agora
rexido por leis propias, que fan inconcibible un intervencionismo
divino; o mundo humano rexeita como alienante toda imposición
autoritaria, que dalgún modo non dea razón de si mesma e toda
lexitimación relixiosa de relacións sociais inxustas.
Isto, claro está, non pode significar entregarse atado de pés e mans
ó “espírito da modernidade” (tan ambiguo en tantos aspectos, como
sobre todo mostrou a Escola de Frankfurt), senón asumila
criticamente, distinguindo con
coidado o lexítimo e irreversible Isto, claro está, non pode significar entredaquilo que, como en todo o huma- garse atado de pés e mans ó “espírito da
no, é caduco e deformado. De feito, modernidade”.
o proceso cultural mesmo está a
facer unha dura crítica do optimismo esaxerado e do predominio
destructor dunha “razón instrumental” que, segundo Habermas,
ameaza con colonizar todo o “mundo da vida”.
Neste sentido a mesma postmodernidade supón unha aguda alerta.
Sen embargo, non debe usarse como escudo –cómodo, relativista e
xustificador dos beneficiarios do statu quo– contra aquilo que é
irrenunciable da modernidade, é dicir, contra o seu talante autocrítico,
a súa busca da xustiza e a igualdade e a súa chamada autenticamente
emancipadora. Doutro modo córrese o perigo de esquivar os fortes
e fundamentais desafíos que seguen pendentes para a humanidade:
descompromiso, inxustiza, intolerancia, autoritarismo... Sen deixar
de recoñecer que a situación postmoderna presenta algunhas tarefas
interesantes e necesarias, a tarefa fundamental consiste en elaborar
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criticamente a forte chamada e as grandes promesas aínda pendentes
naquel xurdimento epocal (dentro do cal, segundo tódolos indicios,
a postmodernidade constitúe tan só unha encrucillada importante e
unha alerta necesaria: un elemento a aproveitar).
En todo caso, a algúns deses desafíos debe dirixirse o esforzo por
renovar a imaxe dese Deus humanissimus anunciado por Xesús de
Nazaré. O non o facer a tempo e con suficiente decisión tivo consecuencias moi graves, que cabe agrupar en dúas frontes principais:
a impresión, cravada como un frecha velenosa na conciencia cultural, dun “deus rival”, inimigo do humano; e o aire anacrónico e
aínda incoherente de certas interpretacións da fe. En torno esas
dúas preocupacións xirarán os puntos concretos.
3. Fidelidade á terra: o Deus que crea por amor
O grande malentendido entre o cristianismo e a cultura moderna
consiste xustamente en que unha igrexa avellentada e poderosa
ofreceu unha resistencia, por veces numantina, ó avance que
supuñan as novas conquistas da ciencia (Galileo, Darwin, a crítica
histórica da Biblia e os dogmas) e da política (oposición á revolución
social e á democracia política). De falta de “fidelidade á terra”
acusouna ese agudo –e tantas veces inxusto– diagnosticador que foi
Nietzsche. Non pode negarse que a Igrexa deu pé para iso. Agora o
coherente é mostrar que a acusación, sinalando unha real deficiencia histórica, pode converterse en ocasión para repensar con máis
claridade a verdadeira esencia da fe. A idea bíblica da creación dende
o amor, ben (re)pensada, ofrece tal vez o mellor fundamento.
3.1. Un Deus cuxa gloria é a persoa humana en plenitude de vida
Tomar en serio a idea dun Deus que dende a plenitude infinita do
seu Ser se decide a crear, só pode verse como unha opción polo don
e o amor. De sorte que o seu único e exclusivo interese ó facelo é o
ben e a realización da criatura. O cal á súa vez significa que todo
aquilo que apoie, promova ou mellore a esta constitúe unha afirmación e prolongación da acción creadora. E, ó revés, todo o que se
opoña a ela, oponse identicamente á creación. As deformacións
históricas, unha vez recoñecidas, non deben ocultar que non cabe
base máis profunda nin máis decisiva para unha profunda “fidelidade
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á terra”: a lectura, por exemplo, da obra, tan inxustamente
esquecida, de Teilhard de Chardin móstrao de xeito elocuente (os
seus defectos non deben aproveitarse mesquiñamente para oculta a
profunda luz da súa intuición).
A idea de creación é tan radical, que, ben interpretada, rompe de
raíz todo dualismo. De aí que sexa preciso desenmascarar ideas que
noutro tempo puideron ter un sentido aceptable, pero que hoxe
reciben espontaneamente unha lectura deformante. Tales como as de
que o home e a muller foron creados para a “gloria” de Deus ou para
o seu “servicio”. É evidente que a visión da vida que inducen frases
dese tipo –á parte de suxeriren un Deus limitado, en canto interesado e preocupado por si mesmo– é a dun dualismo heterónomo e
alienante.
Dualismo, porque o “servicio”, sancionado con premio ou castigo,
implica que hai dúas esferas de interese: a do “señor” e a do “servo”.
De modo que estructuralmente o que é bo para un non o é para o
outro, e a vida humana divídese entón nunha parte reservada para
ela e outra que debe entregar a Deus, “cumprindo” con El. Alienante, porque así foi percibido culturalmente; de feito, esa foi, xa antes
de Nietzsche, a preocupación de Hegel contra a “conciencia desgraciada” e a acusación de Feuerbach: nesa concepción, “para que Deus
sexa todo, o home ten que ser nada”.
Pero iso queda moi lonxe do fío vertebrador da visión bíblica, que,
a pesar, das inevitables deficiencias dun longo camiño de
descubrimento revelador, nunca deixou de ver a Deus como o que
libera e que no se preocupa polo seu culto, senón unicamente polas
necesidades humanas: “Fixo xustiza a pobres e indixentes, e iso si
que é coñecerme –oráculo do Señor” (Xer 22,16). E con Xesús de
Nazaret descóbreo como Abbá (palabra na que resoa como no noso
“papá” a confianza total) que ama sen restricción e perdoa sen
condicións, e que no seu “mandamento novo” non pide outra cousa
que amor ós irmáns: “vide, benditos do meu Pai, porque tiven fame
e déstesme de comer” (Mt 25, 35). A primeira carta de Xoán non fará
máis que sacar a consecuencia, cando escriba a definición ousada e
insuperable: “Deus é ágape” (1 Jn 4, 8.16), é dicir, “Deus consiste
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en estar amando”, cun amor que non pensa en si mesmo, senón só
no ben dos demais. E no século II santo Ireneo de Lyon soubo
traducilo de xeito modélico: “a gloria de Deus é a persoa humana
viva” (Adv. Haer IV, 20,7).
3.2. Un Deus comprometido, pero non intervencionista
Dende unha perspectiva máis teórica, pero de enormes consecuencias prácticas, unha grande fonte de malentendidos radica na non
correcta reinterpretación da relación de Deus cun mundo rexido por
leis autónomas. Non era doado o cambio, porque toda a Biblia e o
fundamental da súa comprensión teolóxica se fixeran dentro da
anterior imaxe do mundo, que vía
Unha grande fonte de malentendidos a Deus intervindo empiricamente
radica na non correcta reinterpretación en todo e continuamente. A nova
da relación de Deus cun mundo rexido visión descolocaba literalmente á
por leis autónomas.
teoloxía, que se viu tironeada entre tres malas e insatisfactorias
solucións, que facían moi difícil comprender e vivir hoxe a presencia
de Deus na vida humana.
Na visión intervencionista, gracias ó seu transfondo máis ou
menos mitolóxico, a transcendencia divina falsamente imaxinada
como alta e lonxe no ceo compensábase coa total permeabilidade do
mundo ós continuos influxos “sobrenaturais”: os bos pensamentos
podían vir dos anxos e as enfermidades estaban –ou podían estar–
causadas por demos. Na nova mentalidade esa permeabilidade
resulta impensable: nin as persoas máis piadosas pensan –como o
facía aínda o mesmo Tomé de Aquino– que a lúa está movida por
unha intelixencia anxélica ou que a epilepsia equivale –como nos
mesmos Evanxeos– a unha posesión diabólica. Pero fronte a isto, o
deísmo co seu “deus arquitecto ou reloxeiro”, que se desentende da
súa creación, tampouco pode satisfacer á experiencia cristiá, que se
basea nun Deus vivo, intimamente presente no mundo e actuante na
historia.
O grave foi que entre ámbalas dúas posturas non era doado
realizar unha auténtica mediación. Sucedeu máis ben que, pouco a
pouco, se foi instalando na conciencia xeral unha solución de
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compromiso, consistente nunha especie de deísmo intervencionista.
É dicir, por un lado, vívese por osmose cultural a evidencia innegable da consistencia e regularidade das leis físicas; pero, por outro,
de xeito máis ben confuso e sen suficiente clarificación conceptual,
mantense a crenza en intervencións divinas concretas. A iso responde a imaxe dun “deus” que está no ceo, a onde nos diriximos para
invocalo e dende onde el intervén de cando en vez (só de cando en
vez e non para todos, mesmo cando o necesitamos desesperadamente).
Por fortuna, a idea da creación por amor, ben pensada, permite
unha mellor saída, gracias a unha inversión radical do problema.
Porque entón compréndese que non é preciso nin romper a legalidade
criatural nin deixala pechada en si mesma baixo a mirada dun
“deus” distante e desinteresado. O creador non ten que vir ó mundo,
porque está xa sempre dentro del, na súa raíz máis fonda e
orixinaria; tampouco ten que recorrer a intervencións puntuais,
porque a súa acción é a que o está a sustentar, dinamizando e
promovendo todo: está xa “dende sempre traballando” (Jn 5,17) na
súa creación.
Dese modo, non se nega a valencia relixiosa da experiencia antiga,
que vía a Deus actuando de verdade no mundo, na historia e na vida.
Pero para comprendelo non é preciso renunciar á cultura actual.
Como modernos, comprendemos
que Deus actúa, pero que o fai a Outro dos puntos do malentendido
través da acción das criaturas e cultural do Deus cristián radica nunha
das súas leis; por iso podemos e visión profundamente deformada da
debemos aceptar que o mundo está súa relación coa moral.
entregado á nosa responsabilidade:
etsi Deus non daretur; pero, igual que os nosos antecesores na fe,
podemos vela como unha responsabilidade “agraciada”: nin de
titáns nin de escravos, senón simple e gloriosamente de fillos.
3.3. Unha moral teónoma
Outro dos puntos, acaso o de máis eficaces consecuencias
psicolóxicas, do malentendido cultural do Deus cristián radica
nunha visión profundamente deformada da súa relación coa moral.
Un “deus” que nos creou «para a súa gloria» e a quen hai que
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“servir” converte a moral en algo necesariamente heterónomo, é
dicir nunha carga imposta por el sobre nós (podendo non tela
imposto e, moitas veces, impoñéndoa contra nós): unha serie de
“mandamentos” que nos ordena cumprir ou de “prohibicións” que
nos manda evitar.
Kant, no nacemento mesmo do mundo moderno, denunciou esta
concepción como indigna e infantilizante. E seguramente nunca será
posible medir a cantidade de resentimento que acumulou na conciencia cultural de occidente unha concepción –demasiadas veces mantida
constrictivamente por unha institución poderosa– que inverte e
perverte o sentido da relixión en relación co esforzo moral. En lugar
de percibir a palabra e a presencia de Deus como axuda e apoio na
dura loita que inevitablemente implica a autorealización humana
como tal –é dicir para todos, tanto crentes como non crentes–, foi
interpretada como esixencia, imposición e mesmo ameaza pola súa
parte.
Enriba, esa moral presentouse como sancionada, en caso de fallo,
co terrible castigo do inferno. Porque ese foi outro malentendido
terrible: o Deus que crea por amor e que só pensa no ben e na
felicidade das súas criaturas, acabou sendo descrito como capaz de
castigar por toda a eternidade e con tormentos inauditos faltas en
definitiva sempre pequenas, froito dunha liberdade débil e limitada.
(Pénsese en que o avance da sensibilidade leva no noso tempo a unha
oposición xeneralizada á pena de morte e aínda á prisión de por vida:
¿seremos os humanos mellores ca Deus?).
A visión do pecado marcha en paralelo. O mesmo Tomé de Aquino
dixera que o pecado non é malo porque lle faga mal a Deus, senón
porque nolo fai a nós: “porque non ofendemos a Deus máis que na
medida en que actuamos contra o noso ben” (CG III, 122). Sen
embargo, todo o peso do discurso acerca do pecado ignorou –e
demasiadas veces segue a ignorar– que o interese de Deus consiste
en que non nos fagamos dano a nós mesmos, en que non estraguemos a vida propia nin a allea, en que non arruinemos a realización
humana.
Insistamos: tamén aquí a verdade do Deus que crea por amor
deslexitima esa deformación dualista. A moral non é unha carga
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imposta por El dende fóra, senón unha esixencia do noso ser, que
superando a seguridade, pero tamén a limitación do instinto, busca
aquelas pautas de conducta que lle permitan alcanzar a súa mellor
realización. Realización auténtica que é xustamente o único interese
de Deus ó nos crear. Por iso a súa presencia no noso esforzo moral
só ten sentido como iluminación e apoio, como ánimo e perdón. Na
actitude de Xesús ante as persoas mordidas pola culpa e acusadas
polos demais móstrao con elocuencia: El xamais condena e, cando
pinta a actitude de Deus ante o pecado humano, móstraa como a do
pai preocupado exclusivamente polo ben do fillo que, no pecado,
estaba a arruinar a súa vida: “este fillo meu estaba morto e volveu
á vida; estaba perdido e foi achado” (LC 15, 24).
Resulta significativo que xa Kant, o grande proclamador da
autonomía da moral, intuíra esta estructura fundamental: “a relixión
é (considerada subxectivamente) o coñecemento de tódolos nosos
deberes como mandamentos divinos”4. E Paul Tillich fixo de xeito
expreso a aplicación teolóxica mediante o concepto de teonomía (de
nomos, lei, e theós, Deus), que sintetiza ben ámbolos dous aspectos,
pois a lei do noso ser non fai máis que manifestar a intención
creadora de Deus para o noso ben: é “a razón autónoma unida á súa
propia profundidade”5.
4. Revelación non autoritaria: o Deus que “di o mesmo có
corazón”
4.1. Revelación como maiéutica
A nova vivencia da autonomía afecta tamén á subxectividade
crente. O seu impacto, unido ó xurdir da crítica bíblica, esixe un
novo concepto de revelación. Esta, como W. Pannenberg, insistiu
fronte á “teoloxía da palabra”, xa non pode ser unha imposición
autoritaria nin un refuxio fideísta. Froito da lectura literal da Biblia
e da súa sistematización na patrística, na escolástica e na reacción
antimoderna, o concepto de revelación que chegou a nós e domina
4
La religión dentro de los límites de la mera razón, Madrid 1969, 150 (entre
outros lugares).
5

Teología Sistemática I, Barcelona 1972, 116.
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a inmensa maior parte do imaxinario colectivo é, en efecto, o
seguinte: a revelación consiste nunha lista de verdades literalmente
“caídas do ceo” a través do milagre da “inspiración”, operado na
mente dalgún profeta ou haxiógrafo. Son polo tanto verdades
inaccesibles á razón humana, que nós temos que crer porque o
inspirado “dinos que Deus llas dixo”, pero sen que nós dispoñamos
da mínima posibilidade de verificar a súa verdade.
Trátase, pois, dunha revelación imposta dende fóra, sen enganchar verdadeiramente coas nosas necesidades e sen satisfacer as
nosas preguntas. A súa aceptación ten así forzosamente algo de
arbitrario, por incontrolable: revelouse a,b e c, pero en rigor podería
ter sido d, e ou f, ou mesmo non-a, non-b e non-c. Á primeira vista
esa disposición a aceptar todo pode parecer submisión “humilde e
relixiosa”. No fondo, acaba converténdose en indiferencia. Kant
fixérao notar nada menos que respecto da Trindade: cando a verdade
non resulta comprobable nin afecta vitalmente, faise indiferente, e
“igual dá aceptar tres que dez persoas divinas”6.
Dese modo aclárase o terrible divorcio entre a fe e a cultura, así
como a dificultade de establecer un verdadeiro diálogo, pois creouse
a impresión de que entre elas non pode mediar ningún tipo de razóns
compartibles, senón tan só a aceptación ou o rexeitamento da
autoridade da revelación e dos seus “representantes”. Foi o reproche
de D. Bonhoeffer a K. Barth, acusándoo de “positivismo da revelación” e dicíndolle que colocaba o home actual ante ela como nunha
gaiola: “come, paxaro, ou morre”. A nivel persoal explican o
abandono abrupto, e tantas veces masivo, da fe, cando se mostra
incapaz de manter o paso da propia maduración psicolóxica e
cultural, dispoñendo só de “razóns de primeira comuñón” para
responder ás dificultades de adulto.
En cambio, unha concepción que, fiel ós datos –hoxe irrefutables–
da crítica bíblica, comprende que do mesmo modo que Deus actúa no
mundo a través das leis físicas, tamén o fai na revelación a través
do psiquismo humano, cambia a perspectiva. O profeta, coa súa
6

Der Streit der Fakultäten A 50, ed. W. Weischedel, Bd. XI, Suhrkamp, 303-304.
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“xenialidade” relixiosa, cae na conta do que Deus mediante a súa
presencia perenne, viva e amorosa está a tratar de manifesta todos
(pois a todos habita con idéntico amor). Por iso a palabra inspirada
é “maiéutica”, é dicir, unha palabra que nos axuda a “dar á luz” o
que dende Deus somos verdadeiramente nós mesmos. De modo que
non precisamos aceptala “porque si”, só porque o profeta nolo di,
senón porque nós temos a posibilidade de nos recoñecermos nela (ou
de a rexeitar...).
Desa sorte a fe, xerada por Deus pero nacida dentro da humanidade,
faise asunto estrictamente persoal, con toda a gloria e a carga da
liberdade. Os crentes sono por si mesmos e non por rutina ou “de
memoria”; como os samaritanos, poden afirmar: “xa non cremos
polo que ti nos dixeches: nós mesmos o escoitamos, e sabemos que
este é de verdade o Salvador do mundo” (Xn 4,42).
E respecto da cultura, a fe non aparece como un engadido
extrínseco, senón como un modo de situarse no seu proceso e de
participar na súa historia; expresouno magnificamente F. Rosenzweig:
“a Biblia e o corazón do home din a mesma cousa”7. Por iso non
precisa impoñerse de forma autoritaria, senón que se somete ás
preguntas e ofrece razóns: “estade sempre dispostos a responder a
todo aquel que vos pida razón da esperanza que levades dentro” (1
Pe 3,15). Por idéntico motivo, tampouco se ve obrigada a aceptar
acriticamente calquera evolución cultural: tamén ela ten dereito a
facer preguntas e pedir razóns. Nunha palabra, pola súa mesma
esencia, preséntase como aberta a un diálogo no que simultaneamente
dá e recibe, ensina e aprende.
Velo así permite enxuizar con lucidez as difíciles e conflictivas
relacións entre a fe e a cultura dende a entrada da modernidade.
Dentro da Igrexa pode poñer as bases para fomentar a liberdade
teolóxica e a responsabilidade crente, así como para ir lexitimando
todo autoritarismo institucional. E propicia aínda algo non menos
importante: realizar dun xeito novo o diálogo das relixións.

7

F. Rosenzweig, Der Mensch und sein Werk, t. 2, Den Haag 1984, p. 708
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4.2. O diálogo das relixións
De xeito case inevitable, a visión dualista do relixioso e o concepto
extrinsecista da revelación eran solidarios do particularismo da
“elección”: Deus escollería un pobo e só a el entregaría a revelación
sobrenatural, deixando tódolos demais no estado dunha relixión
puramente “natural”. Isto era comprensiblemente reforzado por
unha visión do mundo que lle confería certa verosimilitude: a
humanidade limitábase no tempo ós catro mil anos que separaban a
Cristo da creación de Adán, e reducíase no espacio ó ámbito da
ecumene, cuxos extremos soñaba con abranguer xa dalgún xeito o
mesmo san Paulo, que por iso quería chegar á Hispania (cf. Rm 15,
22-29).
É evidente que hoxe esta concepción resulta inhumana e esixe
unha profunda revisión. As reaccións fundamentalistas, síntoma
dunha situación desconcertada, temerosa de perder a identidade
ante a nova universalidade que se impón, non deben impedila.
Porque nada máis oposto á universalidade radical e á xenerosidade
irrestricta do Abbá Creador, que calquera tipo de elitismo egoísta ou
de particularismo provinciano. Un Deus que crea por amor, é
evidente que vive envorcado con xenerosidade irrestricta sobre todas
e cada unha das súas criaturas. Non cabe pensar na imaxe cruel dun
pai egoísta, que, xerando moitos fillos, se preocupa unicamente dos
seus preferidos e deixa ós demais abandonados na inclusa. O Deus
que “fai saír o seu sol sobre malos e bos, e chover sobre xustos e
inxustos” (Mt 5, 45), chama a todos e dende sempre: non houbo
dende o comezo do mundo un só home ou unha soa muller que non
naceran amparados, habitados e promovidos pola súa revelación e
polo seu amor incondicional.
Que as categorías para pensar isto, conciliando universalidade e
particularidade, definitividade de Cristo e valor salvífico das demais
relixións, resulten difíciles e (aínda) insatisfactorias, non debe
ocultar esta evidencia fundamental. No fondo, a humanidade sempre
o comprendeu así. Por iso, de feito e con razón, tódalas relixións se
consideran a si mesmas reveladas. E por iso é preciso partir sempre
do principio de que tódalas relixións son ó seu modo verdadeiras e
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que polo mesmo constitúen camiños reais de salvación para os que
honestamente as practican.
Iso non significa un relativismo que as nivele a todas; nin a todo
dentro de cada unha. É certo que por parte de Deus non existe
ningún tipo de discriminación; pero a receptividade humana –que
pertence tamén, e de xeito esencial, á constitución mesma da
revelación– marca diferencias inevitables. O estadio evolutivo, a
situación histórica, as circunstancias culturais e mesmo a malicia
do corazón limitan, condicionan e deforman continuamente a manifestación divina. Por iso nin existe relixión sen verdade, pois todas
consisten no descubrimento e vivencia do Divino, nin relixión
absolutamente perfecta, pois ningunha pode esgotar na súa traducción humana a riqueza infinita do Misterio; e o mesmo san Paulo
subliña que tamén a culminación cristiá está verquida en pobres
“vasillas de barro” (2 Cor 4, 7).
Aí, e non nun pretendido “favoritismo” divino, radican as diferencias entre as relixións. Deus dáse “canto é posible” en todas elas,
pero a acollida é, por forza, diferente en cada unha. Por iso debe
evitarse a perigosa palabra de “elección”, pois nin o amor discrimina Nin existe relixión sen verdade nin
(cf. 1 Cor 12) nin “en Deus hai relixión absolutamente perfecta.
acepción de persoas” (Rm 2, 11).
As diferencias existen realmente;
pero só porque son un feito inevitable, dada a diversidade humana.
Por iso se perverten, cando o positivo nelas se ve como privilexio e
non como algo destinado tamén, e con igual dereito, ós demais.
A teoloxía actual fixo progresos notables no repensamento da nova
situación, sobre todo en dúas frontes: 1) o da inculturación, polo
que toda relixión comprende que ha de respectar a especificidade
daquelas culturas onde é proclamada, buscando expresarse nas súas
categorías e encarnarse nas súas institucións; e 2) o do inclusivismo,
que, con diversos matices segundo os autores, recoñece que toda
relixión é verdadeira e que polo mesmo todos podemos aprender de
todos.
Persoalmente atrevinme a aventurar un terceiro paso: o da
inrelixionación. Se toda relixión é revelada e nela acontece a
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salvación real de Deus, é obvio que a relixión que entre en diálogo
con ela non pode pretender anular esa verdade e esa salvación,
senón, en todo caso, vivificalas e completalas coa súa contribución
(ó par que ela se enriquece e completa cos elementos que esta lle
achegue). Xa san Paulo falaba non de substitución, senón de
«enxerto» na relación do cristianismo co xudaísmo (cf. Rm 11, 1624).
Queda seguramente aínda moito por pensar. Pero o conseguido
anima á esperanza, sobre todo porque o diálogo teórico abre a porta
á convivencia e á colaboración en ben da humanidade. Móstrano
iniciativas como a de H. Küng buscando contribuír dende aquí a
unha «ética mundial».
5. Cara a unha imaxe (máis) coherente de Deus
Por definición, o misterio de Deus reborda toda capacidade humana e xamais poderá ser encerrado nos seus esquemas conceptuais: si
comprehendis, non est Deus. Pero o misterio non é chamada á
preguiza nin salvoconducto para a arbitrariedade. Xusto por respecto á súa altura insondable, debemos facernos responsables do pouco
que acerca del nós nos atrevemos a dicir. Paga a pena sinalar algúns
puntos que hoxe revisten especial relevancia.
5.1. Deus como Anti mal
Tal vez non exista nada que tanto dane hoxe a imaxe de Deus como
o modo ordinario de explicar a súa relación co mal. Aínda que o
problema do mal afecta dende sempre a humanidade, a plausibilidade
social e o ambiente relixioso facían posible asimilar unha posible
falta de coherencia teórica. Pero o noso tempo non pode permitirse
iso. O terrible dilema de Epicuro –se Deus pode e non quere evitar
o mal, non é bo; se quere e non pode, non é omnipotente– esixe unha
resposta ás preguntas dunha razón criticamente emancipada. Xa
non é posible esquivar o seu desafío; do contrario, o mal convértese
na «rocha do ateísmo» (G. Büchner).
Mentres se manteña, de modo acrítico e acaso inconsciente, o vello
presuposto de que é posible un mundo-sen-mal, non sería nin
humanamente digno nin intelectualmente posible crer nun Deus
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que, sendo posible, non impide que millóns de nenos morran de fame
ou que a humanidade siga azoutada pola guerra e o cancro. Se o mal
pode ser evitado, ningunha razón, por moi alta e misteriosa que se
pretenda, pode valer contra a necesidade primaria e incondicional de
o evitar. De nada serve sequera a proclamación de que Deus sofre cos
nosos males, se antes os puido evitar, pois nese caso a súa compaixón
e a súa dor chegarían demasiado tarde.
Plena claridade non a lograremos nunca. Pero si debemos esforzarnos por lograr coherencia nas nosas afirmacións. O descubrimento
da autonomía do mundo, unido á idea dun Deus non intervencionista
e exquisitamente respectuoso coa
liberdade, permite manter a fe nel, Plena claridade non a lograremos nunsen incorrer en contradicción ca. Pero si debemos esforzarnos por
lóxica nin refuxiarse no fideísmo. lograr coherencia nas nosas afirmaPara iso imponse –como esixencia cións.
necesaria nun mundo secular– o
paso intermedio dunha poneroloxía (do grego ponerós, “malo”); é
dicir, dun tratado do mal en si mesmo, previo a toda opción relixiosa
ou arrelixiosa.
Porque entón é posible mostrar o carácter estrictamente inevitable
do mal nun mundo finito (sexa o mundo que sexa, pois non se trata
do “mellor”, senón de calquera dos posibles). Como dicía Spinoza,
no finito “toda determinación é negación”; de sorte que unha
propiedade exclúe necesariamente á contraria, e a carencia xera
choque e conflicto. Por iso un mundo en evolución non pode
realizarse sen catástrofes; unha vida limitada non pode escapar á
dor e á morte; e unha liberdade finita non pode excluír a priori a
situación-límite do fallo e a culpa. E todo pola mesma razón polo que
un círculo non pode ser cadrado: metafisicamente unha calidade
exclúe a outra.
Co cal crentes e non crentes quedan igualmente situados ante
idéntico problema: dar sentido á vida nun mundo de modo inevitable
e terrible ferido polo mal. Ese é o papel da pisteodicea ou xustificación
da “fe” (pistis, fe en sentido amplo) relixiosa, agnóstica ou atea: tan
razón da súa “fe” ha de dar Sartre, cando xulga absurda a
existencia, como o crente que lle dá un sentido a partir de Deus.
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En todo caso, a poneroloxía permítelle á fe relixiosa manter a súa
coherencia, pondo ó descuberto a trampa do dilema de Epicuro:
simplemente carece de sentido pretender que Deus poida crear un
mundo-sen-mal: sería tan absurdo como esixirlle que crease un
círculo-cadrado. Non é unha falta en Deus, senón no mundo; non é
que el “non poida”, senón que iso “é imposible” (se unha nai boa e
sabia “non pode” ensinar trigonometría ó seu filliño de seis meses,
non é que ela non poida: é a limitación do neno a que fai absurdo
o propósito).
O misterio non desaparece, pero desprázase. A pregunta real para
o crente é agora: por qué Deus creou o mundo, a pesar de saber que,
de xeito inevitable, ía comportar tanto mal. Pero entón toda a
historia da salvación recibe unha nova luz: Deus creou por amor, e
móstrao no seu envorcarse sobre a humanidade na historia (que
toda ela é historia de salvación), coa promesa de a rescatar definitivamente do mal, cando, trala morte, o permita a ruptura da
finitude histórica. Algo que se ilumina definitivamente no destino de
Xesús de Nazaré: a súa cruz móstrao, como a todos, mordido polo
mal; pero a súa resurrección desvela que o mal non ten a última
palabra; e dende ela a mesma vida histórica aparece xa como salvada
a pesar do mal que ten que sufrir, pois este queda desvelado como
non absoluto, senón afrontable na confianza e a esperanza.
O xiro é radical, e urxe sacar con todo rigor a consecuencia xusta.
Un Deus que crea por amor, é evidente que só pode querer o ben e
unicamente o ben para as súas criaturas. O mal, en tódalas súas
formas, é xustamente o que se opón identicamente a El e mais a elas;
existe porque é inevitable, tanto fisicamente como moralmente, nas
condicións dun mundo e dunha liberdade finitas. Por iso non debe
dicirse xamais que Deus o manda ou o permite, senón que o co-sofre
e com-padece como frustración da obra do seu amor en nós. Por iso
Deus é o Anti-mal: o Salvador que loita contra mal e nos convoca
a colaborar con El –recórdese o «mandamento novo» e, en definitiva,
único– para combatelo en nós e nos demais.
5.2. Máis alá da oración de petición
O grave é que tanto os nosos hábitos de pensamento como os nosos
usos de piedade continúan cargados do presuposto contrario. Dese
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modo, mesmo cando teoricamente se acepta a imposibilidade de que
o mundo poida existir sen mal, séguese alimentando o inconsciente
coa crenza contraria. De aí a necesidade estricta e urxente dunha
revisión radical, que vaia superando as rutinas e rompendo as
incoherencias, pola honra de Deus e polo noso ben. Neste sentido
reviste unha importancia decisiva o modo de orar.
En concreto, resulta fundamental revisar a oración de petición,
pois as súas fórmulas constitúen un vehículo constante que mantén
vivo aquel presuposto. Vehículo tanto máis eficaz, canto que permanece ignorado e, sobre todo, porque engancha con profundas necesidades antropolóxicas, como o recoñecemento da nosa indixencia e
da nosa necesidade de axuda. Non pode tratarse, claro está, de negar
ou ocultar estas necesidades. Pero sería mal camiño usalas como
escudo para resistirse a revisar a lóxica das expresións en que son
utilizadas. O xusto é conservar os seus valores, pero evitar os seus
efectos obxectivamente perversos.
Porque estes son moi serios e dificilmente negables. Cada vez que
lle pedimos a Deus que acabe coa fame en África ou que cure a
enfermidade dun familiar, obxectivamente estamos a supoñer que
pode facelo e, en consecuencia, estamos a enviar tanto ó noso
inconsciente como ó imaxinario común que, se non o fai, é porque
non quere. O cal, na actual situación cultural, que rompeu os
silencios e tabús sacrais que acalaban ou encubrían as consecuencias lóxicas, está a ter unhas consecuencias terribles. Para o
comprobar, abonda con ler non só certas argumentacións filosóficas,
senón simplemente os xornais ó día seguinte de calquera grande
catástrofe natural.
Comprobalo fronte á deformada imaxe de Deus que presupoñen, e
fronte a uns hábitos teolóxicos ou “piadosos” que non rematan de
se dar conta de que o ateísmo é dificilmente refutable, mentres se
manteña ese suposto. Porque, vista a enormidade dos males que
afectan ó mundo, un Deus que, podendo, non os elimina remata por
forza aparecendo como un ser forrón, indiferente e mesmo cruel.
Porque, ¿quen, se puidese, non eliminaría –sen pregunta previa de
ningún tipo– a fame, as pestes e os xenocidios que arrasan o mundo?
¿Seremos nós mellores ca Deus? Como escribiu Jürgen Moltmann
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(que, con todo, no saca a consecuencia), ante o recordo de Verdún,
Stalingrado, Auschwitz ou Hiroshima, “un Deus que permite tan
espantosos crimes, facéndose cómplice dos homes, dificilmente pode
ser chamado ‘Deus’”8.
E xa se comprende que isto non constitúe unha chamada ó
abandono da oración por parte do crente senón, pola contra, unha
alerta para orar doutro modo. Con unha oración que non oculta a
indixencia humana nin silencia o desexo de axuda e mellora, pero
que –consciente do enorme poder da linguaxe sobre o espírito: “falar
mal faille dano á alma”, dicía Sócrates– trata de expresarse de xeito
que, respectando o exquisito amor de Deus, máis preocupado polo
mal ca todos nós, tratamos de alimentar a confianza e avivar o
agradecemento pola súa presencia e a súa axuda.
En elemental rigor teolóxico e sen negar o respecto pola tradición,
hoxe é preciso recoñecer o contradictorio –e culturalmente daniño–
dunha invocación como: «para que os nenos non morran de fame;
Señor, escoita e ten piedade». Porque a través da obxectividade do
que se di estase a implicar que nós somos os bos e atentos, mentres
que Deus é ese estraño ser ó que é preciso alertar –“escoita”– e
mover a compaixón –“e ten piedade”–, cando a realidade é xustamente
a contraria: Deus é quen está a chamar incansable ás portas da
conciencia humana, para que escoite o berro dos demais e teña
compaixón da súa dor.
Nunca se insistirá bastante en que esta é a imaxe de Deus: non un
“deus” de omnipotencia arbitraria e abstracta que podendo librar do
mal non o fai, ou que o fai só ás veces ou en favor duns cantos
privilexiados. Senón o Deus solidario con todos ata a cruz; o Deus
Anti mal, que, como admirablemente dixera Whitehead, non é o
soberano altivo e indiferente, senón “o Gran compañeiro, o que sofre
connosco e nos comprende”9.
5.3. O Creador como liberador
“Dende que o sol está no firmamento e os planetas xiran en torno
8

La justicia crea futuro, Santander 1989, p. 54.

9

Process and Reality, New York 1926, p. 532.
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a el, non se vira que o home se apoiase sobre a súa cabeza e edificase
a realidade conforme ó pensamento”, dixo Hegel, falando da Revolución francesa10, nas súas Leccións sobre Filosofía da Historia
Universal. E xa antes Kant afirmara que “un tal fenómeno na
historia humana non esquece xamais”11. Ámbolos dous coñecían xa
o Terror cando escribiron isto. Pero sabían que o alí acontecido
supoñía, a pesar de todo, unha marca decisiva no avance da
conciencia humana: que a sociedade e a súa repartición de xustiza,
igualdade, liberdade e fraternidade forma tamén parte da autonomía
e responsabilidade humanas. As igrexas non sempre o comprenderan
así, e aínda despois da Revolución se produciu un forte movemento
de volta atrás, á lexitimación relixiosa do absolutismo político e da
desigualdade social. O prezo foi terrible: a distorsión da imaxe de
Deus, interpretado como cómplice da inxustiza e opio para durmir
as forzas do avance. A famosa “apostasía das masas traballadoras”,
recoñecida e lamentada oficialmente, testemúñao.
E, sen embargo, nada máis contrario ó rostro auténtico do Deus
de Xesús. Comprendérono as minorías, que xamais faltaron nas
igrexas, afirmando e exercendo unha fe que o situaba ó lado dos
pobres, dos humillados e ofendidos, das víctimas. As ordes dedicadas
ós pobres, diversos movementos de socialismo utópico e, de xeito
teoloxicamente máis reflexivo, o socialismo relixioso da primeira
metade do século pasado mantiveron esperta a conciencia desa
verdade. Despois do Vaticano II as distintas teoloxías da esperanza,
do mundo, da política, da liberación (social, de raza e de xénero)
desenmascararon ata a evidencia o falso e horrible da deformación.
O escándalo, recoñecido, converteuse en “profecía externa” que
renova hoxe nas igrexas a “memoria” do rostro máis orixinal e
auténtico de Deus. Un Deus que inaugura a historia bíblica
escoitando o clamor dun pobo oprimido e facendo todo o posible por
liberalo; que despois, mediante os seus profetas, non deixou de
insistir por tódolos medios a favor do orfo e a viúva, do escravo e
10

Trad. Cast., Madrid 1974, pp. 682 e 692.

11

Der Streit der Fakultäten , cit., p. 361.
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o estranxeiro; que, finalmente, en Xesús se sitúa sen reservas ó lado
dos pobres, convertendo a fidelidade a esta esixencia en criterio
último, supremo e decisivo da comuñón con El: “vide, benditos do
meu Pai, porque tiven fame e déstesme de comer” (Mt 25, 34).
Tal é o sentido máis radical das Benaventuranzas. Convén insistir
niso, porque unha das perversións que ameazan a toda relixión é
xustamente a de agravar co recurso a Deus o drama da dor natural
e, peor aínda, de lexitimar coa sanción divina a perversión da
inxustiza social: converter o enfermo en maldito e o pobre en
pecador. Contra o primeiro rebélase xa o libro de Xob, e contra o
segundo diríxense directamente as
Unha das perversións que ameazan a palabras de Xesús: “Benaventoda relixión é xustamente a de agra- turados os pobres, os enfermos, os
var co recurso a Deus o drama da dor perseguidos...”. Xusto porque está
natural e, peor aínda, de lexitimar coa ferido polo sufrimento, o enfermo
sanción divina a perversión da sabe que Deus se pon prioritainxustiza social.
riamente ó seu lado; xusto porque
é marxinado e explotado polos
homes, o oprimido escoita que Deus o defende e rescata coa xustiza
do seu Reino.
Non podía ser doutro xeito. O que asombra é que a deformación
se puidese dar: non é posible confesar un Deus que crea por amor,
constituíndose en Abbá, Pai/Nai de todos, sen o ver ó lado dos que
sofren, e sen transformar a confesión crente en esforzo por recoñecer
e tratar todo home e toda muller como irmá e irmán.
Non está mal pechar con esta constatación o breve espacio destas
reflexións sobre a busca dun rostro menos inauténtico de Deus. Só
dende aí cabe a confesión cristiá. E unicamente manténdoo, como
humus nutricio, na base da teoloxía, da espiritualidade e da praxe
cristiá, é posible camiñar na dirección dunha xusta e urxente
renovación.
Andrés Torres Queiruga
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¿Traizón ou fidelidade?
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1. Introducción
A linguaxe eclesial non é diáfana. Non o é nin ad intra nin moito
menos na súa dimensión de contacto coas distintas sociedades coas
que interacciona. Isto faise especialmente evidente cunha simple
ollada ós documentos oficiais da Igrexa. Os termos clave que utiliza,
as referencias á Tradición, ó NT e ó AT, xunto con ese ton solemne
que aumenta o sentido de atemporalidade, danlle á linguaxe da
Igrexa oficial unha forte impronta vetusta cando non simplemente
anacrónica. O mesmo lle pasa á teoloxía e é perceptible, tamén, na
evanxelización ¿A quen vai dirixida a predicación actual da Igrexa?
¿Ó home de hoxe? ¿Cómo se explica, entón, que utilice unha
linguaxe de onte? ¿Identifícase a fidelidade ó Evanxeo e á Tradición
coa repetición mimética do recibido? Estas cuestións están esbozadas na reflexión actual, pero tamén foron feitas –de xeitos diferentes
pero converxentes no fondo– por tres teólogos que subliñaron con
especial importancia os problemas que o anquilosamento na linguaxe
relixiosa tradicional trae consigo tanto na teoloxía como na vida
práctica da Igrexa.
2. Tres avisos desoídos
Non se trata dun problema novo nin exclusivo do catolicismo. Os
teólogos que nos van axudar a pensar estes temas pertencen tanto
ó campo católico como ó ámbito protestante. Dous deles xa morreron
e outro aínda goza de boa saúde. Iremos vendo a súa particular
forma de sinalar o problema.
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2. 1. Paul Tillich
Paul Tillich foi un teólogo moi sensible ás cuestións lingüísticas.
Con máis de corenta anos tivo que exiliarse ós EEUU por mor de
serios problemas co incipiente réxime nazi. Alí non tivo máis
remedio que desenvolverse nun novo idioma que nunca chegou a
dominar completamente. O proceso de aprendizaxe serviulle, entre
outras cousas, para expresa-lo seu pensamento dun xeito máis claro,
preciso e sinxelo.
Desta maneira non resulta raro constatar que é unha constante
no traballo teolóxico de Tillich o comeza-las súas reflexións con
consideracións terminolóxicas. El mesmo o di explicitamente no I
volume da súa monumental Teoloxía Sistemática: “A teoloxía debe
aplicar a aproximación fenomenolóxica a tódolos seus conceptos
básicos, forzando ós seus críticos antes de nada a ver o que os
conceptos criticados significan e tamén forzándose a si mesma a
facer descricións coidadosas dos seus conceptos e a usalos con
consistencia lóxica, para evitar o perigo de intentar encher con
material piadoso os baleiros lóxicos” (TS I, 143). E realmente así o
fai. Ó longo de toda a súa Teoloxía Sistemática vai filtrando pola
peneira da fenomenoloxía crítica os principais conceptos teolóxicos
que articulan o seu sistema, liberándoos de pesadas adherencias
históricas e pulindo, en certos casos, as súas rudas arestas
semánticas.
Este labor de purificación Tillich realízao tendo sempre en conta
as distintas acepcións que termos como angustia (Anxiety) ou, por
exemplo, valor (Courage) teñen na sociedade do seu tempo e, dende
aí, sinala o seu xenuíno significado relixioso. Nalgúns casos, para
destacar a súa acepción teolóxica, Tillich critica o significado que
certos termos orixinariamente relixiosos adquiriron no seu uso
secular, como, por exemplo, o termo misterio: “non deberiamos
aplicar o termo misterio a algo que deixa de ser un misterio despois
de que foi revelado. Nada que pode ser descuberto por unha actitude
cognoscitiva metódica debería ser chamado misterio. O que non é
coñecido hoxe, pero posiblemente pode ser coñecido mañá, non é un
misterio” (TS I, 147). A súa preocupación por desfacer malentendidos
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terminolóxicos e non contribuír a eles co seu traballo teolóxico está
fóra de toda dúbida.
Non obstante, nin el mesmo escapou ó perigo da traizón semántica. Xa amosamos noutro lugar que a súa conceptualización da
revelación como éxtase e milagre non parece ser a máis axeitada.
Con todo hai que recoñecer que, aínda que non foi infalible, a súa
crítica da linguaxe teolóxica doulle moi bos resultados e os seus
tropezos non empanan o recoñecido mérito das súas reflexións e a
agudeza das súas consideracións conceptuais. Máis que os logros de
Tillich –que non son poucos– o que aquí nos interesa sinalar é a súa
conciencia de alerta contra a utilización acrítica de conceptos que
baixo os loureiros da tradición esconden o veleno inconsciente da
caducidade.
2. 2. Karl Rahner
Xunto con Tillich, tamén Karl Rahner amosa unha preocupación
similar polos conceptos teolóxicos que se usan ó pensa-la fe e, sobre
todo, ó facer teoloxía. No volume primeiro dos Escritos de Teoloxía
encontramos un texto elocuente: “Cando unha ciencia perde a
enerxía para formar novos conceptos faise estéril, para usar unha
palabra da encíclica Humani generis. Se unha ciencia quere seguir
desenrolándose precisa conceptos técnicos. O adquirido só pode ser
fecundo, para a adquisición de novos e exactos coñecementos, cando
chega a ser manexable e apto para unha aplicación máis alá de si
mesmo, mediante a súa fixación nun concepto rigoroso. [...] Non se
pode dicir, dende logo, que xa están traballados tódolos conceptos
que en teoloxía precisamos como instrumental técnico propio, ou
mellor... que precisaríamos, se os
tivesemos. É moi difícil convencer, É moi difícil convencer, naturalmente, ó
naturalmente, ó teólogo contento teólogo contento de si mesmo.
de si mesmo. Pero ou somos da
opinión, blasfema en si mesma, de que a teoloxía está xa a punto de
esgotar a revelación divina e que xa a traduciu totalmente a
conceptos teolóxicos, ou pareceranos estraña e penosa esta actividade
tan precaria na formación de conceptos teolóxicos” (pp. 18-19).
Rahner quéixase con amargura de que os manuais de teoloxía a
penas cambiaran o seu contido e o seu corpo conceptual ó longo de
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máis de douscentos anos. Rexeita con contundencia a posición
daqueles que sosteñen que a fidelidade ós conceptos se basea na
inmutabilidade dos dogmas. Afirma con claridade que a teoloxía
precisa dunha renovación terminolóxica que lle permita exercer con
rigorosidade e precisión o seu labor de actualización da fe.
Tamén, no Curso fundamental sobre la fe amósase especialmente
sensible á comprensión que o home actual pode ter ante determinados conceptos teolóxicos e, con relación a dita comprensión, elixe
uns e despreza outros no seu propio traballo. Esta actitude de
Rahner é especialmente clara no momento no que trata de aplicarlle
un nome á intencionalidade da transcendencia, é dicir, ó coñecemento
orixinario e non temático do que en terminoloxía relixiosa chamamos
Deus. Rahner di que “son moi diversos os nomes dados a este cara
onde e de onde da transcendencia na historia da propia interpretación reflexa do home como espírito transcendente. E non todos estes
nomes facilitan de igual maneira e fan igualmente viables para cada
home particular na experiencia concreta da súa existencia o acceso
reflexo a esa experiencia orixinaria de Deus” (pp. 82-83). Rahner
está describindo o coñecemento transcendental de Deus, pero non
quere cualificar, xa de inmediato, o fondo último desa experiencia de
transcendencia coa palabra Deus porque “se dixeramos simplemente
que Deus é o cara onde da nosa transcendencia, entón deberiamos
temer constantemente a mala comprensión de que falamos de Deus
tal como el é expresado, coñecido e comprensible antes nunha
conceptualización obxectivante” (p. 84). Rahner non quere chamarlle
Deus ó horizonte último da experiencia transcendental do home,
porque a palabra Deus, en canto se introduce no discurso, connota
ipso facto unha configuración dese horizonte último como un
obxecto, como se fose un ser concreto. Aínda que despois se matice
a inobxectividade de Deus e se subliñe ata o infinito a súa
transcendencia, o mal xa está feito e difícil é o remedio. Así, pois,
Rahner opta por pospoñer o uso da palabra Deus por medo ó que se
pode chamar, creo que con xustiza, unha traizón semántica. Veremos que é o que significa.
Rahner expresa dun modo diáfano a súa conciencia de que calquera
palabra das que utilizamos para referirnos a Deus “máis alá do que

247 31

Pedro Castelao

propiamente queren dicir, están cheas tamén de representacións que
nada teñen que ver co propiamente significado. Cada un destes
conceptos ostenta de tal modo a impronta da historia, tamén da
individual, que o propiamente significado xa non pode comprenderse
baixo esas palabras” (p. 83). Esta advertencia é especialmente
significativa, porque define con moita claridade o principal perigo
contra o que alerta a traizón semántica. Rahner non nega que
moitos dos termos que se usan para falar de Deus teñan un
significado propio e orixinario que puidera resultar adecuado. Ó
contrario, recoñece explicitamente que si o teñen. “Podería falarse
de ser, de fundamento, de causa última, de Logos iluminador e
revelador; o significado pode evocarse con mil nomes máis” (p. 83).
Pero o problema atópase en que debido ó peso da historia, ós
avatares particulares que sufriron cada un destes conceptos, debido,
tamén, as múltiples constelacións de significado nas que participaron e, sobre todo, ó que hoxe realmente connotan, o certo é que o
significado orixinario que antes veiculaban xa non é transparente
baixo tales palabras. Este é o verdadeiro problema: a opacidade dos
vellos termos e das obsoletas expresións que xa a penas significan.
Tanto Tillich coma Rahner non tiveron medo de prescindir dos
esclerotizados conceptos incapaces de portar o viño novo do Evanxeo
e recorrer a outras canteiras para extraer delas os perpiaños da
nova construcción. Do que se trata, en último termo, é de evitar
incoherencias conceptuais provocadas por unha fidelidade mal entendida á tradición. Non é máis fiel quen máis repite, senón quen
realmente re-crea a tradición. Ese é o único xeito de facela significativa nun contexto sempre cambiante. Non outra é a orientación
fundamental de moitos teólogos españois que viviron en primeira
persoa os momentos decisivos do Vaticano II. O vello xa non valía
e o novo estaba por facer. Entre eles destaca, ó meu ver, a obra de
A. Torres Queiruga.
2. 3. A. Torres Queiruga
Non é este o sitio para estenderse con detalle en consideracións
amplas que dean conta da riqueza do legado de Torres Queiruga. Ó
contrario que Tillich e Rahner, afortunadamente, aínda está en
activo e o seu pensamento aínda nos pode deparar moitas sorpresas.
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Os cimentos fundamentais da súa obra están asentados dende hai
anos, pero a articulación das múltiples consecuencias que deles se
poden tirar é un traballo que aínda ocupa ó autor na actualidade.
Entre estes piares básicos atópase, dun xeito privilexiado, a busca
dunha nova linguaxe teolóxica que faga xustiza á experiencia
relixiosa actual no irrenunciable marco da modernidade. Non pode
ser doutro xeito. A coherencia co novo paradigma esíxeo e todo tipo
de escusa eximente que use a tradición como coartada debe ser
rexeitada con claridade.
No seu penúltimo libro, Fin del cristianismo premoderno, Torres
Queiruga sinala os retos que unha teoloxía consciente e responsable
non pode evitar por máis tempo. O
Torres Queiruga sinala os retos que capítulo segundo está dedicado
unha teoloxía consciente e responsa- integramente ó problema da
ble non pode evitar por máis tempo. linguaxe relixiosa. A el remito para
unha visión máis extensa de toda a
problemática. Sen embargo, non podo resisti-la tentación de citar un
texto verdadeiramente significativo no que o autor conta a anécdota
dun locutor relixioso que, querendo actualizar a Ascensión, fala de
Xesús como o “divino astronauta”. “Por iso, intentar, como na
anécdota, forza-lo axuste mediante un superficial aderezo lingüístico leva ó absurdo; e, o que é peor, confirma a acusación, tan
estendida, de que a relixión pertence irremediablemente a unha
mitoloxía pasada. E, unha vez alertados, basta unha simple ollada
para comprender que non se trata dun caso illado, senón que o
problema afecta profundamente ó marco mesmo das formulacións en
que se expresan as grandes verdades da nosa fe” (pp. 70-71). Aquí,
o autor está a referirse á imposibilidade de conxugar a visión do
mundo do NT e a visión que del temos a partir da revolución
científica comezada no século XVI. Son inconciliables e as afirmacións
teolóxicas nin o poden ocultar, nin poden contentarse con remendos
ridículos, como o da anécdota, que nada solucionan.
Pero o problema faise máis grave cando estructuras de comprensión premodernas se ocultan debaixo de formulacións teolóxicas que
incluso poden parecer todo o contrario. Certas interpretacións da
cruz de Cristo atópanse entre elas. Torres Queiruga recoñece que
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“baixo estas expresións late unha fonda experiencia relixiosa, e
incluso que, con esforzo e boa vontade resulta posible chegar a
entendelas dunha maneira máis ou menos correcta. Pero sería
pastoral e teoloxicamente suicida non ver que a mensaxe que de
verdade chega á xente normal é a suxerida polo significado directo
desas expresións, posto que as palabras significan no preciso contexto no que son pronunciadas e recibidas” (p. 72). O autor afirma con
claridade que “acábase facendo inútil e aínda contradictorio os
recursos a procedementos hermenéuticos, artificios oratorios e
refinamentos teolóxicos para lograr unha significatividade actual,
pretendendo ó mesmo tempo conservar palabras e expresións que
son solidarias do contexto anterior. Como neses diques nos que a
súa estructura xa cedeu á presión
da riada, os muros de contención Ou se renova a estructura, ou o resultado
e os remedios provisionais son só pode ser o desbordamento e a catástrofe.
incapaces de conter a hemorraxia
de sentido provocada polas numerosas e crecentes rupturas do
contexto tradicional. Ou se renova a estructura, ou o resultado só
pode ser o desbordamento e a catástrofe” (p. 72). Resulta realmente
difícil expresa-lo perigo da traizón semántica dun xeito máis claro
ou dun modo máis preciso. Sirvan, pois, estas alusións á obra de
Torres Queiruga, Karl Rahner e Paul Tillich para amosar o esforzo
compartido e a preocupación común que este tema de tan grandes
consecuencias pastorais suscita en teólogos de indubidable primeira
liña.
3. Tres exemplos significativos
No que levamos dito xa falamos algo da traizón semántica. Pero
¿qué significa exactamente esta expresión? Entendo por traizón
semántica a reviravolta que pegan os conceptos teolóxicos
tradicionais cando son utilizados nun horizonte de comprensión
totalmente distinto ó contexto cultural no que naceron, porque xa
teñen nese novo horizonte unha acepción distinta da que
etimoloxicamente lles pertence.
3. 1. A santidade
Tal vez cun exemplo se entenda mellor: pensemos, poño por caso,
nas situacións nas que falamos da santidade. Resulta superfluo
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aludir –seguindo ó Praktisches Lexikon der Spiritualität na voz
Heilig/Heiligkeit– á historia da palabra semítica qadosh, á da grega
hagios ou, incluso, á da latina sanctum para resaltar que tanto no
AT como no NT o único e o verdadeiro santo é IHWH. Deus é o
“santo de Israel” (Is 12,6). El é o verdadeiro Deus e polo tanto está
exento de toda impureza. En Is 6, 3 vemos como el é o tres veces
santo (Trisagios). A santidade dos tempos, dos lugares, dos homes
e da lei depende absolutamente da súa respectiva referencia a Deus.
O home é santo en tanto que participa na santidade de IHWH. No
horizonte do NT, á luz da predicación e das accións de Xesús, o
concepto de santidade segue ancorado na referencia a Deus –IHWH
segue a ser o santo de Israel– pero presenta matices realmente
diferentes. A relación de Xesús co sábado, os seus enfrontamentos
cos fariseos a causa dos ritos de purificación dos alimentos, as súas
comidas con pecadores públicos como Zaqueo, a súa amizade con
prostitutas..., son datos que nos amosan os matices de fondo
introducidos por Xesús. O Deus de Xesús parece estar máis preto
daqueles que son oficial e relixiosamente marxinados. Xesús muda
o concepto de impureza e con el o da santidade. Cando o predicador
se converteu en predicado, xa no contexto eclesial, isto significou
que Xesús se converteu no auténtico paradigma da santidade. Unha
vida santa, pois, non é senón unha vida transcorrida no seguimento
radical de Xesús, guiada pola súa mensaxe e orientada polas súas
accións simbólicas. De aí que a primeira literatura martirial
reproduza na morte do mártir a morte de Xesús. Isto vese con
claridade no proceso do protomártir Estebo en Feit, 6, 8-8,1. A vida
dos santos, pois, no seu verdadeiro sentido, non é senón unha
imitación de Cristo ou, dito en linguaxe actual, un seguimento de
Xesús.
Así, pois, cando hoxe dicimos, por exemplo, que Mons. Romero
morreu mártir ou que foi un santo, quen coñece o verdadeiro sentido
do martirio e da santidade sabe que se está dicindo algo realmente
serio, profundo, tráxico e esperanzador –ó mesmo tempo– con
respecto á súa morte e á súa vida. A pesar do apretadísimo resume,
creo que esto parece claro: ser santo debera significar ser exemplo
paradigmático no seguimento de Xesús.
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O problema está en que as palabras santo, mártir tamén son
utilizadas na linguaxe cotiá dun xeito que contradí absolutamente
o sentido relixioso que acabamos de referir. As caricaturas que en
probas da súa en moitos libros piadosos se esbozaron da vida dos
santos relatando, sobre todo, os episodios máis susceptibles de ser
convertidos vinculación sobrenatural por medio de sucesos
milagreiros e de fenómenos estraños, contribuíron decisivamente ó
cambio de significación destas palabras. O perfil do santo pasou a
estar debuxado, pois, non polo auténtico e maduro seguimento de
Cristo, senón máis ben por unha perfección moral –en moitos casos
irritante– que xa dende a máis tenra infancia daba mostras –ás veces
absurdas– de transfondo sobrenatural que guiaba toda a súa vida.
O santo, entón, converteuse nun ser quasi divino que nin desobedecía a súa nai, nin dicía malas palabras e rezaba tódalas tardes o
rosario. Por suposto, a castidade era unha das súas máis altas
virtudes. Non creo que sexa esaxerado dicir que, no fondo, a
concepción cristolóxica que parece reproducir esta caricatura da
santidade é máis doceta que ortodoxa. Pero, ben, ese é outro tema.
Así pois, o contexto secularizado que nos rodea e do que nós tamén
formamos parte, cando escoita palabras como santo, santidade
inmediatamente as refire á imaxe distorsionada polo docetismo que
acabamos de sinalar. Isto significa que corremos o perigo de que o
noso interlocutor aplique, no mesmo momento no que digamos que
Mons. Romero foi un santo, o patrón da imaxe do santo como ser
quasi divino a este bispo que morreu asasinado por opoñerse ós
poderosos ó facer unha opción preferencial polos máis pobres, dando
testemuño, pois, da súa fonda humanidade. A comprensión que o
noso interlocutor terá de Mons. Romero será totalmente a contraria
á que nós lle queremos transmitir dicíndolle que era un santo. Se
nos damos conta desta distorsión non nos quedará máis remedio que
intervir rapidamente para matizar que foi un santo, pero non un
santiño destes inocuos, inocentes e infantís dos libros piadosos,
senón un santo no sentido de Xesús de Nazaret. (Non se interpreten
estas liñas como impiedade. Penso que máis que unha falta de
respecto é todo o contrario. Xusto porque a santidade é importante
hai que loitar contra as deformacións da mesma). Pero a matización
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sempre chega tarde, pois o dito dito está. E o feito de andar a matizar
o sentido de cada unha das palabras que pronunciamos ó falar destes
temas, ademais de ser un traballo imposible e estéril, produce unha
sensación de continua incomodidade que é á que antes me refería.
Como se ve, pois, deixando xa de lado o exemplo, o problema
consiste en que certas palabras que utilizamos con toda naturalidade
para dar respostas ou para dialogar sobre cuestións relixiosas
revíranse contra nós e néganse a significar o que para nós é tan
claro que significan, ou, polo menos, cremos que deberan significar.
Sucede que se comprenden xusto no senso actual que teñen, é dicir,
no uso que se lle dá na linguaxe da vida cotiá, pero non son
comprendidas na súa auténtica significación relixiosa. Por esta
razón, máis que enviar á realidade que tratamos de significar, o que
fan é desviar a atención do oínte cara unha significación non
desexada. En lugar de ser transparentes convértense en opacas.
Pero hai tamén outros exemplos nos que se pode ver con máis
claridade ó que se refire o concepto de traizón semántica.
É claro que cada un destes exemplos, coa adecuada fundamentación
e as xustas matizacións, poderían ser materia de traballos separados
e autónomos, pero a necesidade de sintetizar e de ir á dinámica
fundamental que aquí nos importa
Unha experiencia relixiosa auténtica corre o risco de ferir sensibilidanada ten que temer da crítica que as des piadosas. Agora ben, a isto hai
súas propias deformacións xera.
que dicir, que a auténtica piedade
pode parecer impía e que unha
experiencia relixiosa auténtica nada ten que temer da crítica que as
súas propias deformacións xera. Dito isto, o segundo exemplo.
3. 2. A linguaxe sacrificial
Hai correntes teolóxicas e, tamén, pastorais que seguen a insistir
na necesidade de acentuar a dimensión sacrificial da eucaristía, así
como a espiritualidade de resignación e de abnegación que, non por
casualidade, levan consigo. Un claro exemplo do primeiro témolo na
recente encíclica de Juan Pablo II Ecclesia de Eucharistia. No seu
favor hai que recoñecer que contan cunha forte tradición eclesial
que se expresou neses termos e incluso con non poucos textos
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neotestamentarios, sobre todo a Carta ós hebreos. Os dirixentes da
Igrexa non parecen, pois, sentirse demasiado incómodos neste
rexistro. Máis ben, ó contrario. ¿Será certo, deste xeito, que a
linguaxe sacrificial aplicada á eucaristía e á vida cristiá debe ser
mantida e fortalecida por fidelidade á tradición da Igrexa e á
mensaxe do NT?
Non obstante, aínda que non tiveramos nin un só argumento
teolóxico en contra, non poderiamos negar que o noso sentido
relixioso común dinos que este tipo de linguaxe non parece a máis
axeitada, xa non digo para evanxelizar hic et nunc, senón nin
sequera para expresar a nosa vivencia da fe na sociedade na que
estamos. E isto non se sente por casualidade, porque o certo é que,
cando reflexionamos minimamente acerca da comprensión directa
que se atopa detrás da palabras
que dicimos, a cousa non é para Temos todo o dereito do mundo a buscar
menos. Calquera que nos oia —e unhas formas de expresión da fe que se
nós somos os primeiros en oír- axusten á fe da Igrexa de hoxe e non á de
nos— terá unha impresión do sa- hai centos de anos.
cramento que consideramos fonte
e cume da vida cristiá realmente distorsionada. E os primeiros
molestos por esa distorsión somos nós mesmos, que temos todo o
dereito do mundo a buscar unhas formas de expresión da fe que se
axusten á fe da Igrexa de hoxe e non á de hai centos de anos.
¿Que é o que dicimos, pois, nesta linguaxe, con respecto á
eucaristía? Estamos a dicir, nin máis nin menos que a eucaristía é
a actualización do sacrificio de reconciliación de Deus coa
humanidade a través da inmolación do seu único Fillo. As palabras
son precisas, pero ó mellor estamos tan acostumados a escoita-las
ou a dici-las que xa non caemos na conta do que realmente significan
–e aquí non vale a escusa de remitirnos ó seu contexto teolóxico
orixinario, porque tal contexto xa non é o noso, non ten por que
selo, e ademais, esas palabras xa teñen no noso contexto un
significado real que é o verdadeiramente efectivo, por motivo do cal
se produce a traizón semántica.
Así, pois, un sacrificio sempre é un sacrificio. Implica un oferente,
unha ofrenda e un receptor da ofrenda. No contexto eucarístico o
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oferente é a comunidade por medio do sacerdote que a preside, o
receptor do sacrificio é Deus e a ofrenda, como víctima propiciatoria,
é Xesucristo. Pero un sacrificio non se fai sen motivo, senón por
certos intereses: entre outros parece que hai que aplacar a un Deus
que está airado contra nós. E poderíase seguir describindo a
estructura inconsciente de comprensión que se atopa detrás dunha
linguaxe como esta. Non obstante, a idea parece clara.
Un amigo benquerido moi posto nestes temas sen dúbida me diría
que esa non é a concepción do sacrificio de Cristo, posto que todo o
mundo sabe que o sacrificio de Cristo é incruento, definitivo, é dicir,
realizado unha vez para sempre (ephapax), e que non segue o
esquema dos sacrificios pagáns que acabo de referir. Falaríame da
identificación neotestamentaria de Cristo na cruz co año de Deus da
tradición xudía que servía, no día da expiación, para purificar ó pobo
de tódolos seus pecados; da atribución analóxica de todo iso á morte
de Xesús, dunha axeitada hermenéutica dos textos do NT e de
moitísimas máis cousas. Pero a un sempre lle queda a sensación de
todas esas explicacións certamente iluminan moitísimo a comprensión que os escritores do NT tiñan da morte de Xesús e, sen dúbida,
son fundamentais –¡que dúbida cabe!– para comprender as metáforas das que se valeron para expresarse, pero sempre chegan tarde.
Porque a nosa pregunta é: ¿expresan esas comparacións a comprensión actual que temos hoxe da morte de Xesús e da eucaristía?
¿Sonnos realmente significativas? Este amigo diríame que si, pois se
as entendemos no seu sentido axeitado están moi ben. E se a xente
non as entende como debe é porque non teñen os suficientes
coñecementos relixiosos. A consecuencia pastoral da súa postura é
ben clara: hai que explicarlle á xente todo o que se saiba sobre estes
temas, para que poidan entender a linguaxe utilizada na eucaristía.
Sen embargo, non logro que me abandone esa sensación de que iso
pode ser efectivo con grupos pequenos, ós que lles guste ler; grupos
cunha certa formación. Pero incluso na xente deses grupos vai
medrando unha incomodidade que dificulta a aceptación pacífica do
que antes se vivía de maneira acrítica, a saber: a liturxia, as
homilías, etc. ¿Por qué razón? Porque se vai tomando conciencia do
carácter relativo e histórico das formulacións de fe e da forma de
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celebralas. Un non pode estar en tódalas celebracións facendo unha
traducción teolóxica simultánea dende as concepcións do NT ata a
actual vivencia da fe. Saltar continuamente por riba de dous mil
anos acaba cansando ó máis dilixente. Canto máis consciente se vai
sendo da continxencia histórica na que naceron esas expresións que
na liturxia parecen eternas, máis se vai convencendo de que podería
ser doutro xeito. É máis, de que debería ser doutro xeito, e non por
arbitrariedade ou gusto persoal, senón por fidelidade á tradición.
¡Fidelidade á tradición! Quen se nega a cambia-las cousas faino
por fidelidade á tradición, pero quen máis clama por facelo tamén o
xustifica dese xeito. Haberá que ver, pois, cal é a verdadeira
fidelidade á tradición. Xa dixemos algo con respecto a isto ó falar de
Rahner. A fidelidade á tradición no se atopa na repetición mimética,
senón na re-creación. Esta é a clave: a síntese creativa. Non
obstante, deixemos aquí a cousa e vaiamos rapidamente co segundo
exemplo, que tamén iluminará algo a cuestión da verdadeira fidelidade
á tradición e ó NT.
3. 3. O sacerdocio
En clara sintonía co dito sobre a linguaxe sacrificial encóntrase a
comprensión da diakonía de Cristo en clave de sacerdocio. A carta
de Paulo ós Hebreos é o soporte neotestamentario que fundamenta
esta comprensión. A calquera que lera un pouco sobre as características deste escrito que, como se sabe, non é nin carta, nin de Paulo,
nin está dirixido ós hebreos, non lle resultará difícil, neste caso,
percibir a presencia dunha clarísima traizón semántica en relación
coa nosa situación actual. O contido fundamental desta “homilíaexhortación” é coñecido: a mediación da primeira alianza concretada na figura do sumo sacerdote é ineficaz, inútil e caduca comparado
coa mediación da segunda alianza acontecida en Xesucristo, pois nel
temos un “sumo sacerdote misericordioso e digno de crédito, capaz
de obter o perdón dos pecados do pobo” (Hb 2, 17). A contribución
decisiva dun escrito coma este, nunha comunidade da segunda
xeración algo cansa e debilitada, consiste na insistencia na confianza que merece a perseveranza no seguimento de Cristo amosando
como o sacrificio de Xesús supón a superación definitiva da relación
con Deus, tal e como era enxergada a través do sacerdocio tradicio-
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nal do pobo xudeu. Comparando a vida e a morte de Xesús coa figura
xudía do sumo sacerdote o que se está dicindo é que o vello
sacerdocio está morto, que xa non ten senso, que Xesús está máis
alá dos límites da tradición xudía. Xa non se precisan máis sumos
sacerdotes, pois en Xesús culminou e chegou ó seu fin o sacerdocio
levítico. Con Xesús comeza, pois, unha nova etapa.
Parece claro, pois, que as afirmacións de Xesús como sumo
sacerdote e, en relación con exemplo anterior, a comparación da súa
vida e da súa morte co perfecto sacrificio ritual, o que veñen a
indicar é todo o contrario do que ó pe da letra poden parecer. En
sentido estricto hai que dicir que Xesús non só non foi sacerdote, nin
pertencía á tribo de Leví, senón que, ademais, tampouco realizou
actividades cultuais no templo. A esto hai que engadir o seu
enfrontamento cos sacerdotes oficiais do seu tempo e a súa morte
fora da cidade santa como un maldito de Deus. A comparación, pois,
feita na Carta ós hebreos resulta realmente audaz e tremendamente
significativa no contexto teolóxico no que foi escrita.
Con estas claves é perfectamente comprensible. Pero o problema
preséntase, como nos casos anteriores, cando por fidelidade ó texto
ou á tradición se repiten esas mesmas atribucións a Cristo no noso
contexto histórico. Na Igrexa de hoxe existe un sacerdocio ministerial vinculado ó sacramento do orde cunhas características ben
coñecidas. A pesar das múltiples maneiras que cada un dos ordenados teñen de vivilo, todo o mundo sabe a que se refire cando fala do
sacerdote da parroquia, ou do cura. Esta imaxe máis ou menos
definida é o referente inmediato de comprensión da palabra cura ou
sacerdote. Así, pois, cando hoxe falamos de Cristo sacerdote, en
realidade estamos a falar de Cristo cura. (Pido de novo desculpas
polo ridículo das expresións que ninguén, cun mínimo de senso
común, sostería. Quero deixar claro que non me move o escarnio,
senón todo o contrario). Vese aquí de novo a imposibilidade de
explicar detrás de cada afirmación do sacerdocio de Xesús a
verdadeira comprensión da Carta ós hebreos. Hai quen pensa que
esa é a clave da fidelidade ó texto. Sen embargo, polo que estamos
a ver, parece que a verdadeira fidelidade ó contido real do texto nos
urxe a evitar chamarlle a Cristo sacerdote. E isto, non por negar o
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sacerdocio de Cristo, senón máis ben por afirmalo plenamente e non
querer terxiversalo sendo fiel á letra e non ó espírito da Carta.
Non se me malinterprete. Nada teño contra os curas, ¡todo o
contrario! Pero, eles mesmos convirán comigo en que a identificación crasa entre Cristo e o sacerdocio actual reduce e estreita o
auténtico sacerdocio de Cristo que, como é obvio, é teolóxica e
eclesioloxicamente máis amplo e rico. O sacerdocio de Cristo, tal
como aparece na Carta ós hebreos é un sacerdocio que afecta a
tódolos bautizados e que, por esta razón, non pode ser unicamente
identificado co sacerdocio ministerial que, aínda que participa del,
non o esgota. De aí a diferenciación da Lumen Gentium entre o
sacerdocio común e o sacerdocio
ministerial e a afirmación de que A identificación crasa entre Cristo e o
ambos participan do único sacerdocio actual reduce e estreita o
sacerdocio de Cristo. A cuestión auténtico sacerdocio de Cristo.
da diferencia esencial ou de grado
non altera esta constatación fundamental. O sacerdocio común debe
ser o referente primeiro de comprensión dese particular sacerdocio
de Cristo, posto que tamén os ordenados son bautizados. A traizón
semántica tamén nos alerta, pois, contra os intentos inconscientes
de clericalización de Xesús.
A fidelidade á tradición lévanos, pois, ata a realidade de Cristo
mesmo, a través –iso si– dunha adecuada comprensión das distintas
interpretacións da súa persoa, entre as que se atopa, como vemos,
esta do sacerdocio e do sacrifico que antes comentamos. Hai que
dicir que ningún título cristolóxico esgota a riqueza do seu misterio
e que, polo tanto, non só non vai contra a fe, senón que é unha
esixencia de toda teoloxía responsable o feito de avaliar o grado de
significatividade que, hic et nunc, ten cada un deles. Este é o sino
da teoloxía. Non pode nin deixar de mirar ó pasado nin descoida-lo
presente. Os movementos conservadores máis radicais só teñen en
conta o pasado. Os progresistas extremos só ven o presente. Como
xa dixo Aristóteles, a virtude está no medio. A traizón semántica,
pois, alértanos contra a fidelidade acrítica. Non é máis fiel quen
máis repite, senón quen mellor interpreta.
Pedro Castelao
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As tres pólas do tronco
de Abraham
Xosé Chao Rego

Cando en 1990 se produciu a artificiosa Guerra do Golfo sentinme
afectado e a miña preocupación traduciuse en varios relatorios e
mesas redondas, amén de dous artigos en Encrucillada (números 72
e 73). O mesmo efecto se repetiu co ataque ás Torres Xemelgas de
Manhattan, New York, o 11 de setembro de 2001. Vinme convocado
a varias actuacións públicas, amén de dous artigos en senllas
revistas galegas (Terra e tempo, número 18 e Tempo exterior, vol.
III, número 4). O filósofo da Liberación Franz Hinkelammert opina
que o ataque dirixiuse ó santuario económico do deus da relixión
neoconservadora que sustenta ideoloxicamente a globalización da
economía. Un verdadeiro sacrilexio; tal violación equivale ó que é
para os católicos Roma co seu Vaticano ou a Meca para os musulmáns.
Un eventual ataque á Casa Branca ou o realizado contra o Pentágono, son secundarios.
Parece claro que o Islam e Occidente están en conflicto, mais non
relixioso, pois, por unha parte, o mundo occidental xa non é
cristián, á marxe de que haxa bastantes cristiáns, pero nin a cultura
oficial nin os xestores e mestres son cristiáns. O verdadeiro conflicto
dáse entre o Islam como cultura e o Occidente desenvolvido. Se nun
primeiro momento a relación entre o Islam e a Cristiandade se
expresou en termos relixiosos, nun segundo momento, a partir do
proceso colonial europeo, antes dominante, séntese humillado.
Nas tres relixións do Libro existe un ar de familia. Se principiamos pola primeira delas, o xudaísmo, é polo perigo de ser esquecida
ou desprezada; ademais de te-lo dereito de primoxenitura entre os
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tres descendentes de Abraham: xudaísmo, cristianismo e islam. Que
ninguén se sorprenda do trato demorado que tributamos ós hebreos
O caso hebraico
Pierre-André Targuieff denuncia unha nova xudeufobia. Afirma
que a finais dos anos 90, debido á expansión do Islam político ou
radical e á islamización do Movemento Nacional Palestino, xorde un
novo antisemitismo que procede da Guerra dos Seis Días, en xuño
de 1967; guerra-lóstrego na que venceu contundentemente Israel.
Apóiase a suposta fobia nos temas tradicionais –os xudeus van á
conquista do mundo por tódolos medios posibles, tales coma o
martirio ritual, o envelenamento de augas e alimentos e as múltiples
reedicións en varios idiomas dos Protocolos dos Sabios de Sión,
colección de supostos relatorios expostos na sesión secreta dos
sabios de Sión (Basilea, 1897); literatura antisemita da Rusia
tsarista que se sustenta nas vellas lendas reactivadas.
Targuieff opina que este novo odio non procede do caso Dreyfus,
aquel oficial francés, de orixe hebrea, capitán no Estado Maior do
Exército (1859-1935), condenado inxustamente a cadea perpetua e a
degradación militar e deportado en decembro de 1874 á illa do
Diabro, amnistiado mais declarado culpable malia a súa probada
inocencia, pero ¡era xudeu! Tamén pensa que non procede dun
nazismo que opuña semitas e arios, pois non é cuestión aquí de
racismo senón de antisionismo. En resumo, producto dun
maniqueísmo que pensa que a maior parte dos israelís son
antipalestinos esquecendo a responsabilidade dos dirixentes
palestinos e dos Estados Árabes; maniqueísmo que intenta enfrontar
un Satán cosmopolita formado por Estados Unidos, Israel e Occidente cos dominados e oprimidos árabes musulmáns. Certo é que
escandaliza que un pobo que padeceu o exterminio nazi caia agora
nun xenocidio do pobo palestino, e pouca dúbida cabe de onde ha
esta-lo noso corazón. O conflicto está pedindo o retorno de Israel ás
fronteiras de 1967, a fin da ocupación de Cisxordania e da banda de
Gaza, e o desmantelaren colonias.
O antisemitismo ten vellas raíces. Aparece no século IV antes de
Cristo e, se nun principio obedece só a factores relixiosos, irá
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adquirindo dimensións socioeconómicas. A diáspora hebrea principiara xa no século VI a. C. cando núcleos xudaicos se instalan en
Mesopotamia, en Grecia, en Roma e maiormente en Alexandría,
onde un tercio da poboación era hebrea. Se algúns intelectuais
admiraban o seu monoteísmo, a masa do pobo, presa do politeísmo
engaiolante, acusábaos de ateísmo, inmoralidade e de práctica
clandestina de homicidios rituais. En Roma houbo antisemitismo
con Tiberio e Claudio, emperadores que, a pesar de estar declarado
o xudaísmo “religio licita”, expulsaron xudeus, e xa se fixera antes
na República. O Imperio persa éralles hostil e despois da destrucción
de Xerusalén no ano 70 parece que a poboación hebrea de Alexandría
foi asasinada.
Nun libro de diálogo entre o teólogo hebreo André Chouraqui e o
católico Jean Daniélou, aquel dille ó cardeal xesuíta: “O pensamento
de vostede parece descoñece-la permanencia do feito xudeu. Así como
témo-lo paradoxo do Israel bíblico –e vostede recoñece, saúda,
celebra alomenos ese Israel bíblico–, temos un misterio tan grande
no Israel desterrado, e este descoñéceo vostede”. Engade que, a teor
das matanzas de xudeus por parte dos romanos, o Israel do desterro
tiña que estar desaparecido. O historiador Tácito calcula nuns 600
mil homes crucificados entre o ano 66 e o 134. Tal é o paradoxo da
supervivencia do xudaísmo na diáspora. A partir do primeiro
milenio da era cristiá, a existencia xudía foise facendo case que
imposible e con Hitler esas seiscentas mil víctimas dos romanos
multiplicáronse por dez. E foron martirizados un millón oitocentos
mil nenos de menos de catorce anos.
Velaquí unha pregunta necesaria: ¿que é un xudeu? David Ben
Gurion, alto dirixente israelí que dende 1906 vivía en Palestina e
fundou o socialismo sionista, promoveu unha consulta mundial
para ver cómo se pode definir quen é xudeu. As respostas non
resolveron moito pois o fenómeno é moi complexo. A referencia ó
Estado de Israel non vale, porque hai xudeus hostís a esa motivación
política e procuran unha definición relixiosa. Tampouco abonda coa
pertenza racial, pois danse conversións; nin válida resulta a alusión
negativa, tal como quería Jean-Paul Sartre: xudeu é aquel ó que os
demais teñen por tal. Con todo, é necesario confesar que a existencia
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do Estado de Israel supuxo para os xudeus, sobre todo os que
profesan unha cultura laica, unha valoración da propia tradición.
Durante séculos identificárase relixión con nacionalidade e cadraban
a pertenza a un pobo e a unha relixión.
A cuestión é delicada porque, por moi laico que sexa o Estado, por
neutral que queira amosarse en cuestións relixiosas, a identidade
xudaica é moi complexa: a súa memoria histórica provén dos
patriarcas, o éxodo, a alianza no Sinaí, a conquista de Canaán, a
monarquía davídica, e outros feitos político-relixiosos. Resulta
problemático saber ata que punto se pode ser hebreo sen asumi-la
relixión xudaica. Sen embargo, o factor relixioso vai cedendo e a
práctica relixiosa baixou. en París en 1980: o 59,3% respectaba o
Iom Kippur ou Día da Expiación (o 83% en provincias), o idioma
hebreo moderno –yiddys– só o coñecía o 40%. E soamente un de
cada catro nenos recibían educación específica.
Temos, logo, dous elementos básicos que determinan o ser xudeu:
un étnico e outro relixioso, que poden darse unidos ou separados. O
factor étnico é básico pois supón a pertenza a un pobo cunha
historia singular; o relixioso é, para os xudeus ortodoxos, a
quintaesencia desa historia singular. En realidade, existe un pluralismo no que cabe salientar tres formas básicas, con matices
diferenciais: un xudaísmo ortodoxo, outro conservador –cualificativo
que non corresponde co noso conTemos, logo, dous elementos básicos cepto, pois implica aspectos liberais
que determinan o ser xudeu: un étnico e sitúase entre a ortodoxia e a
e outro relixioso, que poden darse reforma–, e o terceiro, reformado
unidos ou separados.
ou liberal. Isto leva consigo a coexistencia de dúas culturas: unha
ortodoxa e outra secularizada. Os ortodoxos, exentos do servicio
militar, teñen pouco contacto cos liberais. Cuestión delicada é a do
resultado electoral, que nos dá a pensar que os ortodoxos fanáticos
son maioría, cando, descontando os partidos árabes, o número de
escanos da dereita e os da esquerda está moi equilibrado, polo que
o partido que obtén maior número de votos vese obrigado a coalicións
pactando con partidos da dereita. Dende a nosa simplicidade,
nosoutros pensamos que todo xudeu é fanático antipalestino ou algo
así.
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No ano 1789 había millón e medio de xudeus no mundo. En 1939
xa eran 18 millóns, deles 11 millóns en Europa. A Xoah ou holocausto nazi eliminou de 5 a 6 millóns. Hoxe son uns 15 millóns os
europeos: de 2 a 3 millóns na Unión Soviética, 6 millóns nos Estados
Unidos con forza política e mais económica, de 600.00 a 700.000 en
Francia e 450.000 na Gran Bretaña; en Alemaña entre 29.000 e
35.000; Italia conta entre 31.000 e 35.000; Bélxica 30.000; Holanda
25.700 Dinamarca, entre 6.500 e 9.000; Luxemburgo entre 700 e
1.200, Portugal 300; en Canadá 330.000; 150.000 no Brasil. En
Sudáfrica uns 120.000; en Australia 90.000; 228.000 en Arxentina;
Uruguai conta con 40.000 e México con 35.000; Chile 28.000;
Venezuela 15.000; Colombia 14.000, e outras cantidades pequenas
noutros países. A maior parte son sefardís ou de orixe hispana e o
resto askenazis ou de procedencia alemana; alomenos tal se di como
consecuencia da diáspora, polo que algúns considérana unha división bastante artificial.
Os datos de 1968 para España 8.000 xudeus, distribuídos deste
xeito: 3.000 en Barcelona; 2.500 en Madrid; 1.400 en Melilla; 600 en
Ceuta; 300 en Málaga e 50 en Sevilla.
A poboación hebraica xira arredor de dous centros: Israel e a
diáspora, con cadanseu papel específico. A diáspora, en especial en
Estados Unidos, fornece apoio político e mais económico incondicional a Israel. Así naceu este grupo: no primeiro tercio do século XIX
foron sometidos a migracións. Xa no século XVI, procedentes de
Holanda e de orixe española chegan á colonia holandesa de
Pernambuco, hoxe Recife, no Brasil. Cando no 1654 os portugueses
reconquistan a cidade, os hebreos vense obrigados a volver a
Holanda ou a colonias holandesas. Un grupo asentou en Estados
Unidos, Nova York, creando as primeiras comunidades xudías
sefardís.
En resumo –e supoño que estes datos estatísticos son tan monótonos coma pertinentes–, no Estado de Israel reside un tercio da
poboación hebrea mundial, e constitúe o segundo núcleo xudaico,
logo do estadounidense, co que mantén vencellos e diferencias.
A responsabilidade católica
As tres guerras dos xudeus contra os romanos (anos 66-70; 115-
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117 e, sobre todo, a terceira: 132-135, da que resulta heroe derrotado
Simón ben Koseba), poñen os xudeus fóra de combate e lonxe da
patria. O emperador Adriano trata de borra-la memoria histórica e
borra o nome de Xerusalén, creando no outeiro ou monte Sión unha
colonia que bautiza de Aelia Capitolina. Hai un enfrontamento entre
a Igrexa e a Sinagoga –de Satán, alcúmaa o libro do Apocalipse, 2,9;
3,9)–, e o evanxeo de Mateo presenta unha fronte antifarisaica non
procedente de Xesús que prepara o antisemitismo dos cristiáns.
Verifícase un desprazamento de responsabilidades, e a Igrexa, asentada en Roma e no Imperio, tende á desculpa do que foi obra política
de Pilato e de Roma, que pasa a ser en Mateo (27, 25) responsabilidade
dos xudeus: “Que o seu sangue caia sobre nosoutros e sobre os
nosos fillos”, respóndenlle os habitantes de Xerusalén ó Procurador
de Roma, que se manifesta limpo e lava as mans. Con todo, o Credo
garda esta pincelada histórica: “padeceu baixo o poder de Poncio
Pilato”. A declaración conciliar Nostra aetate sobre as relacións da
Igrexa coas relixións non cristiás, comenta:
Aínda que as autoridades dos xudeus cos seus seguidores reclamaron a
morte de Cristo, sen embargo o que na súa Paixón se fixo non pode ser
imputado nin indistintamente a tódolos xudeus que daquela vivían, nin
ós xudeus de hoxe.

Así e todo, precavido, o documento conciliar ten dúas lagoas: hai
un sospeitoso silencio sobre a Xoah ou holocausto dos nazis,
mutismo do que xa se acusara a Pío XII; tampouco se di nada sobre
a Terra prometida: o Estado de Israel. A Igrexa é proclamada
“verdadeiro Israel”, a pesar da carta de Paulo ós Romanos cap. 911. Xoán Paulo II afirmou no ano 1980 en Maguncia que “a antiga
alianza nunca fora derrogada”. A base dese discurso é un texto de
Xeremías 31,31-34, que induciu a establecer dúas alianzas e así
adoitamos falar de Antigo ou Vello Testamento e de Novo Testamento. Cumpriría denominar, a este, Testamento Cristián e Primeiro ou
Testamento Xudeu ou tamén Tenak, palabra hebrea formada polas
consoantes iniciais da Torah ou Lei, Neebim ou Profetas e Ketubim
ou Escritos. Daría coma resultado TeNaK. Como suxire Norbert
Lohfink “non se debería falar de dúas “alianzas”, nin menos aínda
de moitas “alianzas”, senón só da única “alianza”. Polo contrario,

48 264

As tres pólas do tronco de Abraham

265 49

Xosé Chao Rego

a expresión “dobre camiño salvífico” resulta aceptable, sempre que
sexa entendida “dramaticamente”. Pero volvamos ó texto de Xeremías
(31,31-34):
Velaí os días –é o Señor quen fala-, nos que pactarei coa casa de Xudá
e co reino de Israel unha alianza nova; non coma a que pactei cos seus
pais o día no que os collín pola man para os sacar do país de Exipto; pois
eles quebrantaron o meu pacto, aínda que eu seguín sendo o seu Señor.
Hei mete-la miña lei nas súas entrañas, escribireina nos seus corazóns,
serei para eles o seu Deus e eles serán para min o meu pobo.

Para nada se refire Xeremías a unha “antiga alianza”, senón que
fala dunha soa alianza, iso si, renovada. O concepto de antiga
alianza non se atopa na Biblia hebrea. Só en Paulo (2 Cor 3,14) se
fai referencia a ela, e a carta ós Hebreos (8,13) parece servirlle de
eco; sen embargo non desenvolve o concepto de “antiga alianza”,
como era de esperar. En Paulo a expresión adquire un aspecto
secundario. O xa citado Norbert Lohfink opina que a idea popular
que os cristiáns se fan da “nova alianza” fomenta o antixudaísmo.
Verbo dos capítulos 9-11 de Paulo ós Romanos, fai esta reflexión “ó
cabo de 2.000 anos”: “Tal vez habería que ler hoxe Rom 9-11 con
ollos novos. Neses capítulos presuponse que, na actualidade, está en
marcha un proceso histórico no que os pagáns enxertados na boa
oliveira se enfrontan exactamente ós mesmos perigos de traizón que
antano ameazaban ós membros do pobo elixido. ¿Non son chegados
os tempos de que tamén os xudeus deberían poñer celosos ós
cristiáns?
O padre Congar fai filigranas lingüísticas para distinguir entre as
palabras gregas que significan “novo”: kainos e neos. Mentres que
neos implica substitución –por exemplo, o neo-colonialismo que
padeceron os países islámicos, que axiña imos ver–, kainos equivale
á renovación da mesma realidade. Nese sentido Paulo fala de “nova
vida” ¿É a Igrexa o novo Israel? O novo (kainos) pobo de Deus –a
Igrexa–, non implicaría a desaparición da Sinagoga, palabra e
institución que deberiamos utilizar con algo máis de respecto do que
se adoita. E pensa o cardeal Congar que se a promesa de alianza feita
a Abraham se mantén, o mosaísmo –alianza con Moisés no Sinaí–,
desapareceu como réxime relixioso. Nun enxerto continúa vivindo o
mesmo tronco, pero cunha vida renovada. Israel segue a ser pobo
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elixido, e nosoutros, sómo-los xentís a quen Deus acolleu no seu
pobo. Moito camiño nos resta para supera-lo noso antixudaísmo
visceral.
A responsabilidade da Igrexa principia cedo, con Tertuliano e
outros santos Padres –Xerome, Ambrosio, Agostiño, Xoán
Crisóstomo– e calla na primeira Idade Media coas Cruzadas e a
acusación de deicidio, do que é significativo a fórmula de oración
“Pro perfidis iudaeis” dende o século VI na liturxia do Venres Santo.
Certo que, como di o historiador
xesuíta Martina, a palabra “pérfiA responsabilidade da Igrexa principia
do” significaba “non crente”, pero
cedo, con Tertuliano e outros santos
Padres e calla na primeira Idade Media a partir do século VIII o “oremus”
coas Cruzadas e a acusación de deicidio. acompañábase dunha excepción
singular: a suspensión da
xenuflexión que se facía no resto
das pregarias A oración primeira dicía: “Omnipotente sempiterno
Deus que coa túa misericordia non rexeitas a perfidia xudaica...” O
novo texto, a partir do Vaticano II, (ano 1969) soa así: “Oremos
polos xudeus, ós que Deus falou primeiro, para que progresen no
amor ó seu Nome e na fidelidade á súa Alianza”.
Con todo, a situación dos xudeus non foi demasiado dura ata o
século XI. Posteriormente, no século XII, aparece a acusación de
profanación da eucaristía e de homicidio ritual. En España os Reis
Católicos dispuxeron, trala conquista de Granada en 1492, que os
que non se convertesen no prazo de catro meses tiñan que emigrar.
Calcúlase que se pasaron ó catolicismo 50.000 xudeus mentres uns
200.000 marcharon a Portugal, Nápoles e ó mundo turco.
Tamén algúns papas se significaron pola hostilidade cos hebreos,
e así Paulo IV, Pío V e Clemente VIII, publicaron senllas bulas sobre
o caso. O dereito canónico obrigábaos a levar un sinal nos vestidos
e tiñan que habitar nun gueto: unha parte illada da cidade, que
pechaba as portas ó anoitecer ata o abrente. Para moverse de lugar
éralles necesario o permiso do Santo Oficio e padecían unha serie de
impedimentos para estudiar ou exercer profesións; foron arrecantados
no ámbito do pequeno comercio. E outras limitacións que non son
agora do caso.
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Terra prometida, pero escasa
Ata o século XX os nenos xudeus e árabes nados no mesmo barrio
e na mesma semana eran considerados irmáns de leite. Os europeos
inventaron o conflicto entre hebreos e palestinos. Trala Revolución
Francesa os xudeus europeos convertéronse en cidadáns franceses,
ingleses, alemáns; non así na Europa oriental, onde houbo guetos
e progroms.
No ano 1881 había en Palestina uns 12.000 xudeus e chegaron a
ser 25.000. É dicir, sempre houbo xudeus en Palestina e chegaban a
250.000 nas vésperas das Cruzadas. Non todo principiou co sionismo pero no ano 1917 un político británico, elaborou a Declaración
que leva o seu apelido –Balfour-, favorable ó “establecemento en
Palestina dun fogar nacional para o pobo xudeu”. A cuestión viña
de lonxe e ata alguén tivo a insultante idea de formar un Estado
xudeu en Uganda. Realmente ridículo, se non burlesco tendo en
conta que quen di Israel di pobo, pero tamén terra “Eretz Israel”,
Terra Prometida. Non se decatan da maternidade do territorio e a
emotividade en torno a el: a función orgánica da Terra.
Míster Balfour non só prexulgaba unilateralmente o futuro de
Palestina en contradicción cos compromisos adquiridos pola Gran
Bretaña, senón que provocou a carraxe dos árabes e deu orixe a
unha época moi delicada de tensión no Oriente Próximo.
A rexión palestina vive unha nova etapa entre 1945 e 1952: trala
II Guerra Mundial consolidouse a independencia dos países árabes
baixo o dominio británico; as masas populares crean un nacionalismo revolucionario. Pola súa parte os xudeus dende outubro de
1945 crearon a “Haganah”, exército secreto que recibe apoio dos
Estados Unidos. En 1947 o centro de gravidade do problema
palestino pasa de Londres a Nova York, baixo a férula das Nacións
Unidas. No ano 1948 realízase o Éxodo para entraren en Palestina
e estala a primeira guerra –das catro que vai haber–, entre países
árabes e o novo Estado de Israel. Os xudeus estaban organizados,
os árabes non. A derrota árabe, que durou ata xaneiro de 1949,
implicou varios países árabes. Nace o problema dos refuxiados
palestinos. A ONU decretara a partición de Palestina en dous
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Estados independentes, que aínda hoxe non se realizou pois Israel
non recoñece o Estado palestino.
En consecuencia, temos un pobo composto por 1.600.000 palestinos,
desprazados dos seus fogares nas súas catro quintas partes e do que
só un tercio é quen a sobrevivir pola propia conta. O resto, máis dun
millón de persoas, quedaba á mercé da esmola internacional e da
cidade dos pobos entre os que se viron obrigados a vivir: 600.000
refuxiados en Xordania; 159.000 no Líbano; 135.772 en Siria;
296.541 en Gaza, ó sur de Palestina; 40.000 en Kuwait; 10.000 en
Iraq; 8.000 en Exipto e uns 10.000 ciscados polo mundo adiante.
A cuestión é indignante e compréndese ben a simpatía que suscita
o pobo palestino e a súa heroicidade de resistencia coa intifada: a
pedradas contra os tanques do xigante Goliat. Os palestinos teñen
o dereito da recuperación dunha parte do territorio nacional e o
único camiño parece ser esa loita estarrecedora, motivo polo que
nosoutros non deberiamos falar dunha paz feita de amaños. O
mundo árabe enteiro tería que implicarse na cuestión palestina
situándose en resistencia ó sionismo, e de feito as guerras de Israel
contra os palestinos comprometeron á contorna árabe. Polo demais
hai que considerar que os países árabes teñen unha arma que
conmociona a economía mundial e, polo tanto, a política internacional.
Ás portas do Islam
Tal se verificou a partir de 1973, provocando unha enorme crise en
Occidente co petróleo. En Bagdad (Iraq) en 1960 e en Caracas
(Venezuela) en 1961 institúese a OPEP (Organización de Países
Exportadores de Petróleo), integrada por Arabia Saudí, Iraq, Irán,
Kuwait e Venezuela, ós que se foron unindo outros países. Esa nova
situación fai posible ese poder islámico que deu sinais de morte o 11
de setembro do ano 2001 co ataque ás Torres Xemelgas.
Pode sorprender que non lle deamos tanto espacio ó problema
islámico coma ó xudeu, pero o motivo é dobre: sobre o Islam xa
escribín os dous referidos artigos nos números 72 e 73 desta nosa
revista; o segundo motivo é o pouco que se vén dedicando a unha
mellor comprensión do hebraísmo, actualmente satanizado. Témo-lo
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perigo, sen embargo, de que nesta familia abrahámica consideramos
que nosoutros –hebreos e cristiáns–, somos fillos da esposa de
Abraham, Sarai, a libre, mentres que os musulmáns serían ismaelitas
fillos de Agar, a concubina, nai de Ismael.
O islam e o xudaísmo son dúas relixións que se opoñen con
virulencia malia as súas semellanzas. Non soamente ocupan un
mesmo espacio mediterráneo, senón que tiveron contactos dende un
primeiro momento, mesmo no plano doutrinal: Muhammad, fundador do islam, bebeu moito no xudaísmo. Curiosamente os musulmáns
principiaron orientándose cara a
Xerusalén á hora de rezar, pero O islam e o xudaísmo son dúas relixións
axiña deixaron de facelo non só que se opoñen con virulencia malia as
por motivos teolóxicos: inculpan súas semellanzas.
ós xudeus de pensar a Deus con
atributos pertencentes ás criaturas; ademais o conflicto nace do
texto do Deuteronomio (18-15), onde Iavé lle di a Moisés: “Hei
suscitarlles un profeta coma ti”. Pero ¿quen é ese tal?
O choque cos cristiáns non foi tan forte, e o Corán, libro revelado
dos musulmáns (5,85) afirma: “Verás que a xente máis hostil ós que
cren son os xudeus e os politeístas. E verificarás que a xente máis
próxima ós que cren pola amizade son os que din: Nosoutros somos
cristiáns”.
Muhammad ten a Xesús de Nazaré coma o maior dos profetas: é
Palabra de Deus, non por suposto Verbo preexistente consonte o que
di o prólogo do cuarto evanxeo; o nacemento virxinal de Xesús
acéptao coma un signo da omnipotencia de Deus, non coma mostra
da divindade de Xesús. Atribúelle milagres, cousa que nunca se
atribuíu Muhammad a si mesmo. O Corán presenta a Xesús coma
creado directamente por Deus coma segundo Adam, que a iso se
refire o nacemento virxinal.
Cristiáns e musulmáns din profesa-la mesma fe nun Deus único
que falou polos profetas, e teñen un pai común, Abraham. A
Trindade é un motivo de discrepancia pois o monoteísmo islámico é
rigoroso. A historia foi envelenando as relacións: cruzadas, guerras
santas, conquistas coloniais. Como consecuencia quedaron unhas
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imaxes que no caso católico podemos resumir así: no inconsciente
colectivo dos españois segue presente a Reconquista e as cruzadas
para libera-lo Santo sepulcro (aproveitando, hai que dicilo todo,
para abri-lo comercio con Oriente), así coma a imaxe antiecuménica
do cabalgante Apóstolo Matamouros. Séguense escenificando batallas de mouros e cristiáns, que estes gañan. Houbo tempos en que
cando bautizaban un neno o crego salmodiaba: “Moro me lo entregas, cristiano te lo devuelvo”. O mouro é luxurioso, dicimos, e non
cavila noutro ceo que non sexa o paraíso das hurís. A nosa memoria
histórica está ferida e cómprenos curar de posibles fobias. Imos ver,
brevemente, as raíces históricas do problema.
De onte a hoxe
Dende o século VII o islam puña límites á expansión do cristianismo, que no norte de África desapareceu practicamente, e as grandes
Igrexas de Tertuliano, Cibrán e Agostiño foron desaparecendo, non
pola persecución árabe senón porque, fronte ás complicacións de
dogmas e as divisións internas, xurdía da boca do profeta Muhammad
unha relixión sinxela e axeitada
Entre o islam e o cristianismo hai unha ás grandes masas: un único Deus
tradición de guerra que dura xa 14 e o seu Profeta. Non hai igrexa
séculos. Dende hai máis dun século no nin credo, nin teoloxía, nin sacraOriente Medio ten lugar unha guerra case mentos; tampouco clero, aínda que
ininterrompida, entre cristiáns e hai unha especie de rabinos: os
musulmáns.
ulemas. A xaría ou camiño consta
de cinco piares: a oración ritual
diaria; o imposto social; a peregrinación á Meca e o xaxún do mes
de ramadán. Dentro da variedade prevalece unha básica uni-dade.
Entre o islam e o cristianismo hai unha tradición de guerra que
dura xa 14 séculos. Dende hai máis dun século no Oriente Medio ten
lugar unha guerra case que ininterrompida, entre cristiáns e
musulmáns.
O meu profesor de Historia Ludwig von Hertling describe o
fenómeno conflictivo: sucedeu que a Igrexa, que ata aquela non
coñecera ningunha barreira territorial, bateu de súpeto cunha
fronteira xeográfica no sur (...) Dende entón, a posición xeográfica
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de Roma dentro da Igrexa non foi central, senón marxinal. En
consecuencia, o punto de gravidade xeográfico da Igrexa trasladouse
cara ó norte, cara á Galia. E non foi isto todo. A separación entre
o Occidente e Bizancio fíxose, por culpa dos árabes, moito máis
tallante”.
Con todo “os cristiáns non foron molestados nas súas crenzas nin
estorbados na práctica do seu culto, aínda que nos países sometidos
viñan sendo unha especie de cidadáns de segunda categoría, obrigados a pagar impostos especiais e excluídos dos cargos públicos.
O centro de gravidade do catolicismo romano foi Aquisgrán, onde
Carlomagno intentaba restaura-lo Sacro Imperio Romano. Sintomático resulta que o mito de Santiago en Compostela ten coma centro
de interese o reino de Asturias –unido ó de Galicia–, onde principiou
a Reconquista e que estaba en contacto permanente coa corte de
Aquisgrán. Nun soño, Carlomagno viu no firmamento un camiño de
estrelas, a Vía Láctea, que ía de Compostela a Aquisgrán.
Cando o poder musulmán –respectuoso cos vencidos máis do que
adoitaban os vencedores–, creba, pasa a ser víctima do abuso de
Europa en tres fases: a) colonización, a partir do descubrimento de
América; b) colonialismo, que Lenin denominou “estado superior do
capitalismo”. No contexto da explosión industrial eran precisos
novos mercados e lugares con materia prima abundante e man de
obra barata; a hipocrisía foi tal que se xustificou esa fase como
misión civilizadora dos brancos; c) o neocolonialismo constitúe a
terceira fase, trala descolonización do Terceiro Mundo logo da
Segunda Guerra Mundial. Jean-Paul Sartre explícao deste xeito:
A elite europea dedicouse a fabricar unha elite indíxena; seleccionáronse
adolescentes, marcáronlles na fronte con ferro candente os principios da
cultura occidental. Logo dunha breve estancia na metrópole, devolvíanos
ó seu país, falsificados. Tales mentiras viventes non tiñan nada que dicir
ós seus irmáns. Aquilo acabou: as bocas abríronse soas; as voces amarelas
e negras seguían falando do noso humanismo, pero foi para reprochárnola nosa deshumanización.

Sarta refírese ó caso de Alxeria, que tomamos como (mal) exemplo.
Yomis Berri engade:
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A colonización, aquí máis ca noutras partes, non foi soamente unha
superexplotación das riquezas e dos humanos, foi tamén unha tentativa
de despersonalización. Explotar ata despersonalizar, despersonalizar
para mellor explotar: a lóxica colonialista xogou a fondo no caso de
Alxeria.

A situación da poboación mundial musulmana dáno-la cifra duns
1.200 millóns, dos que 92 millóns están en Europa, 12 millóns na
Europa comunitaria, sendo Francia o primeiro país musulmán de
Europa: en menos de 40 anos pasou de 5 mil a 5 millóns, 3 deles con
nacionalidade francesa, malia o feito de que non teñan existencia
legal como musulmáns; velaquí un síntoma: cada ano o día 5 de
xaneiro o presidente da República Francesa recibe os representantes
de tres grandes relixións: católica, protestante, xudía. ¿U-los
musulmáns?
O crecemento dos musulmáns procede de motivos demográficos.
En Alemaña son 3 millóns, 2 en Inglaterra; España 600.000,
Holanda 400.000 e Bélxica 200.000. En Asia hai uns 600 millóns,
deles 160 millóns en Indonesia. No continente africano uns 350
millóns; Nixeria 85 millóns. No continente americano, en Brasil
viven 5 millóns e nos Estados Unidos máis de 12 millóns.
As Relixións do Libro
“A biblioteca de Deus”, titula de xeito enfático o número 255 da
revista Lumière et Vie; refírese ó Corán, o Evanxeo e a Torah ou Lei
xudía. En realidade, o Corán é a relixión do Libro por antonomasia
porque o xudaísmo sitúa as Escrituras xunto cos seus comentarios
–Mixna e Talmud–, mentres que o cristianismo ten, a carón dos
evanxeos, a Tradición e o Maxisterio.
Nas tres Relixións, Deus fala, e ese é o ben común dos monoteísmos,
estando a diferencia no modo en que esta Palabra é recibida.
Podémonos preguntar se a revelación non é un dato estrictamente
cristián, que sería a única relixión revelada. Aconsello o amplo
estudio de Andrés Torres Queiruga A revelación de Deus na realización do home. Os Padres da Igrexa referíanse á presencia universal do Logos, Verbo que ilumina a todos, especie de principio
universal da manifestación de Deus en tódalas relixións e culturas.
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Nosoutros debemos discernir esa historia santa que Deus continúa
escribindo fóra da Igrexa. Karl Rahner distingue entre revelación
transcendental, coextensiva á historia espiritual da humanidade, e
revelación categorial, que se refire a cada unha das relixións e
coincide co fenómeno histórico correspondente.
Deixo o campo aberto a quen queira analiza-la comparanza entre
as tres relixións e os matices de tres monoteísmos, que vai dende o
rigoroso musulmán, prohibindo asociar divindades distintas a Allah,
e o cristián que inclúe o símbolo trinitario.
Xosé Chao Rego

Ergueu-se El Rei, como se erguia antigamente, puxo
na siniestra o azor, na sua destra un sol de ouro
que debullaba espadas a fulxir. Pideu cabalgadura:
O reino enteiro percorreu nun soño, e recontou as pombas,
as centeeiras, fixo conta das brétemas, das urces e de todo
canto lle pode pertencer a un rei. A xente andaba
aserrando nos soutos, plantando nos faiedos, arando
desde a beira do mar. Cantaban como cantan, aferrollados,
os vellos povos do mencer.
Mais ese dia El Rei colleu o arado: relocia o seu manto
como unha eira no serán. E abrollaron as cantigas
de amor cando as palavras se fixeron pombas.
Porque estaba un rei arando no pomar. Ainda se escoita
ese coro no vento.
É do pouco que queda do reino esvencellado!
Antón
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Conclusións da XX Semana
Galega de Filosofía
Ramón Regueira

Chegamos con este acto ao final da Vixésima Semana Galega de
Filosofía. Toda Semana leva consigo unha programación, unha
execución e unha avaliación da mesma. A programación dura, para
a Aula Castelao, un ano. Tras rematar unha semana, nos dez días
seguintes, reúnense os membros para debater o tema e o programa
da seguinte e facer a avaliación fonda da anterior. A execución
realízase durante cinco días intensos de nove horas de traballo
diario e a avaliación ten dúas fases, unha primeira, superficial e
outra máis profunda, da que falamos antes e na que a autocrítica,
asegúrolles, é dura. Isto que vou a dicir pertence a esa avaliación
feita á presa dado que estamos asolagados pola realización da
Semana. Este ano é especial. Remata un ciclo. Finalizan certas
formas de facer. Comezan novas etapas. É esta a razón de que a
primeira e a última, das sete conclusións teñan por obxecto o
pasado, a historia da Aula Castelao, e a última sexa un adianto,
máis ben un desexo, dun futuro, que por selo, está moi aberto.
1. Orixe, obxectivos e estilo da Aula Castelao
A Aula Castelao constitúese no curso 1981-1982 con tres obxectivos
claros e precisos: renovación, galeguización e participación. As
persoas que nos xuntamos naquel inicio sentiamos un desacougo
fondo. En xeral, a nosa profesión era a de ensinantes. O ensino
parecíanos algo arredado da realidade social e política. Era, xa que
logo, imprescindible renovarse. O renacemento tiña de estar máis ca
nas formas didácticas e metodolóxicas –que por certo eran as que
naquel intre estaban de moda– nos contidos. O eixo directivo debía
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ser o que a realidade era: histórica, conflictiva e contextual. En
cambio o que nos ofrecían os programas, sobre todo de filosofía,
eran metafísicas, neutrais e abstractas. A renovación era, pois,
necesaria se non queriamos seguir vivindo e ensinando algo alleo
aos tempos, e o peor, alienando as persoas. Desacougábanos un
pensar académico, estático, apolítico e ahistórico. Segue, ao fío dos
tempos, pasando o mesmo, en efecto, chegounos unha circular da
Consellería de Educación na que, de novo, se fala dunha “educación
non politizada” como se o obxectivo da educación tivera que ser un
mero adestramento en habilidades e non unha comprensión da
realidade e dos seus conflictos que nos moralice non só no senso de
ter uns valores, senón, tamén, de ter enerxía, vigor para levar
adiante unha vida decente. Se queremos isto último a educación terá
de ser non despolitizada, senón, ao revés, politizada e politizada
fondamente para que tras ver esa realidade, eses valores, un se
indigne, en primeiro termo, e logo se ilusione cun futuro diferente
para o que se necesita un pensar vivo, dinámico e situacional.
Este feito que xustificaba o primeiro obxectivo, é dicir, a renovación, implicábase co segundo, a galeguización, que foi o eixo central
perante estes anos. A filosofía presentábase, seguindo a Hegel e a
Heidegger, como un corpus único, unha historia única, un logos
único que, tralo paso do mito ao logos, comezou un desenvolvemento
no que continúa. Só hai unha filosofía, dirá Heidegger, a grega.
Antes diría Hegel o mesmo ao afirmar que “a filosofía non comeza
deica chegar ó mundo grego”. Para nós iso era a asimilación doutros
logos por un logos que se presentaba como científico, moderno,
mestizo... Era, no mellor dos casos, reducir o noso “territorio” a
mera “rexión” do pensar occidental. Necesitabamos liberarnos, en
principio, das ataduras desta forma de filosofar que chegaba a
afirmar ideas como que non se podía facer filosofía en linguas que
non fosen o grego, o latín, o alemán, ou en último termo, o inglés
ou o español como afirmaría Ortega e hoxe G. Bueno. Como podía,
en efecto, explicarse a Platón, Heidegger, Marx, Kant, Wittgenstein...
en galego? Este ceibarse do xugo do monologos tería de levarnos,
inmediatamente, a unha nova construcción filosófica para a que era
necesario o coñecemento do noso “ser histórico” con toda a súa
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cantidade de tradicións, mitos, narracións, historias, ritos... que hai
no “ser” de Galicia. En conclusión, tentabamos sublevarnos, non
delegar a palabra, alzar as voces reprimidas e marxinadas. Desdefinir a filosofía e re-colocala, é dicir, situala no noso contexto que
é un universo concreto de vida. Á par teriamos que asumir a tarefa
de coñecer as tradicións e conflictos que hai en nós e desde eles
liberarnos das asimetrías. Nin deixarnos asimilar, colonizar; nin
sacralizar o propio como se non se desen contradiccións e conflictos
internos.
Finalmente queriamos sacar a filosofía da academia. Impregnala
e confrontala coa realidade social da que falamos. Para iso teriamos
de estar onde se dese debate, argumentación, contradiccións, dúbidas.
A participación, pois, en todo tipo de ágoras onde puidésemos vivir
a realidade tiña que ser unha teima e un compromiso de tódolos
membros.
Esta foi a teoría, este foi o paradigma que nos propuxemos. ¿E que
resultou na práctica? ¿Como exercemos os obxectivos durante estes
vinte e un anos? Cremos que foron as Semanas de filosofía o intento
máis serio que usamos para facer realidade os tres obxectivos. Nesas
semanas tentamos impor un estilo e non só un método de pensar. O
estilo formalízase na forma de executar cada día, dos cinco que
consta, cada semana. Cada xornada ten tres sesións: a de mañá
onde, centrándose no tema da mesma, se intenta que se exercite a
interculturalidade, é dicir, que se presente diante de todos unha
forma de pensamento filosófico. Esta interpélanos, esíxenos diálogo
e faino desde o seu logos e respectando o noso. A tarde, tendo como
eixo a Galicia, pretende desenvolver a interdisciplinariedade. Na
realidade do noso ser hai aspectos, conflictos, tradicións... e para
coñecelos é necesario con-vocar e escoitar os diversos saberes para
que cos seus métodos describan, analicen e interpreten unha rexión
dese ser. Escoitalos é atoparse coa información necesaria e precisa
que se necesita para coñecer o mundo que posibilita o exercicio da
liberdade e da autonomía dos seres radicados nel. Finalmente, nas
sesións da noite, é a vitalidade, a materialidade o que se presenta
diante de todos nós. A academia cede o lugar á vida. As persoas
concretas, con imaxinacións, desexos, frustracións concretas fanse
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presentes na semana. É este o espacio filosófico real. A el é a quen
a filosofía ten de servir se quere ser transformadora e non
contempladora, abstracta e ideloxizadora no senso negativo da
mesma.
Este estilo, que se exercitou aquí durante estes vinte anos, deu
como resultado estes seis productos que sinalo brevemente:
•

Que por Pontevedra pasaron máis de 400 intelectuais de tódolos
campos: filosóficos, sociolóxicos, políticos, biolóxicos, literarios... e de todas as partes do mundo. Deixaron a súa palabra
fonda e precisa. As súas intervencións, case na totalidade, están
recollidas en cintas agardando a súa publicación

•

Que na Aula Castelao e na Semana Galega de Filosofía deixaron
as súas ideas máis de 200 comunicantes que aprisionados polo
espacio e o tempo sintetizaron pensamentos, cando menos,
impactantes. Están, en xeral, publicados nos dossiers que
entregamos ao inicio de cada semana.

•

Que as semanas deron como resultado máis de dez publicacións.
Están sinaladas no pequeno informe da Aula Castelao que nos
dossiers se atopa na última páxina dos mesmos.

•

Que por estas semanas pasaron máis de 18.000 persoas que,
como dicimos nesa información que citei antes, fixeron que “as
semanas fosen fermento que leveda a masa de todo un ano
laboral abrindo vieiros, proporcionando bibliografías... son
unha boa ocasión non só para a complementación intelectual
senón para o medre das relacións humanas e de amizade”.

•

Finalmente, das semanas xurdiron varias teses de doutoramento,
cátedras universitarias, distintos seminarios (Portugal Hoxe,
Filosofía Zuche, F. Cordón, S. de Beauvoir, Marx, Engels...) e,
sobre todo, aquilo que un asistente dicía hai algúns anos: “levo
a cabeza barrenada, agora teño que sentarme e organizar todo
e, o peor, é como farei para levar isto ás miñas clases e á miña
actividade social”.

Isto foi o que aconteceu estes anos. Pero, non estamos contentos.
Tiñamos uns obxectivos. Tentamos executalos. Pero segue a filosofía
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única, segue pouco usada a lingua galega dentro dela, o pensamento
galego non se desenvolveu, seguimos, se o pensamos a fondo,
desprezando e odiando o noso. ¿Fracaso? Só sabemos que os
problemas están aí e se están temos un obxectivo para seguir. Non
podemos fuxir. Sabemos onde non podemos estar, aínda que moitas
veces non sabemos onde estar e como estar.
En resumo: Tres obxectivos, 20 semanas e uns productos en
formas de presencias, teses, libros e amizades. Isto foi o mellor.
Seguimos, os membros da Aula Castelao, tendo amor ao traballo que
facemos, consideramos que a educación é importante e, como non
esperamos outra cousa, dalgún xeito sentímonos felices co que
fixemos, facemos e –espero– faremos.
2. Catro formas de exercer a teoría e a práctica filosófica
Catro pensadores interpeláronnos e esixiron de nós o que os
escoitaramos, en primeiro lugar, dialogaramos, en segundo, e
debateramos con eles en terceiro. Os profesores Adolfo Sánchez
Vázquez, Celia Amorós, Raúl Fornet e James Petras presentaron á
nosa mirada catro formas, catro paradigmas desde os que pensan,
describen, analizan e miran. O modelo marxista, o modelo feminista,
o modelo do diálogo intercultural e o modelo globalizador foron propostos ao noso diálogo. A desigualdade social como motor do pensar;
a diferencia de xénero; o diálogo e respecto entre as culturas que
esixen ser escoitadas, respectadas e non colonizadas e a loita
urxente contra unha forza bestial, que baixo a capa da intercomunicación, arranca, explota, anula a igualdade, foron as ideas
forza que nos deixaron. Concluíron, en xeral, que a miseria real e
mental, a pobreza e a ignorancia, son a realidade do noso tempo.
Para eles unha nova filosofía ten de xurdir diante dunha inxustiza
universal que esixe o noso descontento e con el unha revolta, unha
aposta, unha lóxica e unha universalidade diferentes. Temos que
enfrontarnos, nunha aposta decidida, por unha nova universalidade,
unha nova mundialización que xurda dunha lóxica distinta que ten
na protesta, na contradicción e na rebelión fronte a ese mundo
excluínte, o seu obxectivo. O interese pola solidariedade, a xustiza,
a verdade ten de ser ese horizonte que hoxe parece utópico, pero de
nós depende convertelo en realidade. As ideas e os compromisos e
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non a falsidade, a manipulación, os bombardeos, a xustificación
perversa, teñen que dirixir o noso facer e pensar. A miseria mental
amósase hoxe non tanto no dicir, na liberdade de expresarse, canto
no pensar. Darnos conta do que pensamos, por que pensamos, e se
pensamos, en último termo, o que dicimos ou máis ben falamos e
pensamos como se fósemos menores de idade ao dictado duns
monstros que nos quitan a liberdade de ver tras do aparente o que
se agocha, a verdade, que perversamente se dilúe nunha linguaxe
falta de referentes que só se usa e non significa.
3. O presente e o futuro de Galicia
Os cinco relatores, adaptándose á proposición da Aula, quixeron
amosar o compromiso cun espacio, unha cultura, unha historia,
unha lingua. Os profesores Xesús Alonso Montero, Domingo
Docampo, Mª Xosé Queizán, Xosé M. Beiras e Xosé Luís Barreiro
Barreiro realizaron, acertadamente, o obxectivo que o estilo, do que
falamos, propón para as sesións da tarde: a interdisciplinariedade.
A cultura, a universidade, a escrita, a economía política e a filosofía
xorden nun espacio, nun contexto concreto e serven ao mesmo. A
negación dunha cultura propia, dun logos propio, a negación dunha
organización económica propia, a intención asimiladora por tódolos
medios das nosas voces, a negación, bloqueo e desconfianza da nosa
soberanía é o obxectivo primeiro na dialéctica de liberación/
sometemento, pero, á par, hai que coñecer, analizar e comprometerse
cos conflictos internos a esta realidade que moitos negan ou
ocultan. Os feitos que ocorreron, e seguen a suceder, durante a
preparación da semana foron, e son, aguillóns que teñen de servir
para tomar conciencia e opción por maneiras distintas de ver, pensar
e facer.
O compromiso con Galicia foi, xa que logo, unha conclusión dos
cinco. Ese compromiso significa, nin máis nin menos, que a recuperación do tribunal das víctimas que son, sucesivamente, Galicia
como un todo e dentro dese todo aqueles que dun xeito ou doutro
sofren asimetrías de traballo, xénero, información, educación,
saúde... No intre no que nos atopamos son urxentes as chamadas a
ver que unha patria, unha nación, se sostén en realidades moi
concretas como son a xustiza, a educación, a necesidade do público,
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a soberanía sobre o propio, a protección da natureza... Se esas
realidades existisen, e non fosen só desexos, acontecementos como
o do Prestige, o das “vacas tolas”, o do paro, a sanidade, o traballo,
o da muller... terían outras solucións e afectaríannos doutro xeito.
As diferencias son a riqueza que nos dá a vida, só son ameaza para
esa globalización, esa ideoloxía imperial que neutraliza e coloniza o
mundo. Galicia é un pobo que loita polo seu dereito á autodeterminación económica, política e cultural e non se comprende nin como
parte de unha cultura, filosofía... é dicir, asimilada por elas,
tampouco se deixa inculturar sería recoñecer a superioridade do
logos que a reformula, incluso non se comprende como mestiza,
senón como realidade diferenciada que quere dispor de si. Con iso
non pretende asimilar a ninguén; só quere un territorio onde vivir
o seu en respectividade, é dicir, comunicar a súa vida e a súa historia
aos outros para no diálogo conseguir unha universalidade que non
se impón, senón que resulta da convocatoria de todos e onde cada
quen, desde o seu tronco, asume aquilo que o fai medrar como ser
e pobo diferente e singular. Só desde a simetría e o recoñecemento
se pode falar de mestizaxes.
4. Imaxinación: palabra e acción
Así se formulaban as sesións da noite e expresa certeiramente o
que nelas ocorreu. O ser humano é creador. A imaxinación representa na persoa a forza creadora. Esa forza necesita ser nutrida. Para
os seis relatores destas sesións esa alimentación ten de xurdir da
realidade, do lugar social onde viven. Ese territorio esíxelles
respostas, palabras, accións. Non imaxinan para di-vertirse, para
escapar, para illarse. ¡Non! Imaxinan porque sen iso estouparían. É
tal o que ven que necesitan pór en cancións, en poesías, en novelas,
en obras de teatro outros mundos onde non sexa necesario estourar.
¿Lográrono? Eu creo que non. Se así fose non existirían prestiges,
guerras, linguaxes perversas, explotacións laborais, reformas educativas, cando menos, insensatas... pero, ao menos, non poñen a súa
imaxinación ao servicio dun imperio que uniforma, disciplina, anula
a capacidade de ser libre e diferente. O peor non é non ser libre, é
non decatarse de que así é. Uxía Senlle e Mª del Mar Bonet, Manuel
Rivas, Alfonso Sastre, Eduardo Galeano e Xosé Luís Méndez Ferrín
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nunca deixaron que a súa imaxinación e a súa palabra servisen
como narcotizantes ao servicio dun poder onde todo pensamento,
autonomía e liberdade son perigosos. Cumpriron, por tanto, e
abondo, o obxectivo que a Aula Castelao atribúe ás sesións da noite:
ser viveiros de vida, de historia, de desacougo. Loitaron denodadamente por evitar o retorcemento e baleiramento das palabras.
Desvelaron a miseria mental das clases dirixentes. Enfrontáronse
cunha manipulación da linguaxe que, utilizando os prodixiosos
avances tecnolóxicos, domestica as conciencias e lles fai ver, mirar
e pensar como eles queren. Coas súas armas, as das cancións e
palabras, fixeron xurdir as contradiccións, os intereses, as necesidades que se agachan, pero, tamén, pariron esperanzas, linguaxes,
pensamentos diferentes. Todos eles, nos catro días, e hoxe espero
que o faga, como sempre, o profesor Ferrín, crearon en nós ese
sentimento indescritible que é o da amizade. Ese sentimento de estar
nun mundo común onde sexa posible a diferencia, pero non a
desigualdade; a solidariedade, pero non a competencia; a irmandade
e non a inimizade; a palabra e non o silencio; o pracer e non a dor
que xera a crueldade, a violencia, o desprezo e a guerra. Foron eles,
en fin, imaxe doutro modo de ver e de actuar: o da xustiza que é esa
amizade secularizada que a Aula Castelao quere para todos vostedes.
Fronte a unha literatura impersoal, en conclusión, incorporaron a
vida ese compromiso real que se converteu en algo co-vivido.
5. Recoñecemento ás Institucións
Nós, os membros da Aula Castelao, podemos ofrecer o noso
traballo. De feito nestes anos ninguén tivo a menor remuneración
económica ou social. Ninguén se serviu da Aula para a súa medra.
Isto foi, e é, así, pero non chega. Necesítanse medios de todo tipo,
pese a que tódolos relatores foron connosco desprendidos. Sabían
das nosas limitacións e dos nosos intereses. Sen esas institucións
que aparecen e apareceron nos programas e carteis isto non sería
posible. O voluntarismo serve para preparar, realizar e avaliar, pero
non paga nada. Só ten valor de uso e non de cambio. A todas elas
moi obrigados. É de xustiza e de bonhomía lembrarse hoxe do
Concello de Pontevedra (desde o inicio axudou, colaborou,
engrandeceu este congreso. Nos derradeiros anos, incluso, aumentou
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significativamente a súa presencia en tódolos campos para que este
evento seguise adiante); da Deputación de Pontevedra (que, igual có
Concello, axudou desde o inicio e nos últimos anos fixo esforzos de
todo tipo para que o material da Semana chegase ás vosas mans); a
Caixanova (permítannos un recordo a Caixa Pontevedra, e aos seus
traballadores, que desde os comezos puxo ao noso dispor as
instalacións. Hoxe Caixanova segue o camiño con aumentos progresivos na súa colaboración); á Universidade de Vigo (que desde hai
anos co-organiza este evento e formaliza os títulos); ao Colexio de
Avogados (desde hai algúns anos colabora na medida das súas forzas
para que as semanas continúen) e finalmente á Xunta de Galicia,
que a través da Consellería de Cultura e da Consellería de Educación
nos apoiou nestes anos. Non está demais, sen embargo, dicir que os
membros da Aula Castelao, que como dixemos entregan gratuitamente o seu esforzo, non entenden como organismos como a
Dirección Xeral de Política Lingüística, a Dirección Xeral de Ordenación Educativa e en xeral a Consellería de Educación neguen, nos
últimos anos, calquera tipo de axuda. É, cando menos, incrible que
unha organización que usa só o galego e ten a galeguización como
obxectivo central sexa excluída por Política Lingüística das súas
axudas por non “acadar a suficiente prioridade de acordo cos
criterios establecidos” (son palabras textuais). Tamén resulta, ao
menos, chocante que facendo o que facemos, tendo o índice de
participación que se ten e contando con relatores de recoñecida valía
intelectual, a Consellería nin sequera se digne contestar ás nosas
peticións económicas. Non sempre foi así. Pero os tempos parece que
son outros. En canto á Consellería de Cultura, a Delegación de
Pontevedra foi, en xeral, moi receptiva, non así a Consellería. ¿Por
que? As respostas son de todos vostedes.
6. Lembranza dos pais biográficos
Con esta fórmula expresamos a nosa débeda con tódolos que nos
axudaron a construírnos como Aula e como persoas. A Aula Castelao
fixo uso desde hai anos dunha distinción que nos ven ben aquí para
tirar esta conclusión. Os pais biolóxicos tócannos. Non os eliximos.
Dannos a materia prima que ao contacto co medio se transformará
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na personalidade de cada quen, pero é nese medio onde aparecen os
múltiples pais biográficos que xeran o noso carácter, o noso ser. A
Aula Castelao tivo moitos pais biográficos. De todos somos debedores,
pero algúns xa nos deixaron fisicamente non así como posibilidades
para seguir creándonos, apropiándonos da nosa liberdade e autonomía. Queremos recordar a eses pais biográficos, algúns deles foron
modelos a imitar, outros modelos a evitar, pero todos foron posibilidades, como dixemos, para ser. Permítannos que, como exemplos,
nos lembremos destes: J. Luís Aranguren, F. Cordón, G. Selser, C.
Lerena, F. González Bernáldez, I. Ellacuría, M. Sacristán, J.
M.Valverde, V. Muñoz Delgado, María Casares, R. Carvalho Calero,
Marta Fuentes, Uxío Novo Neira e a nosa compañeira da Aula
Castelao Belén Feliú. Con Martí dicímoslles: “honrar, honra”. Mais
non é só honra o que recibimos de vós, senón ser, personalidade,
autonomía, liberdade, responsabilidade, conciencia. Moi obrigados
por iso.
7. A filosofía, o pensamento, a dialéctica
Nestas tres palabras cargadas de significado reúnense o que pretendemos seguir a construír. Dixemos que os problemas seguían.
Afirmamos que hoxe campa un “espírito asimilador”, negador das
diferencias, homoxeneizador do planeta segundo as leis do mercado,
creador dunha antropoloxía onde a persoa só é o ser que consume.
Un espírito que utilizando a dimensión financeiro-económica, a
informática, a organización do traballo e a homoxeneización cultural, crea unha exclusión masiva de grandes partes da humanidade.
Ese está aí. Está aí querendo que todos renunciemos a pensar, a
filosofar, a dubidar, a desacougarse, a ver. A Aula Castelao non debe
morrer. Os seus obxectivos, o seu estilo, parécennos armas que
deben seguir porque son “de destrucción masiva” contra un estado
de cousas que se resume nisto: fuxide de toda esperanza de cambio.
Todo é e non pode ser doutro xeito. Fronte a iso afirma: o mundo
pode ser diferente, Galicia pode ser distinta. E ¿qué significa ser
diferente, ser distinta? Significa ser máis igual. Igualdade dos pobos.
Igualdade das persoas. Igualdade de traballo. A igualdade non se dá,
conquírese. Merece a pena. Todos seremos máis ricos despois.
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Resumo este final, e perdoen que sexa aquí algo persoal, nestes
tres textos, algúns dos cales xa usei cos mesmos obxectivos: presentar a necesidade da filosofía, do pensamento e da dialéctica.
1. Dicía H. Cámara: “Se axudo aos pobres, chámanme santo e
queren canonizarme, pero se pregunto polo porqué da pobreza,
entón alcúmanme de comunista e queren, no mellor dos casos,
fusilarme”.
Se a filosofía é sempre a resposta ao porqué, esta é a súa forza. A
verdade sempre foi revolucionaria, pero hai que desvelala porque se
agocha.
2. Esta pequena poesía de B. Brecht que usamos en moitas
ocasións nas nosas aulas non para “violar”, como di o señor Fraga,
senón para educar na rigorosidade, na dispoñibilidade e no
desenvolvemento da imaxinación, e que di:
Xeneral, o teu tanque é máis forte que un coche
Arrasa un bosque e esmaga cen homes
Mais ten un defecto:
necesita un conductor
Xeneral, o teu bombardeiro é poderoso
Voa máis rápido que a tormenta e carga máis que un elefante.
Mais ten un defecto:
Necesita un piloto.
Xeneral, o home é moi útil.
Pode voar e pode matar.
Mais ten un defecto:
Pode pensar.
3. Mediante esta poesía, tamén de B. Brecht, salientamos outra
das intencións: a da análise das contradiccións e do compromiso:
“Os asoballadores dispóñense a dominar outros dez mil anos
a brutalidade avala que todo seguirá o mesmo.
Non se oe outra voz ca dos dominadores
E no mercado berra a explotación: Agora é cando empezo.
E entre os oprimidos, moitos din agora:
Nunca se acadará o que queremos.
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Quen estea vivo aínda non diga “nunca”
O firme non é firme.
Todo non seguirá igual.
Cando teñan falado os que dominan
Falarán os dominados.
¿Quen se pode atrever a dicir “nunca”?
¿De quen depende que siga o asoballamento? De Nós
¿De quen que remate? De nós tamén
¡Que se erga aquel que está abatido!
¡Aquel que estea perdido,que loite!
¿Quen poderá conter ao que sabe da súa condición?
(pois) Os vencidos de hoxe son os vencedores de mañá
(e) o nunca convértese no agora mesmo”
Señoras e señores, compañeiras e compañeiros, a Aula Castelao
nunca dixo, e atrévome a afirmalo para o futuro, o que Donald
Rumsfeld afirmou: “Estamos en guerra, e como, vostedes comprenderán, imos mentir”. Mente quen non quere ir á raíz dos problemas,
quen non ve os conflictos, quen non ve aos explotadores e explotados, vencedores e vencidos, excluíntes e excluídos. A filosofía que
nestes vinte anos tentamos practicar foi esta: A de non mentir. En
tempos onde non só asistimos a unha guerra inxusta, senón á creba
da legalidade, da palabra, da verdade, da moral e da conciencia
recoñecer isto é, e foi, o noso compromiso. Para nós é o tribunal das
víctimas o que xulga. Queda moito por facer, por desvelar, por
esclarecer é, pois, unha tarefa que nos supera. Non temos forzas nin
medios. O cartel de Castelao que usamos para divulgar o tema da
Semana e que di: “non lle poñades chatas a obra namentras non se
remata. O que pense que vai mal que traballe nela; hai sitio para
todos”, non queremos que sirva para xustificar o noso fracaso, só
que sirva para implicar a todos na obra do pensar. Renunciar a
facelo é caer na cegueira que hoxe ten culpables claros: o imperialismo que se agocha baixo esa vaporosa verba que é a da globalización.
Tenta negar que hai outros camiños, que hai utopías. Pretende
convencernos de que é natural e ineludible o camiño de exclusión e
colonización que tomou hoxe o mundo. Non é así. De nós depende
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que siga a selo. Podemos dicir non. Non á exclusión, non ao
monoculturalismo, non ao traballo lixo, non ao paro, non á fame,
non ao autoodio, non á destrucción dos recursos da humanidade,
non á negación da nosa lingua, non á ausencia do Estado cando se
necesita. SI á igualdade, á solidariedade, ao pensamento transformador. Para iso necesitámonos todos porque, como dicía B. Brecht,
“hai homes que loitan un día e son bos, hainos que loitan moitos
días e son mellores, hai homes que loitan un ano e son moi bos, pero
hai homes que loitan toda a vida e eses son os imprescindibles”. Vós,
todos, sodes imprescindibles para un futuro onde cada quen reciba
segundo as súas necesidades.
Ramón Regueira

Andar sempre á procura
do reino que se agacha no horizonte
lonxano e dubidoso
cando as noites removen o silencio
lámpadas amatadas
pálpebras que se pechan
destinos indecisos na fábula inocente
da conversa
ou ventos que se espallan
por cima dos espacios onde se anuncia a alma.
Non é a ignorada esencia.
Non é a materia tenra e primixénia.
Non é a curva sagrada que se pousa na man.
Nin ritmo de palabra que respira.
Nin esa imaxe azul
que persiste no tempo e na memoria
a visión ensoñada que se expresa na morte.
Luz P
ozo
Pozo
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Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,
mórrome de soidades
Cando vos oio tocar,
campaniñas, campaniñas,
sin querer torno a chorar.
Cando de lonxe vos oio,
penso que por min chamades,
e das entrañas me doio.
Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,
mórrome de soidades.

Rosalía1, coa súa poesía, fixo que as campás de Bastabales sexan,
sen dúbida, das máis famosas do mundo, verdadeiro arquetipo da
campá. A súa sona non vén dada nin polo seu tamaño ou
grandiosidade, nin por formar parte dalgún conxunto monumental
extraordinario. A sona das campás de Bastabales débese á súa
sensibilidade, pois, senten, falan, comunican, interpelan, teñen
personalidade propia, mesmo nome propio, con son diferente segundo
a circunstancia ou a persoa que escoita.

1
O tema da campá é frecuente en Rosalía. En Follas Novas, O toque de Alba, a
campá é síntese de lembranzas e de saudades, mesmo pavorosas cal sombra que
me asombras.
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A campá na sociedade tradicional estaba presente nos
acontecementos máis importantes da vida das persoas e dos pobos.
Na campá da catedral toledana, a Encarnación, podía lerse: “Laudo
Deum verum, plebem voco, congrego clerum, defunctos ploro,
tempestatem fugo, festa decoro” Esta inscrición define e resume
plenamente a diversidade de funcións que podía desempeñar a campá
A campá, ó longo do ano, expandía a alegría da festa, a tristura
da desgracia, informaba ou mesmo exhortaba. Agás o Xoves Santo2
que permanecía muda despois de mediodía, no resto do ano marcaba
o ritmo da vida.
A xornada diaria estaba marcada polos sinais da campá, de aí
tamén o seu nome de sino. O solpor e o toque de ánimas servía de
referencia para o último sinal, o de ánimas que soaba unha hora
máis tarde, sobre as oito no inverno e ás nove no verán. Nas cidades
empezaba a campá maior da catedral e logo respondían as das
demais igrexas, sen que puidesen volver a facelo deica á unha do día
seguinte, agás que houbese que dar sinal por pontífice, bispo, persoa
real ou membros do cabido da mesma catedral. Nas localidades
pequenas esta función correspondía á parroquia.
As Constitucións Sinodais de toda España reflicten con
minuciosidade a regulamentación existente sobre o uso das campás.
No Sínodo de Tui de 1528, sendo bispo don Diego de Avellaneda3
regula polo miúdo cándo e cómo se deben tocar as campás para as
máis diversas actividades.
Don Diego de Muros, bispo de Tui entre 1471 e 1487, que tivo
2
No concello de Baleira, particularmente na parroquia de Librán, despois da última
badalada, ceibábase a xugada e tanto o arado como o carro non se movían do sitio.
Comunicación persoal de Alejandro Pin Díaz, 24.04.2002.
3
“que en cada yglesia, despues del sol puesto començando a escurecer, haga señal
com campana...tangan al Ave María nueve badajadas, de tres en tres...y despues
de las nueve badajadas ande un poco la campana autorno por tanto espacio que
puedan dezir la Salve Regina y el Credo
Credo”.

Para chamar ó recolledor dos desmos manda, baixo pena de excomuñón, que “no
hallando al abad ni a su mayordomo o cogedor, que tal feligrés que tiene algo para
dezmar que sea obligado a tañer y repicar la campana de la feligresía tres veces”.
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graves enfrontamentos co conde de Camiña, don Pedro Madruga,
celebra do 2 ó 6 de novembro de 1482 un importante e necesario
sínodo, no que entre outras moitas normas manda tocar as campás
contra algúns pecadores4. A situación da diocese de Tui era calamitosa
como se di no mesmo Proemio do citado Sínodo: “E considerando
asy mismo que ha trinta e tres annos que la nuestra iglesia
cathedral e obispado de Tui ha estado y estuvo tiranizado e
profanado, e que los prelados e obispos no podieron entrar en el
dicho obispado por miedo de los tiranos que lo tenían e tovieron
ocupado”.
En Ourense durante o episcopado de don Francisco Manrique de
Lara celebráronse dous sínodos consecutivos, o primeiro o 12 de
abril de 1543 coa asistencia de 600 cregos e o seguinte en 1544 coa
presencia de 800 clérigos, establece que cando se tema tormenta ou
perigos atmosféricos se toquen as campás en todas as igrexas5.
Facer soar as campás, con canto máis aparato mellor, era remedio
para combater as tormentas de verán e, mesmo, toda clase de males.
Pero algunhas eran máis eficaces e avogosas6. Ademais había a
crenza de que o estrondo das campás espelía os ventos para outra
parte. Pedro Ciruelo7 explica todo isto polo miúdo na primeira
“...porque ay muchos en nuestro obispado ...que se casan con parientes e
cunnadas e en otros grados vedados, e otros que dexan sus mujeres e las mujeres
sus maridos e se casan con otros...e que sy requerido no se apartare de tal pecado,
el clerigo cura de la iglesia donde aquel es parroquiano tres domingos o fiestas
requera en el logar publicamente que lo echen del logar o feligrisía...e sy non lo
quyssiere fazer, el clérigo tanna las campanas en testimonio.”

4

“Quando los sacerdotes vieren el tiempo rebuelto, y se temiere tempestad o
tormenta de aguas o piedra o ayres, hagan tañer al nublo en todas las iglesias todas
las campanas”.

5

Por exemplo, as campás deo Santo de Louzarela (O Cebreiro), tiñan un toque
especial que se traducía na oración seguinte: “Tente trono, tente tu, Que Dios pode
máis ca tu”. Desviaban o trono cara a outras parroquias co conseguinte medo
destas. Había persoas expertas para a ocasión, unha delas conta que entre toque
e toque facía unha parada e botaba esconxuros cara ó trono, nunha destas, unha
descarga obrigouno, con gran susto, a escapar do campanario. (Comunicación
persoal de Pepe Val, maio de 2002).

6

P. Ciruelo, Tratado en el cual se reprueban todas las supersticiones y hechizerías,
Alcalá de Henares, 1547.

7
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metade do século XVI: que se hagan los mayores estruendos e
movimientos que pudieren en el ayre, conuiene a saber, que hagan
tañer en torno y a soga las mayores campanas que ay en las torres
de las yglesias y las que más rezio sonido hagan en el aire... y hagan
soltar los más rezios tiros de artillería..., e los tiren contra la nuue,
porque la nuue es unha espessura o congelación hecha por el frío...
y con las campanas y las lombardas despárzes e caliéntase algo el
ayre, e ansí la nuue se dissuelve o derrite en agua limpia sin granizo
o piedra. O que non era lícito para Pedro Ciruelo era a crenza, moi
estendida, de que nas nubes viaxaban os demoños, sen embargo no
século XVII, o Padre Noydens recomendaba tocar as campás porque
los demonios temen mucho su sonido, y tanto que oyéndolas, echan
a huir, como lo testifican muchos y graues Autores8.
Disposicións moi semellantes encontramos en todos os sínodos da
Península Ibérica. En Portugal, o sínodo de Braga do 15 de
decembro de 1505, convocado por don Diogo de Sousa, manda tocar
as campás anunciando a chegada dos visitadores9 porque non era
infrecuente que abades, rectores, capelläes e rendeiros, quando
sentem ou sabem que os visitadores ham de hir â igreja honde eles
estam, se absentam della por non serem achados e non darem rezam
da sua negligencia acerqua da cura de seus freigueses.
Pero o gran protagonismo da campá estivo e mesmo continúa en
certos ambientes na chamada á solidariedade. O toque de ánimas
instaba ós veciños “a que supliquen a Dios sea seruido de sacar
aquellas ánimas fieles de las penas del Purgatorio y de llevarlas a su
sancta gloria”, afirman varios sínodos. Se este toque se acompañaba
do rezo dunha oración eran concedidos corenta días de indulxencia.
Cando se sacaba unha ánima do purgatorio en virtude da bula da

B.R. Noydens, Práctica de exorcistas y ministros de la Iglesia, Madrid, 1666,
páx.120.

88

99
“...que cando os nossos visitadores foren no julgado para visitar que cada hüu estê
residente em seu beneficio pera estar aa visitaçam e tenhan seus freigreses prestes
que tanto que repicarem o sino venham todos aa igreja”.
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Santa Cruzada, o sínodo de Valencia ordenaba que se desen sete
toques adicionais para coñecemento de todos.
Especialmente en Galicia 10 e Estremadura a lembranza diaria da
campá era complementada coa actuación dunha persoa devota que
percorría as rúas tocando unha campaíña pregando oracións polas
ánimas. Na Alberca (Salamanca), ata hai ben pouco tempo, aínda
saía unha muller devota ó anoitecer dando tres toques en cada
esquina cunha campaíña pregoando.” Acórdemonos de la muerte y
las benditas ánimas del purgatorio”. Na provincia de Lugo, con
lixeiras variantes, a chamada á oración que se facía contra a noite,
desenvolvíase tal como nola conta na súa comunicación Pepe Val,
cura de Vilar de Ortelle (Ferreira de Pantón)11.
Releixar12: o son da morte solidario e protector
A campá, ademais de recordar as ánimas que penaban no
purgatorio, marcaba todo o proceso da morte, de cada morte
concreta, desde a agonía ós funerais e ó mesmo enterro.
A visita do médico, moitas veces, producíase cando o enfermo
estaba tan grave que xa pouco se podía facer, entón aconsellaba ós
familiares que avisasen o cura para “despachalo” e levarlle o
viático, acontecemento que se comunicaba mediante un toque especial,
“picar a sacramentos”. Este sinal non soamente servía para practicar
a solidariedade co irmán sumido en extrema necesidade, senón que
tamén cumpría a función de espantar os malos espíritos13. Esta
Constitucións sinodais de Astorga (1553), Salamanca (1606), Ávila (1617), Xaén
(1626), Lugo (1632), Gran Canaria (1634), Salamanca (1656), Valencia (1657),
Córdoba (1622), Málaga (1671), Plasencia (1687) e Calahorra (1698).
10

“A xente cando oía os toques de oración, os homes quitaban a pucha e dicían:
alabado sea Dios-ánimas del cielo, plantaban o traballo e rezaban o angelus e o Pai
Noso polas ánimas benditas. O toque era sempre na campá grande alternando tres
badaladas e unha parada e logo unha carreira de 40 campanadas recordando os
40 días de Xesús no deserto”.
11

Releixar, tocar a defunto, con este significado emprégase este verbo en terras de
Baleira e limítrofes.
12

“Cierta señal con la campana ...para ahuyentar los diablos que no están menos
assobrunados sobre el cuerpo del agonista que enxambre sobre colmena”. Alejo
Venegas, Agonía del Tránsito de la muerte, Toledo 1553.
13
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mesma campá que soara polo agonizante volve a facelo cando este xa
finara para retirar “los demonios que por los aires quedaron y
recordar las necesidades de sufragios que tenían las ánimas del
purgatorio” (A. De la Natividad, 1616).
A mecánica deste rito era moi semellante en toda Galicia e mesmo
en toda España: tres toques que podían simbolizar como propoñía
García de Bayona (1633) “la memoria de los tres tiempos passado,
presente y venidero, quan velozmente buelan”. Xeralmente diferenciábase co número de badaladas se se trataba de home, muller ou un
neno (un “angelito”) menor de sete anos, que era cando se lle
atribuía o uso de razón.
Co paso do tempo o uso da campá dexenerou e converteuse en
pompa 14 ata tal punto que as Sinodais intentan pór freo e limitar a
tres os toques ou clamores polos defuntos. O primeiro para avisar
da morte, dando catro golpes de dobre, se o morto era relixioso, tres
se era home, dous muller e un se se trataba dun neno. O segundo
clamor anunciaba que a comitiva se dirixía á igrexa, e o terceiro
cando se estaba rezando o responso sobre a sepultura. No século
XVII tendeuse a ampliar a catro os clamores, pero, en todo caso,
nunca ningún destes clamores debía durar máis de 15 minutos ou
todos xuntos máis de media hora. Sen embargo cada zona introduciu
as súas peculiaridades.
A todo isto había excepcións que indicaban a categoría do funeral
elixido polo testador. Se se trataba dun clérigo, cabaleiro, mestre ou
doutor da universidade de Salamanca, podían tocar por el todas as
campás das igrexas por onde pasaba. Hai un manuscrito 15 do século
XVII que describe polo miúdo os toques que correspondían en cada
caso. Mesmo en outubro de 1646 morre o príncipe Baltasar Carlos,
o vigairo manda que en todas as igrexas e conventos durante nove
días e nas mesmas horas nas que se tocase na catedral deran os
clamores de rigor: cada día de seis a sete da mañá, de doce a unha
14
Así un presbítero de Cabra, na metade do século XVI, manda no seu testamento
que “las campanas doblasen desde que tenga noticia de mi muerte, hasta que me
entierren, de noche y día, sin cesar, para alibio y consuelo de mi alma”.
15

Ceremonias y sucesos de la S. Iglesia de Toledo, BPT, fondo Borbón-Lorenzana.
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do mediodía e de oito a nove da noite. Todo estaba envolto polo son
da morte, mostra dunha solidariedade máis imposta ca solicitada.
Coñecemos moitas normas e detalles sobre usos e costumes, pero
descoñecemos as sensacións e sentimentos que os homes e as
mulleres do campo e da cidade experimentaban co son da campá que
os acompañaba no día a día das súas vidas e que eles sabían
interpretar, mesmo ás veces, con humor.
O gran patriarca galego, don Ramón Otero Pedrayo, que tan ben
soubo ler o corazón de Galicia, recolle un dito e unha interpretación
dos vellos acerca do falar das campás ourensás que transcribe en
forma de diálogo:
Unha campá di: ¡En Vilela morreu unha vella, en Vilela morreu
unha vella, en Vilela morreu unha vella!, pregunta, curiosa ,outra
da catedral: ¿E que deixou, e que deixou, e que deixou? Outra
responde: ¡Unha manta e un cobertor, unha manta e un cobertor,
unha manta e un cobertor! Logo inquire outra máis fina: ¿Como os
han partir, como os han partir, como os han partir? ¡Ó longo... ó
longo... ó longo!, sentencia espaciadamente coa voz grave e solemne
dos bispos e dos cóengos a campá grande da catedral.
Xosé Mª Pin Millares

¡Ai! ¿Será a morte nada máis un sono?
Tras do outono da vida, ¿Que hai pra nós?
Colombo topa un mundo nun outono...
¡Que tan dichoso que topase a Dios!
Curros Enríquez
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Vicente Agulló Canda era un militar galego, dos 62 que perderon a
vida cando regresaban da súa misión humanitaria en Afganistán. Era
o de menor graduación entre tódolos falecidos, pero o seu espírito de
servicio víñalle de vello, tal como lembrou, no funeral celebrado na
parroquia lalinense de Vilatuxe un crego que fora compañeiro seu, con
estas palabras, que reproducimos a xeito de homenaxe.

Seminario de Lugo, cursos 1988-1989, 1989-1990. Neste tempo
tiven a oportunidade de coñecer e convivir con Vicente. Todos os
compañeiros daquel ano sabiamos que pertencía a unha familia moi
grande en cantidade, eran nada menos que doce irmáns, pero tamén
moi grande en calidade.
No Seminario lembro con especial cariño a un neno que era “o
amigo de todos”. ¡Cántas veces tivo que intervir en misións de paz
improvisadas, para arranxar algunha disputa, ou mediar entre
compañeiros para que fixeran axiña as paces, e tamén para dirixirse
a algún profesor ou formador en nome de todo o curso! Chamaba a
atención especialmente a súa capacidade para achegarse. Era un
rapaz que non dubidada en dar o primeiro paso, capacidade para
empezar unha conversación, animar no xogo e, o que é moito máis
difícil, facer que ninguén se sentise discriminado. De seguro que esta
etapa quedou ben marcada en Vicente.
E a vida que nos vai definido encamiñou a Vicente cara o Exército.
Disto hai dez anos e, neste tempo case nos perderamos a pista, ata
que un bo día, hai uns meses, nos atopamos e de novo no Seminario.
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¡Cántas experiencias, aventuras, viaxes, misións de axuda! ¡Cánta
vida! Era a mesma persoa, non cabía dúbida, pero cunha riqueza
maior. “O Exército tamén curte”, pensei eu.
E contoume cousas como estas: “Que lembraba moitas veces os
anos que pasou en Lugo, no Seminario. Ó final do día sempre fago
unha revisión”, díxome. “En ocasión entro nunha igrexa para estar
alí un anaquiño, con calma, pensando na miña vida, rezando…”
Cónstame que era unha práctica frecuente, pero tamén unha recomendación feita con cariño a moitos que entraron en contacto con
el. Teñámola presente nesta celebración, nas nosas vidas.
Alberto Leiva Caneiro

80 296

Crónicas do
Finis Terrae

Crónica electoral
de Fisterra

Xosé Luís Bar
o Ri
v as
Barrr eir
eiro
Riv

1. Un cambio de luces: as
eleccións a vista de paxaro.
O señor Remiro tiña unha tenda,
metade bar e metade colmado, á sombra do mosteiro de Aciveiro. E entre
as mil cousas que ofrecía –aceite,
bacallao, amallós para os zocos, roupa
interior para homes e mulleres,
fouciños, cravos e madeixas de la,
vendía tamén uns foguetiños
pequenos, con guía de xunco, que
facían a ledicia dos rapaces nos días
de festa. Pero estabamos nos anos
sesenta, e aínda non entraramos na
Unión Europea nin había normas de
calidade, e, igual que sucedía con
case todo, os productos do señor
Remiro deixaban moito que desexar.
E ata tal punto ascendeu o número
de impagados que un tímido rapaz
de Andón decidiuse por fin a ir a
protestar e reclamar os seus dereitos.
Foise cara a taberna, empurrou a porta coa decisión propia de quen se
sinte estafado, e espetoulle ó vello
tendeiro: “Sr. Remiro: da ducia de
foguetes que me vendeu non estourou
ningún”. E foi entón cando, sen inmutarse, coa experiencia propia de
quen xa viviu moitas veces a mesma

situación, fixo a señor Remiro a súa
mellor sentencia: “Saíronche de luces, compañeiro. Tiñas que agardar á
noite para botalos”.
Por eso a min non me estrañaron
nada os resultados das eleccións
municipais do pasado 25 de maio,
porque supoño que o foguete do
Prestige saíu de luces, e porque
quizais tiñamos que esperar a que
fora máis de noite para botalo. Pensaban moitos que o cambio ía estourar coma un foguete, e que, aproveitando a parte positiva do chapapote, Galicia ía deitarse centralista e
profundamente conservadora, para
erguerse póla mañá de esquerdas e
nacionalista. E esa é a causa póla que
sentimos a mesma sensación que
debeu embargar a aquel rillote de
Andón cando os foguetes do señor
Remiro lle saíron igual que a nós as
eleccións: ¡eran foguetes de luces,
compañeiros!
Hai que dicir, sen embargo, que
non todo quedou como estaba, e que,
se ben é certo que os resultados
obtidos no conxunto do Estado dan a
sensación de que todo o foguete se
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resolveu en fume, unha ollada máis
detida, e que non xogue soamente cos
números, haberá de convencernos de
que o Partido Popular de Galicia ven
de sufrir un forte correctivo, e que o
mesmo podería dicirse do que
aconteceu en Cataluña, Aragón e
Euscadi, e de que non ten moito
senso que lle botemos ós de Muxía
unha ollada revirada, mentres se comenta con arroubo beatífico a aposta
conservadora dos madrileños, valencianos, malagueños e maiorquinos.
2. Unha ollada máis fonda: a
rouceada da Galicia urbana
A maioría absoluta de López
Orozco, en Lugo, racha con vinte anos
de maioría popular, e demostra que
o sistema clientelar instaurado por
Cacharro Pardo, e tolerado con gusto
pólo PP, é perfectamente superable.
No resto da provincia de Lugo, coan
amplas zonas deprimidas e cunha
poboación pasiva que xa supera a
activa, tamén se rompeu o feitizo
conservador, afianzando concellos
progresistas coma o de Sarria, e
rachando con maiorías absolutas que
nalgúns casos viñan das Eleccións
Municipais de 1979: Viveiro, Ribadeo, Monforte.
Na provincia de Pontevedra os progresistas poden gobernar en Vigo,
cunha maioría conducida polo PSOE.
En Pontevedra capital o BNG
despraza ó PP da primeira posición,
podendo gobernar en coalición co
PSOE ou como lista máis votada, e
en Vilagarcía e Redondela mantéñense maiorías progresistas. Algunhas vilas importantes coma Bueu,
Mos e Moaña abandonan maiorías do
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PP, e outras, como Baiona, Ponteareas
e Nigrán seguen controladas por
independentes desafectos ó PP. E
incluso O Porriño, onde o todopoderoso Barros mantiña a maioría que
herdara de Gonzalo Ordoñez nas
primeiras Eleccións Municipais da
democracia, acaba de ser derrotado –
¡ironías do destino!– por un fillo
daquel recordado alcalde que en 1979
evitou a debacle total de Coalición
Democrática.
En Ourense, onde o PP resiste
parapetado detrás do modelo político desenvolvido por Xosé Luís Baltar,
o PP pode perder concellos tan importantes coma Verín, O Barco, O
Carballiño e Ribadavia, ademais de
ser varrido, coma sempre, en Allariz.
E na Coruña, onde as listas do PP
estaban reforzadas con nomes tan
sonoros como Fraga Iribarne e
Fernández Albor, os conservadores
perden a primeira posición en Santiago, quedan á mercede de Juan
Fernández en Ferrol, non recollen
nada da solemne caída de Francisco
Vázquez na Coruña, e son batidos por
primeira vez en Ames, ademais de
perder a presidencia da Deputación
provincial.
En termos de voto, o PP de Galicia
retrocede un 4 %, que, ademais de
situalo por primeira vez por detrás
da coalición BNG-PSOE, significa
unha das poucas excepcións perceptibles no medio dun panorama de forte
estabilidade electoral do partido de
Aznar, que no seu conxunto soamente
se sitúa un escaso 1 % por debaixo
das eleccións de 1999. E eso é tanto
coma dicir que, aínda que os popula-
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res poden salvar esta convocatoria
facendo referencias ós resultados
xerais, non hai dúbida de que o partido de Fraga sofre un correctivo,
probablemente derivado do Prestige,
que, sen ser a debacle que moitos
esperaban, pode considerarse, alomenos en termos comparativos, coma
un mal resultado.
Fronte ó que sucede coas eleccións
xerais e coas eleccións autonómicas
singularizadas, nas que o resultado
se resume e esclarece nunha soa cifra, tanto as eleccións municipais
coma as autonómicas que se celebran
conxuntamente implican a posibilidade de adoptar perspectivas analíticas e criterios de avaliación moi
diferentes, nos que cabe relativizar
certas cifras e introducir elementos
de calidade que non se expresan en
termos matemáticos. Así, por
exemplo, do mesmo xeito que
dicimos que a alcaldía de Madrid é
un referente político-electoral que
vai moito máis alá dos seus propios
números, tamén podemos dicir que a
perda do voto urbano que o PP experimenta en Galicia prolonga a súa
derrota algo máis alá do que dá a
entender a cifra de votos totais ou a
suma indiscriminada de alcaldes e
concelleiros. E neste senso hai que
subliñar que, sobre o feito de obter
uns resultados notablemente peores
que no resto de España, o PP de
Galicia sofre unha baixa cualitativa
moi importante, xa que, ademais de
perder moito dese poder urbano e
vilego que o configuraba como un
partido amplamente dominante,
tamén perde posicións simbólicas que
van favorecer o anovamento e a maior

pluralidade da actual estructura de
liderados.
Falta saber, claro está, se os responsables do BNG e o PSOE acertan
a espremer tódalas posibilidades de
coalición e poder que se deriva destas
eleccións, e falta saber, sobre todo, se
van ser capaces de agromar coalicións
leais e estables que, a diferencia do
que aconteceu en Vigo e Ferrol durante o anterior mandato, sexan capaces de introducir profundas reformas no modelo urbano e no xeito de
facer política local. E falta por saber,
sobre todo, se os alcaldes progresistas van ser capaces de artellar un
modelo de actuación que, en vez de
seguir os pasos de Francisco Vázquez,
que leva dez anos traballando póla
desunión da esquerda e pólo triunfo
da dereita, consigan liberarnos dese
fatalismo político que se deriva
dunha estructura de partido dominante que anula, de facto, o escaso
pluralismo que gañamos nas urnas.
Soamente poden dicir que non
pasou nada, ou que os foguetes eran
de luces, coma os do señor Remiro de
Aciveiro, os que interpreten as
eleccións en clave aznarista, os que
non saiban ver a calidade do voto
municipal e a importancia que teñen
os votantes da Coruña ou Vigo diante
do clientelismo despregado en
Muxía, ou os que se fixeran tantas
ilusións de cambio que agora se
senten defraudados. Pero, vistas as
cousas con ollos de politólogo, penso
que en Galicia cambiou todo o que
cabía esperar, que o noso horizonte
político é máis aberto ca nunca, e que
non é pouco milagre o ver como se lle
rebaixan os fumes a Paco Vázquez e
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a Manuel Fraga, que, cada un no seu
peculiar estilo, levan varios anos protagonizando o discurso máis anticuado, soberbio e estéril de cantos se
pronuncian e toleran na democracia
española.
3. As fábulas do Prestige e da
guerra de Irak
Nunha democracia madura o cambio político tende a ser lento, e raras
veces se presenta coa contundencia
que disolveu á UCD ou coa inmediatez coa que os franceses encumbraron e destruíron a Lionel Jospin.
Detrás da opción política de cada
cidadán pesan moitas motivacións
conscientes e subconscientes, con frecuencia contradictorias, que deben
ser satisfeitas nun só acto, e detrás
de cada xuízo de situación pesa unha
cultura política que se constrúe con
hábitos e valores de longa construcción, que non poden nin deben ser
esquecidos pola simple incidencia
dun dato.
Hai que dicir, son embargo, catro
cousas importantes:
a) Que a catástrofe do Prestige e a
Guerra de Irak non teñen a condición
de simples feitos illados, senón que
deben ser elevados á categoría de
feitos referenciais que desvelan unha
forma de administrar e de entender
a responsabilidade política, e uns
determinados valores humanos e
morais, nos que os intereses materiais e estratéxicos se impoñen os
valores da vida, sobre os principios
da convivencia internacional e sobre
a legalidade acordada no seo da ONU.
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b) Que a masiva oposición á xestión do Prestige e a Guerra de Irak
foi formidablemente visible nas rúas
de toda España, e perfectamente calibrada por unha enquisa do CIS que
elevou ó 92 % o número de españois
que se opuxo á política despregada
pólo Goberno.
c) Que non estamos nun intre no
que no que se adoeza da falla de
alternativas, nin nunhas eleccións
que comprometan a estabilidade
xeral do país, polo que debe entenderse que as eleccións se fan nun
marco de liberdade real.
d) Que, por moita que sexa a influencia dos medios de comunicación
e a manipulación que se fai dende o
PP, non cabe dicir que a poboación
non estaba informada, ou que foi
enganada póla ocultación de feitos
que foron e son de sobra coñecidos.
e) Que tampouco parece que
esteamos diante dunha xestión tan
eficiente e exquisita que merece que
lle perdoemos ó Goberno tódolos
erros de vulto cometidos nos últimos
seis meses.
Por todo eso, e porque estamos
falando de discrepancias esenciais na
orde dos valores e da concepción da
responsabilidade e da eficiencia política, resulta dificilmente explicable que o mesmo electorado que
amosou a súa contundente oposición
á política gobernamental, se negue a
facer a máis mínima traducción política desa indignación cando chegan
as eleccións. Pero os feitos din algo
máis estraño aínda, xa que, se ben é
posible rastrear o desgaste producido polo transvase do Ebro en Aragón,
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ou o premio que este mesmo feito
produce en Murcia, e se mesmo é
posible rastrexar –como xa dixemos–
a protesta galega pólo Prestige, ou a
defensa que fixeron os vascos da súa
tradicional estructura de partidos,
parece evidente que o problema da
Guerra de Irak non deixou un só
rastro electoral, convertendo nunha
contradicción nada edificante aquelas
mareas humanas que percorreron as
rúas de Galicia e de España clamando póla paz e condenado ó trío das
Azores que facía cálculos coa morte.
Dificilmente pode dicirse que a
Guerra de Irak teña liberado a unha
poboación que vive mergullada na
rapina e na desorde. Dificilmente
pode pensarse que, tras dos atentados de Chechenia, Riad e Casablanca,
esteamos no camiño acertado para a
loita contra o terror. Dificilmente
poderá dicirse que a guerra de
Afganistán, que acaba de custarnos
62 mortos dun só golpe, sirva de aval
ó modelo liberador americano. E dificilmente pode dicirse que o discurso
posbélico esgrimido por Bush e os
seus acólitos sexa menos insultante e
menos asoballante do que era antes
da guerra. E dificilmente se pode
esquecer que case todo o que se dixo
para xustificar o ataque a Irak era
unha basta manipulación e mentira,
sen máis intención que a de servir a
unha estratexia militar e económica
sen escrúpulos. Pero algo deberon ver
os españois, que eu non vira, para
asumir que o noso apoio incondicional ás guerras de Bush é algo así
coma catro peliños no mar, e por eso
espero que, xa que as cousas son como
son, que o argumento para achantar

diante do PP non quede reducido a
unha medalla de ouro do Congreso
USA, á administración bélica dun
anaquiño de deserto, ou a unha concesión de telefonía móbil nunha área
de Bagdad. ¡Porque xa amolaría!
4. ¿Por qué pensamos que
fracasou o Bloque?
Xa dixemos antes que os resultados das eleccións municipais non se
poden calibrar soamente polos votos,
e que hai que introducir na táboa
algunhas valoracións cualitativas.
Soamente así se pode explicar a sensación de derrota que tiña no BNG,
despois de ter subido en número de
votos e concelleiros, e despois de ter
algúns resultados tan satisfactorios
coma os da Coruña e Pontevedra.
Porque esa sensación de malos resultados deriva da inxusta perda das
alcaldías de Vigo e Ferrol, e de terse
comprobado que, lonxe de premiar a
lealdade coa que o BNG cumpriu os
seus pactos co PSOE, o electorado
decidiu favorecer a quen fixo todo o
posible por frustrar aquela oportunidade collida polos pelos en 1999.
Mentres o PSOE gaña novas alcaldías e rendibiliza as que xa tiña, o
BNG perde alcaldías e entrega votos
e poder ós alcaldes que apoiou lealmente. Mentres a dirección do Bloque se enfronta a unha crise interna
que pode destragarlle a oportunidade
das vindeiras autonómicas, Pérez
Touriño afianza o seu liderado e
consegue repetir candidatura, por
primeira vez, na historia do PSdeGPSOE. E mentres o PSOE dá a sensación de ter saído dunha crise importada de Madrid, o BNG atópase agora
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enfrontado a inminentes e complexas
decisións que fagan posible a delimitación e afianzamento dun espacio
electoral que parece que se lle esgota
moito antes de albiscar a faciana
verdadeira do poder.
Pero estas eleccións, unidas ás últimas autonómicas, deixaron para o
Bloque tres retos inevitables:
1. Pasar de fronte a partido, facer
políticas de corte xeral, e rematar
coa impresión xeneralizada de que o
BNG non é máis que o pelexo de
ovella que cobre un lobo chamado
UPG.
2. Aclarar, sen lixos nin dobres
sensos, a cuestión do liderado, para
que Beiras non aparecza como atado
e Quintana devaliado.
3. Anovar a coalición de poder que
controla o BNG, sen cambiar por cambiar, como é obvio, pero sen dar a
sensación de que todo o que tiña que
suceder xa pasou nos anos setenta.
De aquí dependerá, non o dubiden,
o futuro do nacionalismo galego e dos
seus espacios. E de aquí dependerá
tamén a posibilidade de que a
esquerda sexa capaz de conformar
unha alternativa real ó decadente
fraguismo.
5. ¿En que situación fica Fraga
Iribarne?
Para Fraga Iribarne estas eleccións
deberon ser tristes, porque foron a
evidencia de que o seu papel xa está
descontado, e de que o seu nome xa
non figura nas profecías do futuro.
Consciente do mal xogo que deu na
catástrofe do Prestige, e dada a súa
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incapacidade para reinstalarse nun
discurso actualizado e constructivo,
o periplo de Fraga polos mitins do
PP foi como un regreso ós tempos da
Transición e unha exhibición lastimeira da decadencia dun líder que,
como tantas veces sucede, non soubo
retirarse a tempo, antes de que a súa
propia historia lle pasase por enriba.
Quizais por iso Galicia enteira cheira
a unha sucesión administrada a distancia por Mariano Rajoy, nunha
carreira que soamente serve para
medir a lealdade inmarcescible ó
poder de Xénova-13. E así se explica
que, mentres Galicia espera un
milagre, a ministra de Sanidade espera unha nominación, coma se fose
Operación triunfo.
6. ETA retoma as armas
A piques de pechar esta crónica, o
Goberno de Aznar, e tódolos españois,
recibíamos a pésima noticia de que
ETA volvera a matar. O día 30 de
maio, ás doce e media da mañá, aínda
estaban quentes os corpos dos 62
españois, militares de profesión, que
morreran nun accidente de aviación
en Turquía. As noticias do día estaban cargadas de acusacións e reproches contra Federico Trillo, a quen se
lle imputa a neglixente operación de
contratar avións destartalados e
tripulacións esgotadas para transportar as tropas españolas que operan en
Afganistán e outras frontes, ben sexa
en misións humanitarias, dirixidas
póla ONU, ou en misións de guerra
que, como sucedeu en Irak, se disimulan e parapetan como axuda humanitaria. Esa mesma mañá fixérase
público un e-mail escrito por un dos
falecidos, no que quedaba constancia
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do medo que producía o embarque
das tropas naqueles cadaleitos
voadores. Pero todo quedou
interrompido cando se difundiu a
noticia de que unha bomba de ETA,
estourada na vila de Sangüesa, segara a vida dos inspectores Bonifacio
Martín e Julián Envit, e deixara
tamén varias persoas feridas.
Todo indica que, lonxe de estar
esgotada, ETA fixera o macabro cálculo das 120.000 papeletas nulas que
pensaba recibir, e que, tan pronto
como acabou o reconto, tomou a decisión de poñelas a gobernar. E por
eso compre rematar esta crónica
dicindo dúas cousas igual de sentidas: que non nos chegan as palabras
para expresar a condena e a repulsión
que nos produce a morte, e que non

parece tampouco que esteamos acertando no tratamento xeral da cuestión vasca, da política nacionalista e
do terrorismo sanguinario de ETA.
Pero o Goberno xa dixo que non
pensaba reflexionar. Que está seguro
da súa victoria, e que vai seguir igual
que sempre. Por eso sinto a anguria
de pensar que todo o problema de
ETA está ritualizado, e que nese toma
e daca de morte e cárcere, a ninguén
lle interesa saber por qué se renovan
os comandos, por qué non lles faltan
armas e por qué aínda quedan máis
de cen mil vascos dispostos a tiraren
o voto na papeleira a cambio de dar
unha testemuña de discrepancia radical. Porque nesa contumacia está a
explicación dun fracaso que ninguén
quere recoñecer.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Resulta difícil determinar con
exactitude o momento, e as causas,
polos que os moitos fisterras que en
Europa existen emerxeron na historia ofrecéndonos unha especie de
cultura moi próxima. É certo que,
moitos deles, contaban con recursos
socioeconómicos semellantes, e
mesmo que algúns foron poboados
por etnias ata certo punto emparentadas. Mais isto non parece suficiente para explicalo, ata o punto de
moitos pensaren que é posible que,
detrás destes paralelismos, se agache
algún e misterioso arcano telúrico.
A realidade é que maioría destes
fisterras foron sacralizados na
antigüidade. E ofrécennos tamén a
sorprendente peculiaridade de continuar a estalo aínda en pleno século
XXI, se ben que na maioría dos casos
tal sacralización presenta novas características. O cabo Norte, en Noruega, por exemplo, está a recibir
centos de miles de visitantes cada
ano, motivados non só pola esperanza de contemplar dende el o espectáculo do sol da media noite, senón
simplemente polo devezo de ollar
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dende a súa plataforma cortada a
pico a superficie dun mar que parece
non ter fin. Algo que se repite, por
citar nada máis que algúns, en lugares coma o Land’s End británico, na
Pointe St. Mathieu e a Pointe du Raz,
na Bretaña, no asturiano Cabo Peñas,
nos nosos Santo André de Teixido,
Cabo Ortegal, cabo Touriñán, e cabo
Fisterra, ou nos da Roca, Espichel e
Sagres en Portugal, ó que mesmo se
lle inventou unha imposible Escola
de Navegación, que nunca existiu.
Mais hai outro fisterra, de menos
entidade e moito menos coñecido
polo gran público, do que paga a pena
que nos ocupemos hoxe. Atópase no
extremo occidental da península do
Morrazo, entre as rías de Pontevedra
e Vigo. Neste lugar, e no mesmo borde da chamada Costa da Soavela, ou
da Vela, hai dúas modestas alturas,
moi frecuentadas polos namorados
da paisaxe. Nunha delas, a denominada Facho de Donón, consérvase
unha vellísima construcción de pedra,
rematada en domo, sobre a que nada
máis que se facían especulacións. O
Instituto Arqueolóxico alemán, con
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Thomas Schattner á cabeza, que acaba de proceder a unha metódica escavación do seu contorno, descifrou o
misterio, xa que obtivo como resultado o achado de máis dun cento de
aras e de numerosas ofrendas, ánforas, cerámica e vidros, que inicialmente datou nos tempos da ocupación romana.
O xeógrafo grego Strabón, que, no
cambio da Era, elaborou unha admirable Geographiká, recolleu e transmitiu a idea de que, segundo certos
autores, os nosos antepasados eran
ateos. A epigrafía, sen embargo, encargouse de desmentir este dato, e
hoxe sabemos que os galaicos contaban cun máis que farturento panteón. Pois ben, entre as súas moitas
divindades atopábase a de Berobreo,
á que agora sabemos que estaba dedicado o santuario agora estudiado. A
etimoloxía do teónimo, sen embargo,
é claramente prerromana. Agardamos, pois, a que as escavacións e a
análise pormenorizada dos achados
poidan ofrecernos a cronoloxía sequera aproximada do momento da
iniciación deste culto nun lugar tan
atraente coma este do Facho de
Donón, inmediato á paradisíaca praia
de Melide.
Banda Deseñada
No ano 1973 publicouse a derradeira das tiras de Mafalda, a nena
que, dentro do seu mundo infantil e
ás veces feérico, mais sempre observadora e crítica, conseguiu alertarnos
ó longo de once anos acerca dos males
da guerra, o racismo, o engano, os
abusos de poder, a discriminación, ou
o sexismo. Pasaron, pois, trinta anos

dende aquela. Aínda así, na actualidade séguense a vender traballos
coma Diez años con Mafalda, ou Todo
Mafalda, que son auténticas antoloxías do xénero, que non deberían
faltar no andel de ningún afeccionado.
Parte da andaina desta nena, cuxo
nome, por sorprendente que pareza,
levaron varias princesas na Idade
Media, foi publicada en galego a partir de 1984. O seu autor, Quino – Joaquín Salvador Lavado–, nado na
Arxentina no ano 1932, refire a anécdota de que, cando se fixo con estes
exemplares na nosa lingua, tivo a
mala ocorrencia de llos amosar ó presidente Alfonsín, quen se lle quedou
con eles.
Cine e Teatro
A longametraxe galega O bosque
animado, resultou gañadora do Premio Junior de Cannes 2003, que lle
concedeu un xurado composto por
público infantil. Como consecuencia,
a fita vai ser proxectada nas escolas
francesas.
Doutras dúas novas relativas ó
mundo da arte da Imaxe podémonos
congratular hoxe. A primeira é a da
creación pola Universidade de
Compostela do seu Centro de Estudios Fílmicos, da que é director José
Manuel González. A outra é a aparición de varias curtametraxes de excelente calidade das que é autor Luís
Avilés, un dos fillos de Antón Avilés
de Taramancos, o escritor ó que se lle
dedicou este ano o Día das Letras
Galegas. Dúas delas tratan da vida do
seu pai, Historia dun Periplo, e Antón
Avilés de Taramancos, de 45 e 15
minutos respectivamente. A terceira,
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e quizais máis cobizosa producción
deste novo realizador é A Subela.
O cinco de maio tivo lugar no Centro Cultural de Caixanova, en Vigo, a
anunciada gala dos Premios Max das
Artes Escénicas, nesta ocasión, e por
primeira vez, marxinada por motivos sen ningunha relación co evento.
Josep María Flotats, que recibiu tres
galardóns, foi o grande vencedor
dunha noite que, a causa das eivas ás
que acabamos de aludir, estivo marcada por reaccións contra a censura e
na defensa da liberdade de expresión. A sala Yago, de Compostela,
recibiu o premio de Teatro Alternativo, e José Luís Prieto o do Mellor
Autor galego, por Monólogo do Imbécil.
Decesos
Á idade de 74 anos, o pasado dez de
abril faleceu en Madrid Mercedes
Ruibal. Membro dunha familia de
artistas e pintores, a extinta nacera
en Xeve, nas aforas de Pontevedra, en
1928. De moza estivera en Buenos
Aires onde foi discípula avantaxada
do inmortal Laxeiro, pasando despois
a Madrid, para poder contemplar de
preto as obras dos grandes pintores
gardadas nos seus museos. Casou en
1959 en Vigo co arquitecto Agustín
Pérez Bellas, co que compartiu vida
e arte. Con el estivo posteriormente
en Roma, onde coñeceu a Rafael
Alberti, quen a cantou a través de
acendidos versos. Viúva dende 1982,
viviu arrodeada sempre de cadros. A
través deles, e utilizando fundamentalmente as cores azul, vermella,
amarela e negra, expresaba todo o
seu sentir, a súa conceptualidade do
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mundo e a súa denuncia das atrocidades que nel se estaban a cometer. A
súa pintura reborda fantasía, traxedia e realidade. En 1986 publicou
o poemario Y mi voz es tu nombre, co
pensamento posto no seu xa desaparecido esposo. As súas cinzas
repousan onde as deste, no cemiterio
vigués de Pereiró.
Deixounos tamén, este no día 9 de
maio, o xornalista Xohán Vila
Valcárcel. Oriundo da ría de Anllóns,
na terra de Pondal, e do xa mítico
Portozás, Xohán Vila estudiara de
mozo en Vigo, para pasar de inmediato ó xornalismo de radio e prensa,
actividade na que soubo desvelar e
denunciar con valentía cantas manipulacións e conflictos se produciron
na cidade. As súas máis valoradas
crónicas son as que se ocupan das
folgas que se deron nela no ano 1972.
As Letras
Na súa primeira edición, o premio
Avilés de Taramancos de relatos de
aventuras, convocado pola revista
Casa da Gramática, e o concello de
Noia, acabou repartido entre dúas
obras: O botín da inmortalidade, de
Francisco A. Vidal, e Rumbo ao
Maluco, de Xosé Agrelo Hermo. A
primeira narra unha historia de piratas, ambientada na ría da Arousa no
século XVII, mentres que a segunda
recrea a vida do grumete Antón
Varela, que no ano 1519 embarcou
coa intención de chegar ó Maluco, as
actuais Molucas.
Cidades de Area, un poemario redactado en nada máis que vinte días,
sobre a recente terceira guerra do
Iraq, foi a gañadora do premio Fermín
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Bouza Brey, convocado polo concello
de Vilagarcía. O seu autor é o pintor
e escritor arousán Xurxo Alonso.
O premio Anxel Fole, que patrocinan o grupo El Progreso, e Caixa
Galicia, a prol da investigación
arredor das figuras da nosa cultura,
recaeu nesta ocasión en Emilio Xosé
Insua e Carlos Novo Cal, polo seu
traballo O primeiro Antón Vilar Ponte. Achegamento ao período de formación do fundador das Irmandades
da Fala (1881-1908).
O Sangue dos Camiños, de Ramón
Caride, foi a obra gañadora do Premio Vicente Risco de novela fantástica. Nado en Cea no ano 1957, e veciño
actualmente de Cambados, o autor
considera que esta obra completa a
triloxía que iniciara con Soños eléctricos, e Sarou, a través da que fai
unha reflexión acerca da violencia.
Caride ten tamén no prelo A negrura
do mar, un relato coa marea negra de
fondo.
Tamén no mes de maio, o mesmo
que os anteriores, fallouse o premio
de poesía Avelina Valladares, que,
nesta ocasión foi para Memorias do
Cairo, obra na que o xurado valorou
a súa fina ironía. O seu autor, o profesor estradense Xosé Luna, xa gañara
anteriormente o prestixioso premio
Blanco Torres.
Foron moitas as novidades que co
gallo da celebración do Día das Letras Galegas, se publicaron acerca de
Antón Avilés de Taramancos: biografías, reedicións dos seus traballos
máis significativos, recuperacións de
poemas e epistolarios perdidos, e un
sen fin de actos, institucionais uns,

espontáneos outros, na lembranza
deste lembrado e singular poeta e
loitador, que nos deixou coma herdo
e exemplo a súa obra literaria, cultural, social e política.
Novas en Xeral
Nas inmediacións da praia de
Samil, en Vigo, inaugurouse o 25 de
abril o Verbum, tamén chamado A
Casa das Palabras, polo de agora, a
última das incorporacións museísticas da cidade olívica. Trátase dun
edificio de singular arquitectura funcional do arquitecto César Portela,
no interior do cal, e en 83 módulos,
se conxuga a cultura da linguaxe con
aspectos lúdico-participativos e
divulgativos, en relación coas palabras, os sons, os signos, os símbolos,
a vista, o oído, a lectura, a escritura,
a literatura e a tecnoloxía. Os contidos van ser renovados cada ano de
xeito parcial. O Comité Asesor do
mesmo, o que se vai encargar de
orientar e redefinir os contidos e a
programación deste novo museo, está
integrado por cinco membros.
A finais do mesmo mes, e coa colocación dunha placa conmemorativa
na casa da rúa do Príncipe, na que
exercera dende 1928, o Concello de
Vigo rendeulle unha merecida homenaxe á doutora Olimpia Valencia.
Nada en 1889 en Baltar, Olimpia
Valencia estudiou maxisterio e Medicina, para se converter en 1925 na
primeira muller de Galicia con esta
carreira. Posteriormente especializouse en Xinecoloxía. Represaliada
máis tarde polo golpe militar, conseguiu continuar traballando,
chegando a ser cofundadora da Aca-
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demia Médico-cirúrxica e da Alianza
Francesa. Na súa mocidade formara
parte tamén do elenco de diversos
grupos de teatro galego. En 1998, ó
se cumprir o primeiro século do seu
nacemento, xa lle fora dado o seu
nome a unha rúa viguesa.
Fixerámonos eco xa noutra ocasión
da necesidade que tiñan as nosas
editoriais de buscar puntos de
encontro e traballar en común. A
idea dun Consorcio Editorial Galego
parece que fora de Carlos Casares,
hai uns tres anos, ou polo menos,
retomada entón por el, coa finalidade
de afrontar os novos retos do panorama editorial. Pois ben, logo de moitos
atrancos, pódese afirmar xa que acaba de nacer ese consorcio. As editoriais, Bahía, da Coruña, Sotelo Blanco, de Compostela, e A Nosa Terra,
de Vigo, son as que o conforman. A
súa finalidade é a de, sen perder ningunha delas a independencia, editar
conxuntamente libros dedicados ó
ensino, un eido no que resulta cada
vez máis difícil competir coas empresas de fóra, así como a de promover e distribuír as súas publicacións.
A sede deste novo Consorcio Editorial Galego é Redondela.
O noso Director, Andrés Torres
Queiruga, membro da Real Academia galega, do Consello da Cultura
Galega, e profesor da Universidade
de Santiago, ven de recibir o Premio
Trasalba da fundación Otero Pedrayo.
Os membros da mesma consideraron
o feito incontrovertible de ser el o
“primeiro teólogo galego en galego.
Pero, ademais, o primeiro teólogo
que conseguiu que fóra de Galicia,
fóra de España, e mesmo fóra de
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Europa, outros teólogos se interesasen pola súa obra”. Aínda que non é
a nosa intención facer agora un panexírico endóxeno, queremos lembrar
ós lectores simplemente que, amén
doutras moitas cousas, xa de todos
coñecidas, Andrés Torres Queiruga,
nacido en Aguiño en 1940, licenciouse
en Filosofía polas Universidades de
Comillas e Santiago, e en Teoloxía na
de Comillas, para doutorarse na
Gregoriana de Roma, tendo no seu
haber numerosas publicacións.
Universidade
Tamén saben xa do que é un consorcio as nosas tres Universidades.
Con cargo ós presupostos das mesmas
e da Xunta, esta de xeito maioritario,
podémonos beneficiar agora do Consorcio das Bibliotecas Universitarias
de Galicia, creado a finais do ano
2001, e en funcionamento dende xuño
do 2002. O que permite o acceso a un
importante fondo de documentación
dixital, capaz de pór a disposición de
profesores e investigadores todas a
revistas científicas do mercado así
como as novidades informáticas.
Na facultade de Belas Artes, no
campus de Pontevedra, e co gallo do
Día das Letras Galegas, a Universidade de Vigo, rendeulle a súa particular homenaxe a Antón Avilés de
Taramancos. O acto, que rematou coa
interpretación do Gaudeamus igitur,
consistiu en senllos recitais, un de
cantigas, a cargo do Coro Universitario, e outro de poemas do autor noiés,
efectuado polos alumnos da facultade
de Filoloxía e Traducción. Ó mesmo
tempo, procedeuse á entrega dos premios que anualmente convoca a ins-

Fines Terrarum

titución académica: o de poesía,
recaeu en Que arda e nós tudo quanto
arde e que tarde a tarde, de Alba
Vidal, o de relato curto foi para Todos estrañan a David, de Roberto
Duif Shiel, e o de traducción recaeu
na Chronica Hermerici, rex suevorum
et Gallaeciae (c. 405-441).
Varia
Co seu número 157, Grial, revista
galega de cultura, acaba de dar
comezo a unha nova xeira, a cuarta,
da súa xa longa andaina. Iniciada a
súa publicación en 1951 e suspendida ó ano seguinte, por disposicións
superiores, reaparecería en 1963, con
periodicidade trimestral. Esta foi,
ata agora a súa máis fecunda etapa,
baixo a dirección de Ramón Piñeiro
e Paco del Riego, e rematou no seu
número 100, en 1988. O seguinte
período ficou baixo a responsabilidade de Carlos Casares, desaparecido o pasado ano. Coa dirección
compartida de Victor Freixanes e
Henrique Monteagudo, cun novo e
plural Consello de Redacción, un
novo formato, un novo deseño, ó que
se incorpora definitivamente a plástica, e unha nova e profunda modificación de contidos, nos que, abranguendo un amplo abano temático,
non se esquece de enlazar o pasado co
presente, nin das seccións encamiñadas a comentar as novidades
editoriais, Grial propón neste número inicial “unha cultura aberta, en
diálogo coas culturas contemporáneas, nunha língua moderna, símbolo da nosa identidade común, na que
nos recoñecemos como pobo e que
consideramos como vehículo de acceso ao coñecemento universal, non só

marca da nosa especificidade”.
Na 57 edición dos Premios de la
Crítica, fallados en Madrid o pasado
día 5 de abril, e dentro do apartado
dedicado ás nosas letras, foron galardoadas O sol do verán, a obra póstuma de Carlos Casares, e o poemario
Dársena do ocaso, do coruñés Xavier
Seoane.
Un mes despois, o 10 de maio, en
Vigo, coa presencia dun enorme e
integrador pano, no que, en vintetrés
diferentes linguas, se repetía o verso
de Celso Emilio Ferreiro Coma un
irmau che falo, déronse a coñecer os
Premios da Crítica de Galicia. Carlos
Casares fíxose merecedor ós dos apartados Creación Literaria e Ensaio e
Pensamento, por O sol do verán, e Da
miña acordanza. Memorias de Ramón Piñeiro. En Investigación o premio foi para Diccionario de verbos
galegos, do grupo Laverca; en Ciencias e Artes da Representación, resultou elixido Arturo Baltar; en
Música, David F. Alonso; e en Iniciativas Culturais, a Biblioteca 120, de
La Voz de Galicia. Por último, foi
considerado como Galego Egrexio,
Antón López, o Mago Antón.
O pasado 18 de maio foille concedida á plataforma Nunca Máis o
premio Pedrón de Ouro, pola súa
defensa dos intereses do país ó longo
da catástrofe do Prestige. John Rutherford, profesor da universidade
de Oxford, premiado co Pedrón de
Honra na mesma sesión, non puido
menos que aplaudir e afirmar que
todos os de Nunca Máis eran os
merecedores do premio. Lembremos
tamén que esta plataforma fora
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galardoada en Cataluña, Euskadi,
Valencia e Andalucía.
Logo de nove anos, o xornal Galicia
Hoxe substituíu dende o 17 de maio
ó Correo Galego, o único que na nosa
lingua se publicaba no país. Segundo
manifestaron os responsables do
cambio, non se producirán grandes
modificacións nas liñas programática
ou ideolóxica do mesmo, senón que a
publicación tentará sintonizar coa
sociedade galega que ten na Constitución e no Estatuto os seus referentes, pretensións nas que, dende aquí,

animamos a se manter ó seu director
Caetano Díaz, home moi vinculado
xa á anterior etapa. Nado en Corrubedo en 1957, Caetano Díaz, cursou
Ciencias da Información na Complutense de Madrid e Socioloxía no
Instituto León XIII, para pasar
despois polos xornais El Ideal Gallego, La Voz de Galicia e polos do grupo
Correo Gallego. Ten tamén experiencia na televisión, para a que dirixiu a
serie Sombras de Crime, e coordina
na actualidade a famosísima Pratos
Combinados.
Xoán Bernárdez Vilar

Agora contemplamos o mar de Vigo xuntos.
Vemos caer a noite nun equilibrio ingrávido
e escoitamos a última sinfonía do crepúsculo nas avenidas
interiores dun xardín en penumbra.
Ben sei que ficarei neste sosogo para sempre.
Mentres cruzamos pórticos transparentes
pontes iluminadas
espacios sucesivos
chegan coma mensaxe as horas extinguidas
no axioma da existencia.
Ben sei que ficarei neste sosego inda despois
da morte.
Luz Pozo
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Rolda de Igrexa

De Madrid ó ceo
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Rematou a guerra, e cando o cronista escribe esta Rolda nin prenderon a Sadam Husein, nin sabemos
nada das famosas armas de destrucción masiva, que seguro aparecerán
ou “serán aparecidas.” Comprobamos
todos o perigo que supuña o réxime
de Iraq e o seu exército para o mundo. O caso é que comezamos a saber
do número de víctimas, oficialmente
fálase dunhas 25.000, 7.000 civís
mortos nos bombardeos sen saber
cántos morrerán ou morreron despois
de rematado o ataque. ¡Demasiadas
mortes! Coma se o concello de Marín,
onde vivo, fose borrado do mapa, todo
el enteiriño. Acostumados á rapidez
das novas, especialmente os que vivimos neste luxoso dúplex do mundo,
parece todo tan lonxe: o Prestige, a
guerra, Afganistán... Nestes dous
meses houbo tanta información que
non é doado facer unha escolma para
a Rolda. Imos comezar coa nova
relixiosa que máis espacio acaparou
nos medios informativos: a visita do
Papa a España.
Visita do Papa a España
Xoán Paulo II visitou o Estado Es-

pañol os días 3 e 4 de maio. O motivo
aparente foi a canonización de 5 beatos españois. Como acontece con cada
visita do Papa, mobilizáronse milleiros de persoas desde tódolos
recunchos do estado. O sábado 4 de
maio celebrouse unha vixilia con mozos, participaron uns 700.000. Chamou moito a atención a boa saúde do
pontífice e a claridade da súa
mensaxe. A prensa recolleu parte do
discurso ós mozos, resaltando a frase
máis comentada: “Testemuñade coas
vosas vidas que as ideas non se
impoñen, senón que se propoñen”.
Algo que a estas alturas da historia
non debería sorprender tanto, pero
seguro que cos acontecementos vividos no mundo nos últimos meses,
non veña nada mal. Sería tamén unha
boa frase para a reflexión eclesial. De
tódalas dioceses españolas saíron
autobuses cheos de rapaces, que
aguantaron horas de viaxe, calor, e
espera, pero volveron contentos do
encontro co Papa. Entre os participantes da vixilia estaba a familia
real, cun especial protagonismo para
o príncipe Filipe e as súas irmás,
tamén os membros do goberno co
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presidente Aznar á cabeza. A TVE
retrasmitiu en directo tódolos actos
desta visita. Chamoume a atención
que ofrecera continuamente imaxes
dos membros do goberno, e de centos
de soldados uniformados, mesturados
entre a mocidade. A vixilia desenvolveuse entre testemuñas de mozos,
cantos, contemplación dos misterios
do rosario e o discurso do Papa.
O domingo celebrouse a misa de
canonización, nun ateigado paseo da
Castellana, as cifras oficiais falaban
dun millón de asistentes. De novo os
reis, o goberno e todos os bispos de
España acompañando o Papa. O Papa
canonizou os cinco beatos, todos
relixiosos: Pedro Poveda, fundador
da Institución Teresiana, un home
renovador no eido do ensino e no
desenvolvemento da muller e que foi
asasinado a comezos da Guerra Civil;
o xesuíta P. Rubio, coñecido como o
“apóstolo de Madrid” que deixou
unha fonda pegada nos barrios máis
pobres da capital, morreu en 1929; a
sevillana sor Ángela de la Cruz, “madre Angelita”(1834-1931) fundou as
Irmás da Compañía da Cruz que
atendía as persoas máis pobres na
cidade andaluza; Genoveva Torres(1870-1956) fundou as relixiosas
Anxélicas, que coidan das persoas
maiores que viven soas, e por último
a carmelita M. Maravillas (18911974), que iniciou unha reforma dentro do Carmelo fundamentada nunha
volta rigorosa á forma de vida de
Santa Teresa. Hai uns anos houbo
unha forte polémica na Igrexa cando
foi aprobada polo Papa esta reforma,
que dividiu e causou disgusto entre
os carmelitas. Estas relixiosas foron
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as únicas ausentes na celebración,
nen sequera o seguiron pola televisión xa que o rigor no que viven
impídelles saír do convento, ter televisión ou radios.
Contorno da visita
Pode que fose esta quinta visita do
Papa a España a que máis expectación creou, e a máis seguida e comentada. Non faltaban motivos. A implicación do goberno español na coalición que atacou Iraq, e a contundente
resposta do Papa a esta guerra, fixo
que se agardase algún tipo de condena ante o executivo, mesmo se
comentou o nerviosismo do goberno
ante tal posibilidade e ante a
proximidade das eleccións municipais do 25 de maio. Funcionou a
diplomacia vaticana e Xoán Paulo II,
aínda que fixo unha férrea defensa da
paz, non aludiu nin un só momento
ó conflicto. Condenou a violencia, o
terrorismo e as inxustizas, pero sen
citar casos particulares. Algúns colectivos cristiáns e comunidades de
base sentíronse defraudados, e
mesmo vimos unha pancarta que
dicía: “¡Aznar excomuñón!” , e outras
que condenaban a guerra. En xeral os
medios loaron a visita do Papa, incluso periodistas da esquerda laica mostraron a súa simpatía polo bispo de
Roma. Pero houbo lugar a outras
interpretacións que quizais non
chegaron a todos: ¿había algunha
outra intención nesta viaxe? Non o
saberemos con certeza pero falouse
de que Xoán Paulo II quería que os
bispos españois deran unha imaxe de
unidade ante a división que parece
que provocou o documento da CEE
sobre o nacionalismo e que non sentou
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moi ben en Roma. Outro dos motivos
sería o intento do goberno de salvar
o voto da dereita católica, indeciso a
causa da guerra.
O Papa recibiu a familia real, pero
tamén a familia do presidente do
goberno, e as televisións e medios
estatais difundiron a imaxe –case
monárquica– de todos os Aznar entorno a Xoán Paulo II, que tivo a
cortesía ou compensación de falar
uns minutos co líder do PSOE,
Rodríguez Zapatero. Houbo tamén
críticas á viaxe, sobre todo polas
molestias ocasionadas na cidade, polos gastos, as medidas de seguridade...
Algúns teólogos pediron máis sinxeleza e menos boato nestes encontros, en solidariedade cos máis pobres, e tamén non seguir dando unha
imaxe de Igrexa poderosa e arrimada
ó poder. As palabras do Papa sobre a
identidade entre ser español e católico non sentaron ben nos ambientes
nacionalistas. Nos últimos días
escoito comentarios sobre algúns grupos conservadores como Comuñón e
Liberación e o Camino Neocatecumenal que se arrogan o éxito da viaxe
do Papa a España.
A guerra
Se ben rematou o ataque da coalición a Iraq, non podemos falar de
paz. A situación é tensa e violenta.
Segue morrendo xente e as condicións
de vida de miles de persoas son agora
peores. Os periodistas queixáronse
do trato recibido polos militares
americanos e ingleses, segue sen
esclarecerse o asasinato do galego
Pepe Couso. Cando intentaban saír
do país algúns dos reporteiros

recorreron á nunciatura do Vaticano,
que ou non puido ou non quixo
escoitar as demandas de axuda. Unha
das consecuencias inmediatas á desaparición do réxime de Sadam é o
aumento do radicalismo islámico
manifestado na ocupación xií do país,
o berro da revolución islámica e os
recentes atentados en Arabia e
Marrocos. Recordamos como Xoán
Paulo II alertara sobre a derivación
da guerra a un conflicto interrelixioso
e cultural.
Semana Santa e Pascua
Chegaron as festas da Pascua e a
súa celebración tradicional. As rúas
de moitos lugares e vilas ateigadas
de xentes viron o desfile dos pasos
procesionais. En Galicia foron moi
concorridas as de Viveiro e Ferrol, a
pesar de que a chuvia apareceu o
Xoves Santo amolando os confrades.
Algunhas parroquias anímanse á representación da paixón entre veciños,
que van preparando durante o ano.
Fisterra encheuse o domingo de Pascua para ver a posta en escena da
paixón e resurrección de Xesús.
Xoán Paulo II estivo presente
nalgúns dos oficios, aínda que
cedendo o posto da presidencia nas
cerimonias máis longas. O Viacrucis
no Coliseo, o Venres Santo foi especialmente emotivo lembrando as víctimas da guerra e do terrorismo. O
Papa sorprendeu a todos ó deixar de
lado o discurso que tiña escrito, e
improvisando unha alocución de
quince minutos. Foi tamén na Semana Santa cando presentou unha nova
encíclica sobre a eucaristía.
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Igrexa en Europa
O Vaticano está decepcionado, a
comisión que prepara o texto da
Constitución Europea desestimou
falar no preámbulo de “tradición
cristiá” de Europa e alude simplemente a importancia do “feito
relixioso”. O Vaticano e os bispos
europeos fixeran unha forte campaña
xunto con outras igrexas cristiás para
que se recoñecese a importancia do
cristianismo no texto constitucional
e incluso se fixera mención a Deus, a
semellanza da constitución dos
EEUU.
Tamén no Vaticano andan a preparar un documento sobre a liturxia,
que pretende acabar cos excesos cometidos a partir do último Concilio.
Será por iso que hai uns días o
cardeal Darío Castrillón oficiou unha
misa tridentina, a primeira vez trala
reforma litúrxica que un purpurado
celebra nunha basílica de Roma (Santa María a Maior) seguindo o rito
preconciliar de San Pío V. Parece que
a intención é ter un signo de apertura cos seguidores de Lefebvre para
que volvan ó curro.
A Igrexa con Lula
O presidente do Brasil, Lula da
Silva, foi alentado o pasado mes de
maio pola Igrexa Latinoamericana,
“a continuar firmemente a súa loita
contra a pobreza e a corrupción”
durante as Xornadas Ecuménicas
celebradas en Berlín. Tamén mostraron unha gran preocupación pola situación na Arxentina e pediron ó
novo mandatario, Kirchner que tome
serias medidas contra a corrupción
nos partidos do goberno.
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No mesmo mes de Maio celebrouse
en Roma un Simposio académico, coa
participación de ortodoxos e católicos, sobre o ministerio do Bispo de
Roma. O obxectivo é definir a figura
do primado desde ambas confesións
para que se abra á nova situación do
mundo e das igrexas.
Igrexa vasca
Coincidindo coa visita do Papa a
España, uns 550 curas das dioceses
vascas escribiron unha carta a Xoán
Paulo II, recoñecendo o dereito á
Independencia e demandando unha
única provincia relixiosa que incluiría os vascofranceses. O texto creou
polémica, pero os grandes medios
silenciaron rapidamente o tema. ¿Veremos algún día un documento firmado por tantos curas en Galicia,
aínda que só defendese a lingua?
Oxalá.
Tres sacerdotes vascos que se
ofreceran para completar as listas do
PP e do PSOE en Euskadi, recibiron
ameazas e insultos. Apareceron pintadas nas súas parroquias e casas, e
danos nos seus automóbiles. Non
colleron medo e decidiron seguir
adiante nunha aposta difícil, na que
non tiñan o apoio dos compañeiros e
nin sequera da xerarquía.
O bispo dimisionario de Donosti,
Setién, participou na presentación
dun libro sobre a historia e razóns do
PNV. Desde a prensa madrileña foi
atacado duramente, e como é habitual foi insultado por algúns
tertulianos de radio
Igrexa no Estado
No mes de marzo celebrouse en
Torremolinos, Málaga, o V Encontro
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Cristianismo e Homosexualidade.
Durante dous días analizaron a súa
situación como crentes e homosexuais
dentro da Igrexa. Houbo varias ponencias e algún texto de apoio feito
por algúns teólogos, entre eles X.
Pikaza. Parece que o colectivo homosexual cristián está cada vez máis
organizado, mesmo en Galicia
comezan a aparecer grupos e organizarse.
Inaugurouse en Segovia unha nova
fase da Exposición Las edades del
Hombre, que baixo o título “El arbol
de la vida” reúne máis de 300 obras
de arte que forman parte do patrimonio eclesiástico da provincia.
O galego, Ramón Búa, bispo da
diocese de Calahorra, La Calzada e
Logroño, resultou ferido moi grave
tras sufrir un accidente de tráfico, o
mércores 7 de maio. Permanece ingresado no Hospital de Navarra.
En Córdoba creouse unha plataforma de cristiáns que queren opinar
sobre o nomeamento do novo bispo,
e definir cales deben ser os trazos do
que vai ser pastor da comunidade,
quizais seguindo aquel vello principio do cristianismo: “o que a todos
concirne, entre todos debe ser decidido”. Sabemos que está lonxe o día
en que tódolos cristiáns poidamos
alomenos opinar sobre a organización da Igrexa, e ser escoitados, pero
mentres benvidas sexan iniciativas
como esta de Córdoba.
Silencio episcopal nas eleccións
municipais. Por primeira vez na democracia española a CEE non deu
ningunha orientación para exercelo
dereito ó voto, como acostumaba

facer, cos chamados “criterios de
orientación xeral”. Como recordamos, estes criterios apuntaban
sempre a temas como a defensa da
vida e da familia, a primacía da lei
moral, o respecto á liberdade
relixiosa, o ensino relixioso na escola,
e as críticas ós nacionalismos excluíntes. Liñas que non era difícil
entender qué partidos as defendían.
Pero houbo dous bispos que romperon este silencio, e cada un por un
lado distinto: O bispo de Valencia,
García Gasco, que dixo que non
tódolos partidos eran iguais e había
que ter en conta os principios antes
citados. En cambio, o bispo de Canarias, Ramón Echarren expresou que
un católico debe votar ós partidos
“que mellor defendan os valores do
reino”, entendendo sobre todo a defensa dos pobres e a solidariedade.
Como dicía aquel: quen queira entender que entenda...
Faleceu o bispo de Mallorca. Monseñor Teodoro Úbeda, bispo de Mallorca desde 1973, faleceu o pasado
mes de maio dunha insuficiencia respiratoria, despois de levar varias semanas ingresado nun centro hospitalario, gravemente enfermo. O seu
pasamento causou conmoción na illa,
onde era moi querido e valorado polo
seu talante conciliador e humano.
Apoiou sempre a presencia doutras
igrexas en Mallorca, como a luterana
e a anglicana, e mostraba fonda preocupación polos inmigrantes e
excluídos.
O II sinodo europeo de mulleres
“Synodalia” vaise celebrar en Barcelona do 5 ó 10 de agosto, baixo o lema
“As mulleres queremos unha nova
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Europa”. Co afán de aprender a compartir culturas, convocan á participación, aberta a calquera persoa, cultura e relixión. Sabemos que algúns dos
colectivos de mulleres galegas e
cristiás xa están preparando a viaxe
para participar activamente no
encontro.
Gustavo Gutierrez, premio Principe
de Asturias. Ó pai da Teoloxía da
Liberación, o agora frade dominico
Gustavo Gutiérrez, concedéuselle o
premio Príncipe de Asturias de Comunicación e Humanidades. É todo
un recoñecemento para un home e
unha obra, que nos enche de alegría.
Mágoa que desde algúns medios de
comunicación dependentes da Igrexa
se puxera en dúbida a valía deste
teólogo, e non cresen merecente do
premio.
Igrexa en Galicia
Ímonos achegando ó Ano Santo
2004, e tanto políticos como xerarquías van facendo preparativos. Xa se
escoitan rumores dunha posible visita do Papa, algo que ven sendo
costume cada ano Santo. Vivimos as
eleccións sen grandes sorpresas e
sobresaltos, e como dicía un crego
veciño “todo está como ten que ser”,
quizais, ou non. O que o tiña claro foi
o crego de Vila de Cruces, Pontevedra,
que nunha inauguración pediu abertamente o voto para o alcalde do PP:
“Hai que deixarse de comunismos e
votar a quen fai as cousas: o noso
alcalde”, e quedou tan contento. Non
quedaron tanto os do PSOE que en
seguida denunciaron a contribución
do crego á campaña electoral dos contrincantes. Outro dos episodios que
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chamou a atención foi o “Conclave de
Lalín”. Cuíña e Fraga xúntanse para
xantar un domingo, o 26 de abril,
acompañados de empresarios, do presidente do Tribunal Superior de
Xustiza, para demostrar que se levan
ben, e aquí non pasou nada. A sorpresa veu cando soubemos que entre os
asistentes á reunión se atopaba o
Bispo de Ourense, Luís Quinteiro. É
sabido que entre o ex-todopoderoso
conselleiro e Luís Quinteiro, existe
unha boa amizade desde hai anos;
non é raro pois xantar entre amigos.
O malo é que se xunte tanto poder
nunha mesa, e as lecturas que de aí
se fixeron e veñen facendo por sectores que se sentiron molestos.
O día anterior, celebrouse unha
xuntanza ben distinta no Monte do
Gozo, en Santiago: A XVIII Asemblea
de Comunidades de Base. Un crucificado sobre unha funda branca de
voluntario ambientaba a reunión,
xunto coas palabras Servicio-esperanza-dignidade. Ramón Muñiz, sociólogo fixo unha exposición sobre “Problemas socióloxicos e respostas sobre
o Prestige” analizando a dura
realidade da xente que vive na Costa
da Morte. Despois deron testemuño
unha mariscadora e un mariñeiro de
Aguiño. Contaron a batalla contra o
chapapote, sen medios, tomando a
iniciativa fronte á pasividade das
autoridades, as noites sen durmir, a
escaseza de alimentos, as asembleas
nocturnas, como foron censuradas as
entrevistas feitas pola TVE. Mostraron o sufrimento dun pobo e a rabia
de non verse validos. Houbo xantar
alegre e comunitario e rematouse coa
celebración da eucaristía, cunha lectura actualizada da paixón de Xesús.
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Somos Igrexa celebrou un encontro
o 12 de abril no mosteiro de Sobrado
dos Monxes. Representantes de
organizacións e de grupos de base
reuníronse para ver de crear unha
coordinadora que axude a achegarse,
e a preparar o Encontro Estatal de
Somos Igrexa que se vai celebrar en
Santiago o próximo ano. Informouse
da reunión que haberá en Madrid da
asemblea de Enlaces, con representantes de todo o Estado e na que
participarán tres representantes de
Galicia. Intentarán aprobar o documento que contén as bases de
funcionamento en España, desde
unha concepción dinámica e sempre
disposta a revisión.
Con motivo da XXX Pascua Xove
de Arousa, do 25 ó 27 de maio, máis
de 400 mozos de varios lugares de
Galicia e Portugal, xuntáronse en
Vilagarcía para celebrar a pascua. Os
mozos pertencen a 25 grupos, case
todos parroquiais, que desde o comezo
do curso preparan o traballo da pascua repartido en dúas fases que eles
mesmos elaboran. Este ano o tema
era o da Liberdade, e como esta se vía
afectada pola globalización e os poderes mediáticos. O lema escollido
foi: “Pensa e faite libre”. O encontro
divídese en tempos de traballo en
grupos, celebracións do perdón e a
eucaristía, oracións e os famosos
“faladoiros” onde son convidados a
contar a súa experiencia pastoral
misioneiros, monxas contemplativas
(do mosteiro de Armenteira), axentes
de Cáritas, xornalistas, voluntarios...
Cada ano é un novo éxito esta experiencia de pastoral xuvenil, perfectamente organizada por un secretaria-

do plural e asembleario, coordinado
polo párroco da Nosa Señora da
Xunqueira, o animoso Manuel
Cachaldora. ¡Parabéns!
O Movemento Rural Cristián
celebrou o 10 de maio a festa de San
Cidre, en Monfero, A Coruña. “A vida
rural, un tesouro para gozar e compartir” foi a convocatoria. Trala
acollida comezou a celebración cun
interesante esquema:“Os dez mandamentos da vida da aldea”,
continuouse co xantar e cunha tarde
de festa e amizade.
O BNG convocou en Santiago a
representantes de diversas organizacións cristiás, para manter un diálogo sobre as eleccións municipais, recibir propostas, achegas e críticas.
Non está mal, sería bo que outras
opcións políticas escoitasen tamén os
cristiáns militantes e non deran as
cousas por feitas.
Mulleres cristiás galegas farán
asemblea de primavera o 8 de xuño
na Parroquia de Santa María de Campo, en Marín. O traballo será conducido por Rosa Millán da Escola de
Mulleres Simone de Beauvoir. Unha
boa nova é que o próximo ano celebrárase en Santiago a Marcha Mundial das Mulleres. As nosas compañeiras están ilusionadas e traballando duro.
Rematou o curso da Escola de
Espiritualidade que durante o ano
reúne a uns 150 participantes de
toda Galicia. No mes de xuño celebrarán un encontro no mosteiro de
Sobrado. Rematan tamén o curso as
distintas escolas de teoloxía para
segrares que son un bo medio de
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formación para a xente das nosas
parroquias. A delegación interdiocesá
de Catequese organizou as distintas
asembleas de catequistas, con boa
participación e calidade.
IRIMIA vai celebrar os seu 25 anos
como asociación o vindeiro 14 de
Xuño en San Domingos de Bonaval.
Quere ser unha festa sinxela.
Comezará cunha celebración na
Igrexa, na que 25 persoas e colectivos
representarán os anos de traballo. A
festa continuará despois cunha cea
no colexio La Salle de Santiago. Felicitamos os irimegos e irimegas, estaremos todos en Bonaval.
Peregrinación europea. O arcebispo
de Santiago presentou a Peregrinación Europea a Santiago que se organizará con motivo do ingreso de 10
novos países na CEE. Está organizada polas Conferencias Episcopais
europeas e o Arcebispado de Santiago. Serán uns 300 representantes dos
países os que saian de Silos o 17 de
abril do ano que vén, para chegar a
Santiago o día 21 do mesmo mes. A
peregrinación conta co respaldo do
Parlamento Europeo. Unha vez en
Compostela celebrarán un congreso
teolóxico sobre a integración europea
e a fe cristiá, así como unha asemblea
plenaria da COMECE, onde se integrarán as conferencias episcopais dos
novos países membros.
Na diocese de Santiago varias parroquias da cidade de Pontevedra
organizaron unhas interesantes
xornadas de revisión e análise sobre
a Igrexa e a Sociedade, no histórico
Café Moderno da fundación Caixa
Galicia. O novidoso foi que non preci-
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saron traer a ninguén de fora, senón
que cada parroquia preparaba as
exposicións con grupos de leigos comprometidos, e despois traballaban en
diálogo e postas en común. Foi unha
boa iniciativa e tivo tamén boa resposta por parte da xente.O Alcalde
da Coruña, Paco Vázquez, fixo os votos da cidade á Virxe do Rosario, no
seu discurso citou palabras do Papa
en Madrid, en varias ocasións.
Vázquez fai gala do seu catolicismo
practicante, o que fixo que nalgunha
ocasión tivera que enfrontarse a
algunhas propostas do seu partido,
como coa lei do aborto. En Santiago
houbo festa grande o día de S. Xoán
de Ávila, pois 25 curas celebraron as
súas vodas de ouro.
Na diocese de Tui-Vigo seguen
adiante cos traballos do Sínodo
Diocesano. Neste intre están na fase
preparatoria, á que seguirá a de reflexión e a de celebración da asemblea sinodal no 2005. Actividades
importantes son as de constitución
dos organismos animadores do Sínodo, a sensibilización do pobo de
Deus para a participación e a elección de temas. Unha enquisa repartida polas parroquias pretende
recoller opinións sobre a temática a
tratar.
O Club Faro de Vigo continua os
ciclos de conferencias sobre diversos
temas no Paraninfo da Universidade.
Xa demos conta no número anterior
da exitosa conferencia de J. J.Tamayo.
Nos últimos meses outros dous teólogos acudiron a esta cita: o xesuíta e
amigo J. M.Castillo, que o 5 de maio
falou sobre a reforma da Igrexa, que
na súa opinión se atóoa nunha situa-
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ción de crise profunda pola actitude
de desinterese que a sociedade
mantén cara ela. A xente foxe da
Igrexa porque o seu sistema organizativo é anacrónico, antievanxélico e
antiteolóxico. Tamén perde credibilidade por non se situar con claridade
ante os graves problemas do noso
tempo, sobre todo o sufrimento dos
máis febles que foi a principal preocupación de Xesús. Cre Castillo que
a forza da historia vai modificar o
funcionamento da Igrexa nun futuro
pero terá que descentralizar o poder,
democratizarse e poñer en marcha a
materia pendente de ser “igrexa de
comuñón”. O outro invitado foi o
tamén xesuíta J. A. Estrada, que falou
o 16 de maio sobre “As relixións e a
violencia”. A seducción do relixioso
hoxe en día pode ter o perigo de estar
impregnada de violencia. A relixión
que pode facer agromar o mellor da
persoa, tamén pode sacar o peor, que
é o fanatismo e a violencia. Hai que
facer unha revisión das imaxes violentas de Deus e descubrir que non
pertencen á orixe das relixións, senón
ás ideoloxías recollidas polo camiño.
Estrada avoga por denunciar a manipulación do relixioso que se pode
facer desde a política, e tamén o
político desde o relixioso. A relixión
é verdadeira se axuda a crear unha
orde social máis xusta.
Na diocese de Lugo a Parroquia de
San Antón está potenciando un centro de culto na zona de Lamas de
Prado-Abuín, que serve tamén de
punto de encontro veciñal para actividades sociais e lúdicas. Esta zona
ten censados máis de 6.000 habitantes, cunha gran necesidade de atención.

Irimia está creando en Lugo un
foro de debate aberto que sirve para
animar á sociedade a tomar parte
coas súas opinións en temas de interese para todos, desde o relixioso ó
social e político. O último acto organizado foi o coloquio “O Cristián ante
as eleccións” partindo dunha charla
de Alfonso Blanco Torrado. Os
encontros teñen lugar na Galería
Sargadelos, e únense grupos como O
Comercio Xusto, e a Plataforma polo
voto responsable.
Na diocese de Ourense a prensa
ourensá informou a primeiros de
xuño do malestar dos “curas progresistas” da diocese ante a elección do
novo Presbiterio Diocesano. Demandan que este organismo se abra ó
conxunto da sociedade, dando cabida
ás sensibilidades e sectores de maior
compromiso, fronte ós inmobilistas.
Móstranse decepcionados xa que o
bispo, Luís Quinteiro, que leva xa
nove meses na diocese, a penas emprega o galego nas celebracións, e din
que é galego pero non é galeguista. A
chegada de Quinteiro a Ourense, foi
precedida dun movemento no que
participaron centos de curas, relixiosos e leigos, pedindo un pastor
que se mantivera en contacto coa
xente e amosara un compromiso coa
xente da provincia, tanto no aspecto
cultural, como no desenvolvemento
social e económico. Luís Quinteiro
elixiu para o consello económico da
diocese ó que foi conselleiro de agricultura da xunta de Galicia, Tomás
Pérez Vidal, xunto cun importante
empresario ourensán, o que causou
estrañeza neste sector “progresista”.
A diocese de Ourense está chea de
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contrastes no seu clero, froito quizais
da etapa do bispo Tremiño. Podemos
atopar casos como o do cura Felisindo
de Tamaguelos, por todos coñecido e
que segue coas mesmas actividades
de sempre, así como os de Digno
González que foi tenente de alcalde
en Vilardevós, moi querido polos
veciños, e que optou por marchar de
misioneiro ó Ecuador, ou o de Manuel Crespo que foi alcalde do BNG
en Porqueira.
O pasado 6 de abril, o Padre Silva,
fundador da Cidade dos Muchachos,
decidiu emprender unha protesta
contra a guerra en Iraq, armouse dun
coche con megafonía, e nunha céntrica rúa convidaba a xente a unirse á
protesta. Chegou a policía para levalo
á comisaría, resistiuse e entón viñeron os paos e malos tratos. Unha
muller que pasaba pola rúa saiu na
súa defensa. Houbo protestas no
Concello por parte do PSOE e do
BNG. Por certo, ó día seguinte das
eleccións, as máquinas comezaron a

traballar nos solares da Cidade dos
Muchachos. ¿Viva o capital?
Premios e recoñecementos
Desde a Rolda felicitamos ó noso
director, Andrés Torres Queiruga, a
quen lle concederon este ano o importante e senlleiro premio Pazo de
Trasalba en recoñecemento polo seu
traballo pola lingua e os valores da
cultura galega.
O Concello de Ribeira, ven de dedicar a rúa principal da Vila de Aguiño
a quen é o seu párroco desde hai 40
anos Francisco Lorenzo Mariño. Hai
dous anos todo o pobo e o concello
rendéronlle unha emotiva homenaxe
o 25 de xullo, agradecéndolle a súa
dedicación ós veciños, e o seu compromiso coa xente do mar, coa terra
e coa lingua. Lorenzo Mariño recibiu
tamén a medalla de bronce de Galicia,
do goberno galego. Outro crego que
tamén é homenaxeado é o párroco de
Palas de Rei, en Lugo, Manuel Faílde
Cortizo que é nomeado fillo adoptivo
do Concello. Felicitacións ós tres.
Rubén Aramburu Molet
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Recensións

Battista Borsato
Imaginar el matrimonio
Sal Terrae, Santander, 2003, 173 páxs.

Na colección de teoloxía pastoral
da editorial Sal Terrae acaba de ser
traducido do italiano esta obra do
párroco e director do Secretariado de
pastoral para o matrimonio e a familia da diocese de Vicenza. Trátase
dun libro de divulgación, de doada
lectura, especialmente dirixido a
parellas que están a rematar o
noivado e xa pensan seriamente no
matrimonio como algo máis que
unha remota posibilidade. Non é
difícil percibir pola estructura do
libro que se trata de algo así como
duns “cursiños prematrimoniais
redactados”. Penso que a súa lectura
pode servir de axuda a todo aquel
que estea interesado na vivencia e
significación deste especial sacramento.
Calquera que bote unha ollada
rápida á bibliografía publicada nos
últimos anos acerca do matrimonio
caerá na conta de que parece que
unicamente a teoloxía moral e o
dereito canónico se ocupan con amplitude do matrimonio. A primeira
trata da moral sexual, da paternidade
responsable, da licitude ou ilicitude
dos distintos métodos anticonceptivos, das crises da parella, da educación dos fillos, etc. O segundo aborda
o matrimonio dende a reflexión sobre
os seus fins, sobre a natureza do
vínculo que o fundamenta e de
tódolos problemas derivados da
indisolubilidade do matrimonio. Non

sería xusto non recoñecer que nos
anos inmediatamente posteriores ó
Concilio apareceron interesantes
monografías que tentaban reparar a
tremenda débeda histórica que a
teoloxía tiña contraído con este tantas
veces esquecido sacramento. Non
obstante, a débeda está lonxe de ser
reparada.
O libro que presentamos non ten a
pretensión de encher este baleiro.
Que ninguén busque nel unha profunda e especializada fundamentación teolóxica do matrimonio, nin
unha análise rigorosa do matrimonio
cristián como unha forma de convivencia máis ó lado doutras ofertas de
vida en común dentro da nosa
sociedade. No seu descargo hai que
dicir que tampouco o pretende. O cal
non significa que non se encontren
nel unhas básicas, pero oportunas
ideas teolóxicas e filosóficas que
acompañan ó lector ó longo de toda a
obra. Seguindo a Lévinas, o autor
mantén que a vivencia do amor no
matrimonio non pode ser enxergada
como unha disolución de tódalas
diferencias nin como a renuncia
absoluta a calquera tipo de cambio.
Trataríase, máis ben, de vivir o “amor
como o encontro na separación” (p.
146). Nin anulación das diferencias,
nin vidas paralelas, senón unidade
fundamental nun proxecto común de
vida na concreción particular de
ocupacións, traballos e tempos
necesariamente diferentes.
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Esta idea fundamental que
conxuga unión e diferencia sérvelle
tamén ó autor para describir o que
deberan ser, segundo el, as relacións
entre a Igrexa e a sociedade: respecto
da alteridade, na comuñón profunda
na promoción de todo o verdadeiramente humano.
Estamos, pois, ante un libro que
cumpre dun xeito adecuado o que se

propón: esbozar dun xeito sinxelo o
perfil dun matrimonio cristián que
afronte con seriedade os retos que
ten trazados hoxe en día e mire con
valentía ó futuro, de xeito que non se
repitan, por medo ou conformismo,
os lamentables erros do pasado que
parecían inherentes á mesma idea de
matrimonio.
Pedro Castelao

Regal Ledo, Manuel
Roxelio Subiela Ledo. A gracia dun home de aldea
Irimia. Santiago, 2003, colección Angueira II, 206 páxs.

O libro pretende ser a biografía
dun labrego, dun home que nace por
San Pedro de 1924 e morre o 25 de
Novembro do 2001. Fillo e neto de
emigrantes, como non podía ser menos... Os merecementos de Roxelio
para ser biografado son os de ser un
home normal, un labrego de Pesqueiras (Chantada) que viviu, como
tantos outros, 75 anos moi cruciais
na historia de Galicia.
Eu engadiría que ademais tivo a
oportunidade de coñecer ó seu
biógrafo. De non ser pola acentuada
sensibilidade campesiña do autor, e a
súa áxil pluma, este home sería totalmente descoñecido fóra das fronteiras
da aldea.
Pero converxen dúas circunstancias
e dúas sensibilidades. Dun lado a
xeira, estes setenta e cinco anos de
historia son un fito na acumulación
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de cambios que se producen no campo
galego. Doutro a paixón con que
biógrafo e biografado viven esta
encarnación nas raiceiras do rural e
valoran a transcendencia que ten
para o resto da poboación, que nunca
saberemos suficientemente o que lle
debemos á terra e a xente que a
traballou.
Manolo aproveita todo para deixar
ó corazón sentir e á pluma correr na
observación e descrición de feitos e
persoas. A medida que presenta a
vida de Roxelio, vainos presentando
tamén a situación histórico-política
moi específica nesta tripla transición: República-Franquismo-Democracia. Se nos fala do bautismo déixanos contemplar a beleza das liñas
arquitectónicas da igrexa. As paisaxes
non son nunca alleas á narración.
Tampouco a fauna tan nosa. Descu-
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brimos a educación austera sen
perder liberdade e tenrura. Os valores
que rexeron e rexen nesta sociedade
dos derradeiros setenta anos do
século vinte.
Coa biografía aprendemos política,
historia, xeografía, arte, socioloxía e
lingua. Si, lingua porque é un pracer
estético e auditivo deixarse coller
pola sonoridade do vocabulario e o
acento de quen sente e ama a realidade que describe e narra.
Pódenos parecer idílica nalgúns
aspectos e elexíaca porque non cabe
dúbida de que Manolo sente a pro-

gresiva desaparición desta realidade,
e pretende que polo menos, non sexa
sen que nos concienciemos dos seus
valores e da débeda que temos con
tanto traballo e entrega como recibimos destas persoas, como Roxelio
que entregaron o mellor de si mesmos a esta empresa. O libro remata
cunha serie de testemuños e mesmo
oracións de familiares e amigos.
Pena que non teñamos máis
posibilidades de difusión e que
moitas persoas do medio rural non
poidan verse reflectidas e consideradas na súa lectura.
Engracia Vidal Estévez

Do Castro, Brais
Moncho Valcarce. O cura das Encrobas
Ed. Novos Vieiros, col. “galegos”. A Coruña, 2003, 270 páxs.

No X aniversario da morte de
Moncho Valcarce, aparece este librohomenaxe acompañado dun DVD que
achega material sonoro e visual. Se a
figura do lendario “Cura das Encrobas” impresionou a moita xente coa
publicación do seu diario por
Encrucillada, este traballo amósanos
o seu rostro a través da testemuña de
moitos dos amigos e colaboradores
que o trataron, sobre todo por compañeiros da esquerda nacionalista.
Moitos deles, aínda confesando o seu
ateísmo, mostran unha grande
admiración por Moncho, e acusan o
abandono nos últimos anos das

organizacións que tanto defendeu. O
libro analiza etapas e facetas da súa
vida, partindo do doloroso momento
do seu tránsito, e desde aí, como se
fose un peculiar Camiño de Emaús os
seus amigos van descubrindo a
memoria viva de Moncho Valcarce:
vocación, estudios en Roma, as
parroquias, detencións, militancia
política, os sucesos das Encrobas...
Un dos acertos do autor é incluír ó
mesmo Moncho, a través dos textos
que deixou escritos, entre o resto das
testemuñas, como se seguira aí, vivo,
dando a súa visión dos acontecementos. Unha segunda parte do libro
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achega material documental incluíndo escritos do propio Valcarce como a
súa “tese pastoral”, ademais de biografía, álbum fotográfico, prensa,
cronoloxía. Diría que é un libro fresco,
que asemella case que unha conversa
entre os amigos o que fai que a lectura
sexa fácil e agradable. Hai certo
interese por presentar máis o aspecto
político e militante que o de relixioso, aínda que gracias as testemuñas transcende a súa personalidade.
Velaí un dos acertos do libro, case
todos coinciden en recordar un
Moncho Valcarce tremendamente
espiritual –algunha das testemuñas
envexa esa faceta que lle daba tanta
forza–, coherente, utópico, revolucionario, pobre por opción, boa persoa
e bo amigo, incluso daqueles que
podían estar na súa contra. O libro
ten algunha inexactitude, quizais
nun intento de idealizar ó protagonista, comezando pola estrela
vermella que aparece na súa boina na
foto da tapa; os máis achegados din
que nunca lle viron a Moncho tal
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estrela. Tamén algún testemuño
coloca como primeiro o seu ser nacionalista, antes que cristián e crego,
cousa que non é certa. Valcarce asumiu
o seu compromiso político precisamente desde a súa fe; el mesmo fala
de que descubriu a súa vocación
galega estando en Roma no ano 1966,
e con varios anos de seminarista.
Trala lectura do texto queda un
abraiado pola forza da personalidade,
pola súa loita. A memoria de Moncho
está moi viva na xente do nacionalismo, mágoa que non o estea tanto
nas xentes da Igrexa, especialmente
entre os cregos novos para quen é un
auténtico descoñecido. O libro
péchase cun fermoso poema de
Manuel María que nun dos versos,
recollendo a expresión dunha das
testemuñas deixa certo sabor pascual: “Agora que a morte xa borrou as
liñas do teu rostro/ e esvaeceu os
límites,/ moras enteiro en nós,
compañeiro na tenza,/ home e heroe,
amigo, irmán Moncho Valcarce.
Rubén Aramburu Molet

Libros chegados
á redacción
Armada Teixeiro, R.: Aturuxos,
Colección de Cantares galegos, Xunta
de Galicia, A Coruña, 2002, Edición
facsimilar, 100 páxs.
O autor é un ortigueirés que nace no
1868 e morre na Habana no 1920.
Alí publica no 1898 estes Aturuxos
prologados por Curros Enríquez.
Esta edición prológaa Luís Alonso
Girgado. E na primeira páxina consta
a dedicatoria, manuscrita, que o
mesmo Armada lle fai do seu exemplar ó Centro Gallego de A Habana.
Alonso Montero, Xesús: Curros
Enríquez no franquismo (1936-71),
Tres Ctres, Santa Comba 2003, 174
páxs. Colección ensaio.
Coñecendo a boa pluma do autor e o
coñecemento que ten do persoeiro,
non é estraño que este pequeno volume resulte de gran interese
histórico e achega documental para
entender as consecuencias do “vello
réxime” nas letras e na lingua galega.
García Docampo, Manuel: A
construcción social do territorio
galego, TresCtres, Santa Comba
2003, 260 páxs. Colección Didáctica.
O autor confesa o carácter didáctico
da obra. O que non quere dicir que
sexa en exclusiva para fins académicos. A calquera nos pode interesar
o tema. Estructúrao en 8 capítulos:
1: Relación do ser humano co seu
medio. 2: Elementos de análise ecolóxica. 3: Construcción histórica do territorio galego. 4: Evolución da poboación. 5: Estructura da poboación
contemporánea. 6: Descomposición
da trama urbana. 7: A situación do
rural. 8: O planeamento urbanístico.

Crecente Vega: Xosé: Folla Bricia:
Poesía galega completa, Xunta de
Galicia, Santiago 2003, 686 páxs.
O Centro Ramón Piñeiro e Ricardo
Polín son os artífices desta edición
crítica da obra do poeta mindoniense.
Crego de vocación e místico da paisaxe
e da terra. Non lle quedou pedra, ou
flor que non cantara.
VV.AA.: O proceso de normalización
do idioma galego (1980-2000). Volume I: Política lingüística: análises e
perspectivas, Consello da Cultura
galega, Santiago 2002, 290 páxs.
Henrique Monteagudo e Xoán Bouzada coordinan esta obra expondo
dun xeito sistematizado a evolución
sociolóxica da lingua e a lexislación
que está a acompañar o proceso.
Fourez, Gérard: La fe como confianza. Aliento para construir una
historia nueva, Sal Terrae, Presencia
Teolóxica, Maliaño 2003, 174 páxs.
Aborda o problema dos cambios na
historia, sobre todo nas últimas
décadas, e a súa repercusión nas
crenzas e nos costumes. Hai tentacións de abandono e hai tamén quen
é capaz de reler o evanxeo coas novas
perspectivas para chegar ó centro da
fe.
O autor, a máis de filósofo e teólogo
é doutor e profesor de Física.
López Azpitarte, Eduardo: Hacia
una nueva visión de la ética cristiana,
Sal Tarrae, Presencia Teolóxica,
Maliaño 2003, 344 páxs.
Nun mundo pluralista e onde o
criterio de autoridade non ten boa
prensa, imponse nova busca de
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criterios para determinar unha liña
de comportamento. O autor atópaa
nas nosas propias estructuras
antropolóxicas, sen que perda a súa
dimensión transcendente e evanxélica.
González-Balado, José Luis:
Madre Teresa. Historia de la madre
de los pobres, Temas de hoy, Madrid
2003, 320 páxs.
Non por coñecida resulta menos
impresionante a figura desta monxa
que compite coa de Avila en viaxeira
e radicalizada no amor de Xesús,
presente na persoa pobre. O autor
empezou o coñecemento desta muller
xa no 1970. A biografía é case
autobiográfica, porque está baseada
en encontros, conversas, cartas e
relatos de primeira man. A presentación do libro faino suxestivo e
de moi doada lectura.
González-Carvajal, Luis: Cristianismo y secularización. Sal Terrae,
Pastoral, Maliaño 2003, 168 páxs.
O terno secularización ten, segundo
os sociólogos, cinco acepcións. A
Teoloxía ten máis dun punto de vista
para enfocalo e xulgalo. O autor
pretende reflexionar sobre el para
orientar a acción pastoral.

necesitamos a equivalencia castelá
prójimo = próximo).
Meinert, Eveline, (ed): Pensar con
el corazón: Sabiduría y leyendas de
los nativos americanos, Sal Terrae,
El Pozo de Siquem, Maliaño 2003,
128 páxs.
A autora, nada no 1956, é doutora en
medicina e estudiosa da cultura
india. Recolle unha serie de textos
da tradición e da poesía, que serven
para todo tipo de reflexión. Un
exemplo: No te pertenece nada de
cuanto existe. Tienes que compartir lo
que tomas. Suxestivo e fondo.
Álvarez, Ramiro J.: Recuperar el
alma: Hacia la psicología de los
valores. Sal Terrae, Proyecto, Maliaño
2003, 182 páxs.
O autor é psicólogo clínico e director
do Centro de Psicoloxía Clínica de
Lugo. Volve á teoría dos valores para
insistir na necesidade de ordenar a
nosa conducta de dentro a fóra. Tendo
clara a xerarquización de todo o
externo e adaptando en consecuencia
a nosa actividade, levando o temón
da nosa propia vida.

Pronzato, Alessandro: Tras las
huellas del samaritano. Peregrinación al santuario del hombre, Sal
Terrae, El pozo de Siquem, Maliaño
2003, 130 páxs.

De la Torre, Juan María:
Literatura cristiana antigua,
entornos y contenidos: Desde los
orígenes a la formación de la gran
iglesia, Vol. I: Exposición, e vol. II:
Textos. Monte Casino, Zamora 2003,
410 páxs. o primeiro volume e 444
páxs. os textos.

Breves reflexións sobre a parábola
evanxélica por excelencia. A que nos
descobre o verdadeiro sentido do
cristianismo, que no é máis que o
amor ó próximo. (En galego non

O autor é Cisterciense e pertence ó
mosteiro de Oseira. Traballa no
mosteiro de A Armenteira e é profesor
na súa orde e no seminario diocesano
de Vigo. Sen dúbida, baixo a
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inspiración de San Ero... escribe estes
dous primeiros volumes dos seis que
ten programados. No prólogo
confésanos que foi a necesidade de
proporcionar ós alumnos (e alumnas,
que coido que son máis) uns textos
fontanais que lles faciliten o estudio
do fenómeno cristián nas súas orixes.
Os índices facilitan a busca cando se
quere facer o estudio dun tema concreto.
Esperamos ver os outros catro volumes.

Novo, Alfonso: Jesuscristo, plenitud
de la Revelación. Desclée de Brouwer.
Bilbao, 2003.
¿É posible unha revelación
verdadeira fóra do Cristianismo? A
esta pregunta pretende responder o
autor. Polo tanto reconsidera o
concepto de revelación e o papel de
Xesús nela. O autor pensa ó rematar
o texto que non pasou do prólogo.
Temos que agardar logo o novo volume.
Engracia Vidal Estévez

Calendario do contribuínte
GRACIAS sería a primeira palabra. É xusto que empecemos por
agradecer ás persoas que están a colaborar marabillosamente na
economía e contribúen a saneala. Pasan das mil.
E chamamos colaborar a pagar neste primeiro semestre, ou a ter a
revista domiciliada e avisar os cambios de banco con tempo...
Por primeira vez, os REEMBOLSOS non chegaron a cen. E xa vedes
que están costando 3,50 euros (¡582 pta!).
E se a primeira palabra foi GRACIAS, a segunda sería LEMBRAR a
quen non o fixo aínda. A veces son só vinte ou trinta «desmemoriados/
as» pero dan moito traballiño e saen caras as devolucións e
recordatorios.
De verdade que saímos gañando como grupo coa boa colaboración de
cada quen.

327 111

0182-5150-81-0201578208

Colaboracións

Rubén Aramburu Molet

Xosé Luís Barreiro Rivas

Xoán Bernárdez Vilar

Pedro Castelao

Xosé Chao Rego

Xaime M. González Ortega

Alberto Leiva Caneiro

Xosé Mª Pin Millares

párroco de San Tomé de Piñeiro (Pontevedra)
profesor de ciencia política na USC

escritor, licenciado en historia

teólogo, profesor da Universidade de
Comillas
profesor de lingua galega

profesor de bioloxía no IES Camilo
José Cela (Padrón)
párroco de Vilatuxe

mestre

Soledad Pite

profesora de debuxo no IES Rosalía de
Castro (Santiago)

Ramón Regueira

profesor de filosofía no IES Valle Inclán
(Pontevedra)

Andrés Torres Queiruga

teólogo, profesor de Filosofía da relixión
na USC

Engracia Vidal Estévez

profesora de lingua galega

maio - xuño 2003
DE

PENSAMENTO CRISTIÁN

Encrucillada

REVISTA GALEGA DE PENSAMENTO CRISTIÁN

REVISTA GALEGA

133

Encrucillada

Nº 133

•

Encrucillada

Nº 133 • maio - xuño 2003

A imaxe de Deus hoxe
Andrés Torres Queiruga

A linguaxe teolóxica
Pedro Castelao

Xudaísmo, cristianismo e islam
Xosé Chao Rego

A fala das campás
Xosé M. Pin Millares

Actualidade política,
cultural e relixiosa
Xosé L. Barreiro Rivas
Xoán Bernárdez Vilar
Rubén Aramburu Molet

