Nº 140 • novembro - decembro 2004

Nº 140 • nov - dec 2004

Encrucillada Encrucillada

DE

PENSAMENTO CRISTIÁN

Encrucillada

REVISTA GALEGA DE PENSAMENTO CRISTIÁN

REVISTA GALEGA

140

Non renunciar á esperanza
Editorial

Reto á humanización da Igrexa
Juan Antonio Estrada

Reflexión sobre a nosa Igrexa
Bernardo García Cendán

Por unha Igrexa humanizada
Manifesto

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

MESA DE REDACCIÓN
Andrés Torres Queiruga (Director)
Xaime M. González Ortega (Redactor-xefe)
Engracia Vidal Estévez (Secretaria)
Agustín Díaz Blanco
Xavier R. Madriñán
Pilar Wirtz Molezún
ADMINISTRACIÓN
Amalia Tomé Rocha
CONSELLO DE REDACCIÓN
Xesús Acuña Garrido (Pontevedra)
Rubén Aramburu Molet (Marín)
Xoán Bernárdez Vilar (Vigo)
Alfonso Blanco Torrado (Guitiriz)
Xoaquín Campo Freire (Ferrol)
Hermelinda Dapena Tarela (Pontevedra)

Mariano Guizán Sánchez (Ames)
Xosé Antón Miguélez Díaz (Ferrol)
Xoán M. Neira Pérez (A Pobra do Caramiñal)
Pilar Pena Búa (Cuntis)
Victorino Pérez Prieto (Ferrol)
Xesús Portas Ferro (Pontevedra)

Manuel Dourado Deira (Rianxo)

Manuel Regal Ledo (Abadín)

Pedro Castelao (Univ. Comillas)

Anxos Renieblas (Santiago)

Miguel Fernández Grande (Ourense)

María do Carme Solloso Blanco (Narón)

Bernardo García Cendán (Lugo)

Antón Vidal Andión (Vigo)
Marisa Vidal Collazo (Santiago)

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN
Tel. e Fax 986 84 61 82 - e-mail: encrucill@netcom.es
Rúa Nova de Arriba, 1 - 6º Dta.
36002 PONTEVEDRA
Prezos da subscrición anual (5 números):
• Ordinaria ..................................................

16

• De apoio ..................................................

Desde 18

• Estudiantes ou parados ..........................

Desde 09

• Número solto ...........................................

4

Publicación bimestral
CONTAS CORRENTES
Caixa de Aforros de Galicia: 2091-0342-28-3040000681 - Santiago
BBVA: 0182-5150-81-0201578208 - Pontevedra
Graficolor MINERVA, S.L. - Polígono do Tambre - Rúa Gutenberg, 5 - Santiago - D.L. C-80-1977 - I.S.S.N. 1131-6519

Sumario
Nº 140
Volume XXVIII
Novembro-decembro de 2004

Guieiro

por Agustín Díaz Blanco

Editorial

por Mesa de Redacción

3 467

5 469

XIX Foro Relixión e Cultura en Galicia
Estudos
Retos actuais e humanización da Igrexa
por Juan Antonio Estrada
Reflexións sobre a Igrexa española
por Bernardo García Cendán

9 473
27 491

Documentos

A humanización da Igrexa... unha Igrexa humanizada
Manifesto do XIX Foro de Encrucillada
IV Encontro da Corrente Somos Igrexa

46 510

Experiencia

Despois da asemblea de Somos Igrexa
por Marisa Vidal Collazo

48 512

Sumario
Crónicas

Política: "Es hora de hablar de Europa"
por Xosé Luís Barreiro Rivas
Cultura: O país dos mil ríos
por Xoán Bernárdez Vilar
Igrexa: Cuestión de marketing?
por Rubén Aramburu Molet

52 516
58 522
67 531

Recensións

A Terra quere Pobo

Xosé Luís Barreiro Rivas

por Xan López Facal
Las palabras calladas. Diario de María de Nazaret

78 542

por Manuel Regal Ledo
La regla de San Benito: vocación de eternidad

80 544

por Manuelo Regal Ledo
A muller, ¡Que cale!: Raíces do antifeminismo

82 546

por Engracia Vidal Estévez

84 548

Pedro Miguel Lamet
Joan Chisttister

Xosé Chao Rego

Libros chegados

por Engracia Vidal Estévez

Carta a Encrucillada

85 549

por Raquel Gil

89 553

Índice xeral do ano 2004

92 556

Ilustracións

por Soledad Pite

17 481
37 501

Guieiro
"Non resulta hoxe doado falar
con serenidade acerca da
presenza pública da relixión
no noso país"
Así comeza o editorial co que se abre este novo número da revista.
Dada a repercusión que están tendo determinadas declaracións e
actuacións da xerarquía en relación con problemas reais ou
imaxinarios do país a Mesa de Redacción considerou que non podía
calar. E sen ser acusadores nin tirar ningunha pedra "non queremos
renunciar á esperanza de de que non siga a se afondar aínda máis
a sima entre o mundo actual e a igrexa, nin a que, dentro dela, siga
máis lonxe a ruptura do goberno eclesiástico coas persoas e
movementos máis comprometidos cunha liña de maior apertura".
Destacan neste número os asuntos referidos ao Foro Relixión e
Cultura en Galicia, organizado conxuntamente coa Corrente "Somos
Igrexa". Aínda que todos concordamos que o máis interesante foron
os intercambios realizados nos pequenos grupos, abrimos este
amplo capítulo co relatorio de Estrada "Retos actuais e humanización
da Igrexa". O autor percorre a historia da Igrexa nos últimos
séculos, para chegar a analizar a situación actual da sociedade de
consumo, da globalización e da modernidade. Hoxe, sinala, "hai
máis liberdade de elección, pensamento e pertenzas, o cal posibilita
maior creatividade, pero tamén unha erosión de vellos humanismos
e un baleiro moral". E analiza logo a resposta do cristianismo ante
esta situación: "A humanización da Igrexa ante os novos desafíos
sociais e relixiosos pasa, polo tanto, pola comunidade, o laicado e
a muller. Só desde unha Igrexa pobo de Deus será posible a busca
de Deus, que revitalice a liturxia e potencie a espiritualidade, e que
xere un compromiso ante os retos temporais do momento histórico
en que vivimos".
Bernardo García Cendán fai unhas "Reflexións sobre a Igrexa
española", onde analiza o mesmo tema, pero desde outra perspectiva,
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a sociolóxica. Parte dun contraste de imaxes sobre a mesma: "Se o
goberno socialista ousa levar adiante as medidas que anuncia é
porque calcula que o vello poder eclesiástico xa esmoreceu dabondo
como para que a maioría dos cidadáns non lles retiren o voto. A
Igrexa, pola súa parte, non deixa de poñer enriba da mesa outros
datos que tamén son certos: o oitenta por cen dos españois aínda
se confesan católicos". Describe o tipo de xerarquía, de clero,
relixiosos e laicos. E analiza logo de que maneira os cidadáns se
senten ou non católicos, preguntándose se son protagonistas ou
meros clientes. "Todos o temos ben observado: poucas persoas nas
celebracións litúrxicas, cun predominio abafante de xente maior
entre a que destaca con moito o xénero feminino. Os máis novos,
eles e elas, nin van á misa nin participan en xuntanzas do tipo da
nosa, de xeito que sempre planea sobre nós a desacougante sensación
de que non temos relevo". Para rematar con esta conclusión:
"precisamos unha Igrexa pequena e feble, pero imaxinativa, onde
xuntemos experiencias vivas, solidariedade, fraternidade, lucidez,
humor e festa. Unha Igrexa que non dea razóns aos de dentro para
fuxir, e que tampouco dea razóns aos de fóra para deixar de se
preguntar pola existencia dun estilo atraínte de vida cristiá".
Recóllese tamén, baixo o título de "Humanización da Igrexa...
unha Igrexa humanizada", o manifesto final aprobado polos
asistentes ao foro e unha experiencia de Marisa Vidal, que conta a
súa vivencia persoal desas xornadas inesquecibles.
Por suposto, contamos coas colaboracións habituais das crónicas,
un amplo apartado de recensións e os libros chegados. Ademais das
sempre evocadoras ilustracións de Soledad Pite. E máis nada, bon
Nadal e Aninovo para todos.
Agustín Díaz Blanco
tintxu@teleline.es
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Reflexión sobre presenza
pública da Igrexa na
sociedade actual

Non resulta hoxe doado falar con serenidade acerca da presenza
pública da relixión no noso país. Certas manifestacións xerárquicas,
secundadas ou acaso impulsadas por algúns movementos laicos,
están provocando unha forte conmoción pública e desconcertando
moitas veces aos mesmos crentes. Pero tampouco é doado calar.
Xogámonos demasiado e, sobre todo, o silencio podería parecer
indiferencia, cando non complicidade, fronte a un cambio de
dirección na liña que trazou o Vaticano II. Liña á que, desde o seu
nacemento, quixo manterse fiel Encrucillada, cremos que coa
aquiescencia dos seus lectores.
Chama a atención, en primeiro lugar, un claro cambio de actitude
da Igrexa respecto do goberno anterior, como se aquel fose en todos
os aspectos un mellor modelo de cristianismo có actual, cando o
actual, ao menos no seu programa, mostra unha maior preocupación
por temas tan centralmente evanxélicos como os da xustiza social
e a atención aos marxinados.
Sucede o mesmo co ton agresivo e radical das manifestacións de
certos xerarcas, e mesmo algunhas veces das posturas oficiais ou
oficiosas, ton que resulta moi difícil escoitar “cristiamente”; moi en
concreto, cando se refiren a temas relacionados coa moral sexual e
familiar. A excesiva insistencia neses temas contrasta coa debilidade
con que tantas veces se cala fronte á guerra, a exclusión, a
intolerancia ou a inxustiza, que, elas si, son merecentes dunha
maior atención na súa análise e dunha más clara enerxía na
denuncia dos seus abusos ou incumprimentos.
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Na conciencia xeral córrese o risco de dar a impresión de que se
pretende identificar a esquerda co laicismo ateo, e a dereita co
catolicismo ortodoxo, cando a realidade é que tamén hai moita
esquerda crente e moita dereita descrida. En todo caso, o que lle
corresponde á Igrexa é a proclamación obxectiva dos valores
evanxélicos e a chamada fraterna a que todos os cristiáns e cristiás
procuren levalos á práctica desde os propios posicionamentos,
tratando tamén de os facer presentes na sociedade.
De feito, observamos con fonda preocupación determinadas
reaccións que se están a producir na sociedade, en claro dano da
convivencia humana e da recta percepción do Evanxeo. Moitos non
crentes proclaman a imposibilidade de dialogar ante determinadas
manifestacións xerárquicas, o que demasiadas veces leva ao abandono
de todo posible diálogo co mesmo cristianismo. De maneira
fondamente preocupante, faise patente o fenómeno de que cada vez
son máis as persoas novas que non poden achegarse a unha Igrexa
coa que lles parece non poder compartir case nada.
Entre os mesmos crentes prodúcense dor e frustración, por veren
ameazado o compromiso da súa vida coa causa de Evanxeo e o seu
esforzo pola renovación posconciliar. Non sobra recordar que,
xusto nestes días, lembramos o martirio de Ellacuría, coas persoas
que o acompañaban, e o doutros moitos mártires, pola causa dun
mundo máis xusto e dunha Igrexa máis comprometida cos pobres e
coas realidades humanas en xeral. Cabe mesmo mencionar o medo
de tantas persoas sinxelas, que no balbordo mediático producido
por algunhas declaracións senten o temor de se veren abocadas a
unha repetición das loitas fratricidas dos anos trinta. E resulta
triste observar a indiferencia na que se van sumindo bastantes
persoas crentes, ás que lles custa moito manter a comuñón coa
xerarquía ou que mesmo chegan a renunciar a ela.
Á vista e como confirmación de todo isto, non é casual que un bo
número de congregacións relixiosas, con tons nada extremistas
pero significativamente claros, se desmarquen desa especie de
campaña oficial. Son grupos que en xeral se comprometeron moi a
fondo na renovación conciliar, iniciando novas liñas de presenza
efectiva dos valores evanxélicos. Resulta duro enfrontarse ao temor
da posible desfeita de moito dese esforzo.
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Realmente, hai demasiados motivos para se sentir desconcertados
e desconformes co ambiente –perdóese a palabra– demasiado belicista
que se está a crear. A Igrexa está causando en boa parte do público
a impresión dunha loita interesada e oportunista, máis preocupada
polos propios intereses –o tema da financiación resulta moi sensible
a este respecto– que polo progreso da sociedade civil e pola
auténtica felicidade das persoas. Pero aínda máis, certas iniciativas
cobran a aparencia dunha toma global de postura contra o novo
goberno.
Certamente, coa nosa preocupación e mesmo coa nosa protesta
non pretendemos dicir amén a todo canto di e fai o Goberno. A el
tamén lle pedimos que non confunda a lexítima laicidade, que todos
aceptamos como un progreso que incluso ten raíces bíblicas, cun
laicismo belixerante, que non poucas veces fere a nosa sensibilidade
como crentes. E denunciamos, por falto de respecto para o pobo,
o fácil recurso de acudir de maneira cando menos precipitada a
medidas relacionadas co sexo ou coa familia, para desviar a atención
de problemas máis substantivos de benestar, xustiza social ou
equilibrio rexional, que pertencen tamén, e con máis razón, ao seu
programa.
É claro que urxe un novo tipo de diálogo, para que, aclarando as
competencias, cada instancia cumpra co seu papel, sen prepotencia
de ningún tipo e sen invadir o lexítimo campo das demais. Ao
goberno do país compételle gobernar desde o programa que votou a
maioría, e ninguén pode nin debe negarlle esa competencia á hora
da regulación legal dos matrimonios ou do ensino. Pero iso non
significa sen máis unha carta branca para o facer sen ter en conta
valores humanos que non deben subtraerse a un diálogo sereno e
obxectivo nin poden quedar sen restrición ao arbitrio da decisión
política. Á Igrexa correspóndelle formar os crentes nos seus
principios, de xeito que son eles quen teñen que os cumprir segundo
a súa conciencia, sen se rexeren sen máis polas leis políticas. Pero
iso tampouco significa que a Igrexa deba pecharse nas sancristías.
Cos mesmos dereitos e deberes que toda institución pública, está
lexitimada para proclamar e razoar publicamente os valores que lle
parecen fundamentais para ben da sociedade; e tamén para animar
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aos seus fieis a que os defendan e promovan mediante o lexítimo
xogo cultural, social e político.
Mirando xa para a propia comunidade, o goberno eclesial, en
lugar de concentrar as enerxías na queixa, na protesta ou na
defensa de usos ou privilexios do pasado, debería tratar de converter
esta conxuntura nun auténtico kairós evanxélico, é dicir, nunha
oportunidade para unha auténtica renovación evanxélica.
Renovación no seu propio goberno, que, se hoxe quere ser crible na
súa presenza e nas súas críticas, debe facerse máis democrático, ou,
se se quere usar outra terminoloxía, máis participativo e menos
impositivo, máis sinodal e menos autoritario, máis plural e menos
centralista; en palabras do propio Xesús, un goberno máis de
servizo e humildade que de poder ou primacía que o sitúen por
enriba de toda crítica ou control por parte dos fieis. Renovación
tamén para artellar ben unha pastoral de actualización e cultivo da
fe, coidando a formación permanente dos sacerdotes, promovendo
grupos ou comunidades de base, formando catequistas á altura das
necesidades e insistindo máis na calidade, competencia e
normalización laboral dos profesores que no simple feito das clases
de relixión. Incluso deberá afrontar con valentía e creatividade o
delicado problema da súa economía, sen descansar indebidamente
nas institucións estatais, con evidente risco para a súa independencia
evanxélica.
Os que facemos Encrucillada non pretendemos adoptar o rol de
acusadores, pois sentímonos implicados e comprometidos coa nosa
Igrexa, así como cidadáns do noso país. Non somos quen para tirar
ningunha primeira pedra. Pero non queremos renunciar á esperanza
de que non siga a se afondar aínda máis a sima entre o mundo
actual e a igrexa, nin a que, dentro dela, siga máis lonxe a ruptura
do goberno eclesiástico coas persoas e movementos máis
comprometidos cunha liña de maior apertura. A forza do Evanxeo
segue esperando a nosa fidelidade, e nós, desde esta Galicia tan
fondamente mariñeira, seguimos a repetir con Pedro: “Mestre,
pasamos a noite faenando e non demos collido un rabo de peixe,
pero, xa que ti o dis, largaremos o aparello” (Lc 5, 5).
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Retos actuais e
humanización da Igrexa

Juan Antonio Estr
ada
Estrada

A segunda metade do século XX estivo marcada por cambios
acelerados e profundos, dos que xurdiu un novo paradigma social
e cultural. A época da posguerra estivo marcada pola reconstrución
e a guerra fría, para deixar paso a unha nova dinámica histórica a
partir dos sesenta, a da sociedade de consumo, desde a cal a
posmodernidade e a globalización son os elementos cosmovisionais
máis relevantes de finais do século XX. A Igrexa ten que responder
aos novos retos, transformándose ela mesma. Seguindo as liñas da
Gaudium et Spes ten que realizar a súa vocación de servidora da
humanidade, humanizándose ela mesma.
1. Os retos actuais: sociedade de consumo, globalización
e posmodernidade
O paso dunha economía de subsistencia a outra de prosperidade
e consumo determinou o curso histórico da segunda metade do
século XX. Xurdiu algún novo, porque é xa o suxeito humano, e non
a natureza, o que determina o curso da evolución. Por primeira vez
na historia é posible rematar con lacras endémicas, carencias
fundamentais e necesidades non resoltas. A grande productividade
que xerou a revolución científico técnica permite cambiar a face do
mundo, xa que hai capacidade para iso, e as decisións éticas,
políticas e relixiosas cobran cada vez máis importancia para orientar
o instrumental científico técnico e designar metas ao
desenvolvemento1.
1

J. Estefanía, La cara oculta de la prosperidad, Madrid, Taurus, 2003, 69-146.
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A rápida mutación posmoderna do mundo occidental na década
dos anos setenta e oitenta agudizou os problemas de reconciliación
do cristianismo coa Ilustración e a modernidade, e as grandes
transformacións dos noventa crearon un novo marco. A
globalización, que para moitos é unha forma de designar a terceira
revolución industrial, cambiou definitivamente o marco xeopolítico.
Pasamos do mundo grande, con terras descoñecidas por descubrir
e conquistar, propio da modernidade do século XVI, a un planeta
cada vez máis vinculado e pequeno, unha totalidade global, en
interacción e dependencia. As rápidas comunicacións e transportes,
o turismo e a mobilidade das poboacións, a irrupción dun mercado
planetario, a subordinación dos Estados nacionais a centros
xeopolíticos supranacionais, as compañías transnacionais e a
creación dunha rede mundial informática, formulan novos retos e
desafíos.
O mundo é cada vez máis pequeno e interdependente e crece a
conciencia de que somos cidadáns planetarios. Este crecente
internacionalismo universalista, cuxo núcleo é a cultura hexemónica
occidental, xera reaccións defensivas das culturas e países invadidos
polo noso estilo de vida. A pluralidade de pertenzas e o universalismo
provoca reaccións locais como resposta á crise global de identidade,
ao poñer en cuestión a propia cultura. A perda do marxismo como
ideoloxía alternativa con pretensións de universalidade favoreceu
a expansión do nacionalismo e a relixión como únicas referencias
alternativas á globalización.
Canto máis presión universalista hai, favorecida polos medios de
comunicación social, tanto máis aumenta a preocupación polo
local, o particular e específico, polas raíces culturais, nacionais e
relixiosas, que poden resistir e contrabalancear un modelo universal
uniforme. A mundialización como proceso histórico é imparable. A
globalización está marcada pola perda de poder do Estado e o
xurdimento de centros supranacionais de toma de decisións. A
ideoloxía neoliberal, que canta as excelencias do mercado mundial
e se queixa dun exceso de Estado, leva, paradoxalmente, a que sexan
os ricos e poderosos os que defendan a internacionalización (xa que
o diñeiro non ten patria) e os pobres e marxinados buscan no

10 474

Retos actuais e humanización da Igrexa

Estado unha defensa protectora ante a presión globalizante. De aí
o proceso de deslocalización actual, o peche de empresas que se
abren en países marxinais máis baratos. Como non hai un organismo
supranacional que limite a presión do mercado e protexa as
poboacións (dado o papel actual das Nacións Unidas e das grandes
institucións internacionais controladas polos países ricos), imponse
a mundialización do capital, en contraste co universalismo
internacionalista do proletariado, que predicía Marx. A elite
neoliberal fixo do mundo a súa patria, mentres que, paradoxalmente,
os grupos de esquerda vólvense nacionalistas, sen caer na conta de
que o Estado-nación está limitado polo proceso globalizante e, con
el, o Estado social de dereito, adquirido tras dous séculos de loita.
De aí a crecente inseguridade dunha época marcada polo pluralismo
e, paradoxalmente, o desencanto. Triunfa o modelo occidental de
economía de mercado, de sociedade de consumo e de democracia
parlamentaria, de modo que algúns non teñen medo de falar do final
da historia. Occidente comeza un proceso de expansión que leva á
occidentalización fáctica do mundo, pero comeza a perderse a
confianza, o optimismo e a dinámica expansiva que caracterizaran
as décadas anteriores2. Parece como se o pesimismo, o desencanto
e o relativismo se estendesen socioculturalmente, precisamente
cando se logran máis conquistas materiais, científicas e económicas.
A universalización dos valores de Occidente xera unha crise de
identidade global e a aceptación secularizada de valores humanistas
e inspiracións relixiosas, deixa ás relixións que os crearon sen
elementos referenciais diferentes.
Triunfou a ilustración científica, pero só se realizou
fragmentariamente o seu ideal humanista e emancipador. A crise
sociocultural posmoderna cuestiona os soños emancipadores do
pensamento, entre os que se inclúe a perspectiva marxista. Dáse
unha crítica ás ideoloxías fortes, sobre todo as sociopolíticas e
relixiosas, ás que se acusa de totalitarias e violentas, polas
confrontacións vividas nos dous últimos séculos. De aí, a insistencia
na tolerancia, no pluralismo e na relativización, pasando dunha
2

U. Beck, A sociedade do risco, Barcelona, Paidós, 1998.
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sociedade autoritaria a outra permisiva. Hoxe hai máis liberdade de
elección, pensamento e pertenzas, o cal posibilita maior creatividade,
pero tamén unha erosión de vellos humanismos e un baleiro moral3.
2. O cristianismo ante a nova situación
A nova época iniciada presenta novos retos ao cristianismo e
esixe unha transformación deste. A crise posmoderna dos sistemas
globais de sentido e orientación incide no catolicismo. Cando as
igrexas desde o Vaticano II comezaran un proceso de renovación e
de adaptación á modernidade, valorando a razón, a praxe e a
conciencia individual, xeneralizouse o pensamento postilustrado
que engadía novas tensións ao esforzo de “aggiornamento”.
Tratábase dunha mutación cultural e a combinación da crítica
ilustrada á relixión e o talante posmoderno resultou demoledor
para as igrexas, do mesmo modo que puxo en crise institucións
políticas e culturais e ideoloxías sociais, a nivel interno e externo.
A actitude aberta e tolerante das sociedades favoreceu a
fragmentación interna do cristianismo, e en particular do
catolicismo. No novo contexto, non é necesaria a cohesión social e
defensa do cristianismo contra o Estado hostil, nin tampouco a
loita cultural para defender a propia supervivencia respecto dos
anticlericais e outros inimigos do pasado. Nas sociedades
democráticas liberais, o cristianismo non ten necesidade de
cohesionarse e refuxiarse en torno á igrexa institucional, para
defenderse do inimigo de fóra. Faise cada vez máis inviable unha
subcultura católica, antimoderna e á defensiva da sociedade
democrática e liberal, como aconteceu co antimodernismo. A
confesionalidade perde dimensión política e social.
Tamén se dilúe a conciencia de pertenza confesional, facilitando
a privatización da relixión e a mestura de distintas confesións.
Rematouse definitivamente a época da Contrarreforma e con ela a
do bloque homoxéneo católico, claramente diferenciado do
protestante. Pérdese o sentido da unidade relixiosa no marco
dunha sociedade de liberdades e multi pertenzas. Ambalasduas se
3

J. Baudrillard, O intercambio imposible, Madrid, Cátedra, 2000, 11-32.
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revelan máis perigosas para o cristianismo que a hostilidade
antiecuménica de épocas pasadas e repercuten no afrouxamento das
vinculacións institucionais eclesiais. Cada vez resulta máis difícil a
socialización nun contexto católico, pola crecente integración dos
católicos na sociedade moderna e a súa asimilación dos valores
cívicos e sociais da democracia.
Esta nova sensibilidade cultural presenta retos diferentes dos que
tivo que afrontar o cristianismo fronte á modernidade. Hai unha
toma de distancia respecto das grandes doutrinas e ideoloxías e
unha maior permisividade, no campo da moral e dos costumes. De
aí a relaxación da disciplina e a maior tolerancia ante
comportamentos diferentes e socialmente heterodoxos. Gañaron
espazos de liberdade e lexitímase o dereito a ser diferente e a
actuar sen coaccións. A parte negativa deste proceso sociocultural,
favorable á creatividade e autonomía individual, é a ausencia de
crenzas, o travestismo do pensamento e a crise das ideoloxías. O
xiro cara a o “light” é o reverso da decadencia dos grandes valores
éticos, relixiosos e políticos da Ilustración. A morte dos grandes
relatos plasmouse na forma do pensamento débil, o pasotismo e, ás
veces, a ausencia de conviccións persoais, deixando paso a
personalidades masificadas, cada vez máis influídas polos medios
de comunicación. A bricolaxe de crenzas corresponde ben a unha
sociedade mestiza e plural, na que resulta difícil o consenso e
orientacións con pretensións de universalidade.
O subxectivismo das crenzas, cada vez máis sincretistas e
individualistas, é compatible co predominio social do positivismo
científico-técnico e un talante materialista e vitalista. Esta
sensibilidade cultural é refractaria non só a calquera proba da
existencia de Deus, na liña da anterior metafísica teísta, senón
tamén a calquera referencia á transcendencia divina. Só a
experiencia persoal, o carisma e o testemuño xeran respecto á fe
relixiosa. Non hai ningún sistema universal de referencias, triunfan
os particularismos culturais e ábrese camiño a unha dinámica, na
que o progreso intrahistórico e inmanente erosiona calquera forma
de transcendencia supra mundana e arruína as teoloxías do máis
alá. Se a asfixia racionalista da cultura favorece a busca dunha
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relixiosidade vitalista e experiencial, a dobre influencia da cultura
materialista científico técnica e a herdanza da crítica ilustrada á
relixión, socava a viabilidade da crenza nun Deus indemostrable.
De aí a crecente extensión do agnosticismo e a indiferencia relixiosa,
moito máis marcantes que o mesmo ateísmo.
Hoxe cuestiónase a mesma fe relixiosa e o crente ten que loitar
co non crente que hai nel. A perda de identidade global únese á
inseguridade persoal a nivel de conviccións e crenzas. A morte
sociocultural de Deus, no contexto da crecente secularización e
laicismo das sociedades desenvolvidas, produce unha crise, que non
está só determinada polo anticlericalismo da época anterior, nin
polas dúbidas de fe na liña existencial de Unamuno, senón pola
indiferencia relixiosa. Deus deixa de ser un referente para moitos
cidadáns e hai desinterese polas tradicionais preguntas existenciais
que rexorden nas situacións límite. Parece que o final de século
avala os prognósticos nietzscheanos acerca da morte de Deus en
Occidente e confirma tamén a Heidegger, que ve o nihilismo como
o horizonte último da civilización científico técnica.
A carencia experiencial e persoal da referencia a Deus ten
consecuencias fatais para as igrexas cristiás do primeiro mundo,
cada vez máis instaladas nas sociedades do benestar. Hai unha
tendencia destas a acomodarse á perdida cultural de referencias
transcendentes e lexitimarse en canto como institucións
asistenciais, benfeitoras e promotoras de sentido e cohesión social.
Deféndese a lexitimidade das institucións eclesiásticas, e os seus
privilexios e dereitos sociais, en función das súas achegas ao
benestar común. Pódese falar dunha morte sociocultural de Deus
nas sociedades contemporáneas, pero as igrexas gozan de boa
saúde e status social. Gozan de prestixio como custodias de
tradicións, festas, e costumes milenarios, que son parte da
identidade colectiva. A morte de Deus non implica que desapareza
o divino, senón que se impón unha relixiosidade difusa e unhas
prácticas sagradas que son válidas en si mesmas.
A crise de crenzas e de moral relixiosa, e a perda de control sobre
os individuos, cada vez menos socializados eclesialmente, favorece
o desprazamento funcional da relixión e a lexitimación baseándose
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nas súas achegas socioculturais. De aí, o auxe da relixión popular
e do folclore relixioso, ao mesmo tempo que crece a increnza e o
distanciamento na vida práctica do cristianismo, sobre todo nos
mozos e nos intelectuais, que son os que máis se subtraen ás pautas
que lles ofrece a Igrexa. O crecente descoñecemento da doutrina,
prácticas, devocións e rituais tradicionais cristiáns é o síntoma dun
fracaso das institucións eclesiais na transmisión da fe e reflicte que
se perdeu o contexto da socialización relixiosa.
A permisividade e tolerancia social para as relixións vai unida ao
desinterese e desafección crecente dunha parte da poboación polos
ritos oficiais e valores relixiosos tradicionais. Tradúcese no
constante aumento da increnza no último cuarto de século. O deus
ocioso do deísmo ilustrado convértese en innecesario e a ausencia
de referencias explícitas a Deus no ámbito do cotián, así como a
erosión posconciliar de prácticas, devocións e formas de
espiritualidade tradicionais facilita o paso progresivo do crente ao
non practicante e deste ao indiferente relixioso, o cal culmina
como agnóstico e ateo. O comportamento cristián devén a marca de
xeracións maiores, socializadas no cristianismo tradicional, ou
transfórmase nun elemento exótico e contracultural que chama a
atención pola súa singularidade. A presión sociocultural, que antes
favorecía o relixioso, pasa a ser fermento da indiferencia relixiosa,
e crece o número de cristiáns non practicantes, que conservan
unha cosmovisión cristiá, pero se desvinculan das igrexas.
A adhesión ás doutrinas e institucións eclesiais perde forza nas
igrexas cristiás, pola nova sensibilidade cultural. O
fundamentalismo biblicista e o retorno aos artigos da fe son a
punta de lanza dos movementos máis antimodernistas, como os
grupos neoconservadores católicos que intentan modernizarse nas
formas e manter fundamentalmente inalterados os contidos do
pasado. Noutros grupos pásase do cuestionamento da autoridade e
da tradición, propia da época ilustrada, á impugnación das crenzas,
as certezas e os fundamentos. Ao fallar a familia, a parroquia e a
institución educativa como lugares de crecemento na fe, as igrexas
insírense na crise axiolóxica e doutrinal que afecta a todas as
institucións sociais. Por iso, hoxe resulta difícil establecer unha
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demarcación clara entre cristiáns non practicantes, indiferentes
relixiosos e ateos, e é doado pasar dunha postura á outra.
De forma parecida que no doutrinal acontece no concernente ao
talante moral. Predomina o pragmatismo e faise fincapé no carpe
diem, no presente en contraste co sacrificio e a renuncia, en
función do mañá, que marcaran a época da posguerra. Esta
sensibilidade choca frontalmente coa ascética e moral tradicional e
co machismo patriarcal das sociedades tradicionais, que aínda
perdura en moitas igrexas. Por un lado, hai unha reacción contra
a moral impositiva tradicional, que hoxe está obsoleta pola nova
comprensión do home. Por outro, non está claro se se ofrecen
alternativas novas e creativas, que vaian máis alá da crítica do
pasado e que impidan unha mera adaptación e homologación ás
pautas sociais. Cada vez resulta máis difícil distinguir entre a
conduta dun cidadán cristián e outro que non o é, o cal indica
carencias de identidade e de especificidade cristiá. A liberación de
formas caducas do pasado resulta estéril cando non se compensa
con formas actualizadas, pero coherentes coas esixencias cristiás.
O funcionalismo práctico posibilita a eficiencia e a
competitividade, nunha sociedade cada vez máis darwinista e máis
motivada polo consumo. A multi pertenza e a decisión persoal
desprazan as coercións sociais e institucionais, e favorece espazos
individuais de liberdade respecto de autoridades e tradicións. Pero
tamén facilita o pragmatismo insolidario, o individualismo
hedonista, e a substitución dos valores e ideais éticos e humanistas
por unha estética da vida. O belo despraza o bo e os medios de
comunicación social convértense en voceiros dun estilo de vida no
que todo está permitido en función do éxito social e económico. A
xente guapa (a beatifull people) despraza os modelos humanistas e
político-sociais da época anterior que acabaron sendo consumidos
pola industria cultural. A ideoloxía pacifista, utópica e humanista
dos sesenta deixou paso a unha contracultura integrada no sistema
social e marcada pola aparencia, deixando de ser alternativas
sociais.
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Neste contexto é inevitable o choque coa tradición cristiá que
poñía o acento na ética, na ascética, na renuncia e o sacrificio, o cal
correspondía ás necesidades europeas trala segunda guerra mundial.
Hoxe perden forza, xa que a disciplina a austeridade e a ascética
caen en desuso sociocultural4. A estetización da vida, propia da
cultura da imaxe que despraza á do libro, e a autenticidade,
convértense en virtudes fundamentais. De aí, o apego ao concreto,
a cultura do fragmento e a privacidade, e o refuxio no propio eu.
Pola contra, falta reflexividade e autocontrol, e as argumentacións
e razóns deixan paso aos sentimentos e emocións. Da mesma forma
perden valor as motivacións e conviccións relixiosas, en favor
dunha ética secular racional5 ou dunha conduta marcada pola
presión social.
Cada vez é máis doado controlar externamente os individuos e
desde os medios de comunicación social. A cultura orienta os
desexos e proxectos humanos cara aos microsentidos que ofrece o
consumo da sociedade de masas. Trátase de sentirse ben e poder
expresarse a partir da capacidade para elixir obxectos que ofrece a
sociedade do benestar. De aí tamén a revaloración da corporeidade,
do vivencial e do natural, que se traduce en relixiosidades ecolóxicas.
Esta nova sensibilidade cultural xera novos sistemas de valores
que obrigan a unha reconversión da relixión desde unha nova
concepción do home e da identidade irreconciliables coa antropoloxía
teolóxica do cristianismo tradicional. Por un lado, hai que recuperar
o corpo, a sensibilidade, pracer e a sexualidade, frecuentemente
demonizadas na época anterior. Por outro, hai que preguntarse se
a orientación consumista non xera un proxecto de vida incompatible
co sentido da vida do cristianismo6. O problema está en ser unha
quinta columna crítica, no marco dunha sociedade post cristiá, ou
subsistir desde unha homologación crecente cos valores sociais
4
D. Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, Alianza, 1987, 4590.

Juan A. Estrada, Por unha ética sen teoloxía. Habermas como filósofo da relixión,
Madrid, Trotta, 2004.
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6

G. Ritzder, O encanto dun mundo desencantado, Barcelona, Ariel, 2000.
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existentes. Para ser unha alternativa humanizante, a igrexa ten
que tomar distancia crítica e reflexiva do estilo de vida vixente.
3. As respostas das igrexas cristiás
A redución do número de clérigos e a potenciación doutrinal dos
laicos favoreceu a inserción da Igrexa no marco dunha sociedade
democrática e secularizada. A pesar da súa perda de influxo na
sociedade, as súas institucións seguen sendo as que teñen máis
presenza e participación na sociedade civil, cun número maior de
asociacións e cun grande potencial simbolizador, mesmo para
persoas non relixiosas. Con todo, tras a dinámica de inculturación,
inserción e misión dos sesenta, comezou a notarse a retirada e
retraemento eclesial desde finais dos setenta. Houbo medo crecente
aos foros seculares, que se vían como hostís á relixión, e os ámbitos
eclesiásticos deviñeron un refuxio ante unha cultura hostil ou, polo
menos, indiferente. Pero o grande reto hoxe, como no século XX, é
a reevanxelización da cultura e a modernización do cristianismo.
Máis que nunca hai que loitar por un cristianismo que actúe como
fermento no medio da masa, o cal esixe estar presentes na sociedade
e non perder a capacidade de converterse en alternativa a esta.
O cristianismo dividiuse entre as correntes teolóxicas liberais,
que afirman o papel dun cristianismo secular e unha adaptación á
sociedade emerxente, e os tradicionalistas, que seguen sostendo
tradicións, concepcións teolóxicas e formas organizativas, cada vez
máis socavadas pola nova dinámica posmoderna. Os primeiros son
os que mellor captan a complexidade da sociedade actual e a
inviabilidade da volta a un pasado, as condicións sociais da cal xa
non existen. Non está claro, porén, se poden ofrecer modelos
alternativos e non quedan na mera crítica do neoconservadorismo.
A estratexia oficial predominante, á súa vez, non é a inserción na
sociedade secular, buscando ser xerme cristianizador nela, senón a
dun catolicismo social institucional, que constrúe ámbitos eclesiais
na sociedade, para protexerse do influxo pernicioso desta.
Abandónase a ideoloxía antimodernista da época anterior, pero
rexorde unha praxe eclesial marcada pola prevención ante as
correntes seculares e polo esforzo en pro dun catolicismo social
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baixo tutela da igrexa institucional. Óptase pola multiculturalidade,
que permite a coexistencia de grupos sociais repregados sobre si
mesmos, en función da pervivencia dun cristianismo tradicional.
Mantense a idea da misión na sociedade, pero adóptase a plataforma
dun catolicismo que pervive en espazos familiares, educativos e
culturais católicos e controlados pola xerarquía. O catolicismo
proxéctase oficialmente como unha corporación confesional no
marco dunha sociedade global plural, secular e laicista.
O control social desprazouse das grandes institucións aos medios
de comunicación social. O “reencantamento do mundo” dáse na
cultura virtual creada pola cultura da imaxe, e xera a pluralidade
de mitos e o cuestionamento de todos eles, impugnando as grandes
cosmovisións tradicionais como carentes de fundamentación e de
plausibilidade cultural7. Este pluralismo disolvente é o imperativo
herético das sociedades contemporáneas. Leva consigo unha nova
forma de entender a fe e de avaliar a ortodoxia. Vivimos nunha
sociedade con ansia de relacións interpersoais e a pertenza a unha
relixión universal pasa pola incorporación a unha comunidade
local na que poidamos vivir a fe. Hai maior marxe para o disenso
e a pertenza fragmentaria a unha comunidade eclesial, xa que a
mediación persoal e non a institucional, tanto a nivel cognitivo
como experiencial, é insubstituíble.
A radicalidade da metamorfose do relixioso nas sociedades
contemporáneas pasa por relativizar a ortodoxia eclesial e privilexiar
o testemuño persoal. Non é que desaparezan as institucións
relixiosas, senón que cobra cada vez máis importancia o mundo da
vida e os compromisos existenciais. Favorécense formas relixiosas
máis libres e as heterodoxias doutrinais, propias do pluralismo
social, pasan tamén a ser constituíntes das comunidades de fe. O
novo hoxe é que é posible vivir sen relixión, e para mantela é
necesaria a experiencia persoal e o grupo no que un se socializa e
crece na fe. O cristianismo individualista está hoxe perdido ante a
crecente presión social e a ameaza dunha soidade vivida dende o
illamento.
7

P. Bruckner, A tentación da inocencia, Barcelona, Anagrama, 31999.
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De aí tamén a importancia da espiritualidade. Comeza a notarse
a tendencia a buscar en tradicións relixiosas non cristiás, sobre
todo nas relixións orientais, o que non se atopa dentro da
espiritualidade cristiá. A isto engádese o descoñecemento e a
ignorancia cultural respecto da propia historia e identidade
colectiva. Minusvalóranse as tradicións propias e búscase fóra do
cristianismo o que se podería atopar nel. A ascética cristiá
tradicional cae en desuso, mentres que hai un maior interese polas
técnicas disciplinantes orientais e as prácticas de autoaxuda e
autocoñecemento. Únese ao rexeitamento, o descoñecemento da
espiritualidade do pasado, e a carencia de raíces leva a buscar fóra,
o propio que se ignora.
Unha relixiosidade difusa e sincretista é a alternativa á anterior,
institucional e específica. Esta mestura difusa de espiritualidades
e tradicións xera dispersión, erosiona a propia identidade e fai moi
difícil a integración persoal. Doadamente dexenera nunha
pseudoespiritualidade egocéntrica, narcisista e centrada na propia
interioridade, que resulta incompatible co imperativo cristián sobre
a solicitude co próximo e a ética. Técnicas de autoestima,
autovaloración e introspección suplen as devocións e prácticas
tradicionais relixiosas. A ansia do mistérico e o sagrado canalízase
cara ao esotérico, o paranormal, o mitolóxico e o extraterrestre,
favorecendo un proceso sincretista que mestura elementos
tradicionais cristiáns con outros compoñentes gnósticos e místicos.
De aí, o éxito de relixións como a Nova Era e as variantes de igrexas
televisivas, que combinan o espectáculo cunha relixiosidade difusa
e moralista, sen implicacións sociais e favorecedora dunha teoloxía
desencarnada do alén.
Só a relixiosidade popular se subtrae a este proceso de erosión de
tradicións e despego das devocións. Coñeceu un grande auxe no
último cuarto do século XX, con proliferación de cultos,
peregrinacións, festas e romaxes, así como unha grande ebulición
de aparicións marianas que facían posible un cristianismo máis
cálido e próximo. Buscábase o sensible, o que se podía tocar e
percibir, o vivenciable, tomando distancia da liturxia oficial,
criticada como intelectual, logocéntrica, ríxida e pouco expresiva. É
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un cristianismo laical, no que hai unha experiencia sensorial e
corporal moito máis integradora e motivadora que a discursiva e
logocéntrica, frecuente no culto oficial. O problema está en que é
privatizante, frecuentemente alienante e pouco sensible á dimensión
social do cristianismo. Mostra as carencias do cristianismo oficial
na súa dobre dimensión afectiva e comunitaria.
A isto hai que engadir a progresiva e continúa perda na frecuencia
dos sacramentos por parte da poboación, que é un problema de
todas as igrexas cristiás. Este declive sacramental, contrasta co
auxe da relixiosidade popular, e serviu de pretexto para cuestionar
a mesma reforma litúrxica. De aí, os esforzos por parte xerárquica
por controlar a liturxia, restrinxir a un mínimo a creatividade e
expresividade de celebrantes e comunidades, e promover un ritual
fixo e uniforme, limitando posibilidades alternativas como as que
se abriran para a celebración penitencial. Ata agora estes intentos
fracasaron pola variedade de situacións na Igrexa e o carácter
obsoleto e pouco significativo do ritual oficial, que non responde ás
sensibilidades e esixencias das modernas sociedades urbanas. Crear
expresións de fe con sensibilidade moderna e posibilitadoras de
experiencias persoais, singulares e colectivas, é un dos desafíos
actuais para unha humanización da Igrexa.
Os elementos místicos e mesiánicos retrocederon no pasado en
favor dos institucionais, centrados na ortodoxia doutrinal e moral,
a práctica cultual e a integración na rede de institucións relixiosas
socializantes dun cristianismo de presenza. Da mesma forma que
na sociedade, hai hoxe na Igrexa un desmesurado peso institucional
e un déficit comunitario e interpersoal. O malestar antiinstitucional
existente na sociedade, percíbese tamén nos ámbitos relixiosos e a
Igrexa-institución segue a ser desmesuradamente grande respecto
da comunidade. A idea da Igrexa como pobo de Deus é un postulado
irrealizado, máis teórico que práctico. Por iso se afianzou de novo
a eclesioloxía anterior ao Vaticano II, que é a que segue respondendo
á realidade eclesial vixente.
Se a forma de celebrar os sacramentos escenifica o que é a Igrexa,
non cabe dúbida de que hai un contraste entre a eclesioloxía oficial
marcada polo pobo de Deus, a participación activa dos laicos e o
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carácter comunitario, e celebración centradas na figura do
presbítero, que é o actor principal, e ás veces único, na celebración.
O dualismo entre a teoría teolóxica, inspirada no concilio Vaticano
II, e a realidade organizativa e institucional da igrexa católica,
déixase sentir de forma especial nos rituais sacramentais e simboliza
as tensións eclesiásticas nunha época de transición, na que prevalece
unha praxe sacramental pensada para sociedades tradicionais e
persoas maiores, socializadas no modelo anterior.
Hoxe máis que nunca é necesaria unha práctica sacramental que
fixese a un sentir e experimentar algo (como afirmou Rahner) e na
que se xere un compromiso ético e político (como postulou Metz).
Os elementos propios da teoloxía da liberación conxugan a
experiencia de Deus e dos outros, o compromiso sociopolítico de
raíces relixiosas e a vivencia transcendente de Deus. De aí, a
importancia actual da oración, do contemplativo, da busca de Deus,
que é a outra cara do humanismo comprometido. En caso de que
non se dea esta síntese resulta doado transformar o cristianismo
nun mero compromiso humanista e ético que acaba cristalizando
na perda de significado da referencia a Deus e na saída do
cristianismo. A atonía experiencial e testemuñal dos cristiáns no
seu conxunto, non só dos eclesiásticos, é unha das causas da falta
de irradiación do cristianismo na sociedade. De aí, a crise actual de
vocacións, laicas e eclesiásticas, así como a proliferación de clérigos
funcionarios ante a escaseza de testemuñas experienciais,
carismáticos e proféticos. Este é un dos segredos da vitalidade do
catolicismo no terceiro mundo respecto do europeo.
Actualmente hai deixación dos proxectos colectivos, desapego das
institucións e unha priorización dos dereitos do individuo, sen o
contrapeso das obrigas que resaltaba a cultura tradicional. Os
dereitos do home e do cidadán son tamén responsabilidades e
cargas, ante as que non é posible evadirse8. O mesmo acontece na
relixión e o aburguesamento do cristianismo está en contra dun
laicado consciente e militante, que se sabe igrexa e participa nela.
A. Finkielkraut, La derrota del pensamiento, Barcelona, Anagrama, 1987, 113-24;
La sabiduría del amor, Barcelona, Gedisa, 31999, 83-98.
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O seu grande pecado actual é o de omisión, non asumir
responsabilidades nin tarefas, contentarse con prácticas relixiosas
doadamente integrables na rutina cotiá e que non cuestionan a
ninguén. Tamén nas comunidades populares se practica un
cristianismo vergonzoso. A crítica á xerarquía ten, ás veces, unha
parte de estratexia farisea, na que se mestura un complexo de
superioridade respecto dos outros cristiáns, a segregación
exclusivista e a inoperancia práctica. De aí a esterilidade de tantos
movementos cristiáns, comunidades de base e grupos apostólicos.
A fragmentación actual do catolicismo desmente a idea dunha
unidade entendida como pluralismo na comuñón, que permite a
convivencia de cristianismos diferenciados. Esta carencia non só se
debe á intransixencia xerárquica senón tamén aos grupos máis
críticos con esta. O sentido de pertenza á colectividade dilúese en
favor das liberdades e autonomía do individuo, que cuestiona as
normas sociais e se distancia dos costumes e tradicións do pasado.
Pero isto favorece unha fuxida das responsabilidades persoais e
colectivas, unha distancia da igrexa á que se identifica coa xerarquía
e á que, ao mesmo tempo, se critica por esta equiparación.
Prefírese a marxinalidade e non se aproveitan as posibilidades de
encontros con outros grupos e sensibilidades eclesiais. Pregóase o
ecumenismo intracristián, e mesmo coas outras relixións, pero hai
incapacidade real para vivir dentro do pluralismo católico.
É inevitable que isto debilite os lazos comunitarios e que, ao
mesmo tempo, xere nostalxia da identidade e cohesión social
perdidas ao erosionarse o sentido de pertenza colectivo. Dáse un
desprazamento das Igrexas en favor das sectas, onde é máis doado
romper co cristianismo individualista e de xustaposición en favor
doutro máis cálido, comunitario e próximo. O prezo desta vitalidade
relixiosa é o da cerrazón das sectas e a manipulación das mentes e
sensibilidades, o cal tamén se fai notar en asociacións e neomovementos que xurdiron dentro das grandes igrexas cristiás. O
auxe das sectas contrasta coa perda de eficacia das igrexas para
atender ás novas demandas e sensibilidades dos cidadáns. Estas
correntes indican o déficit comunitario, vivencial e de interrelación
persoal das actuais igrexas. A xustaposición de individuos nos
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ámbitos eclesiais responde á coexistencia de persoas illadas na
sociedade, sen que se crearan espazos de relación interpersoal nos
que creza a conciencia de pertenza eclesial e a solidariedade, que
xorde da participación e a convivencia. Isto reflíctese tamén na
forma rutineira de celebrar os sacramentos, nos que resulta difícil
romper con lecturas e oracións estereotipadas, oficiais ou non, en
favor da espontaneidade e creatividade dos membros da
comunidade.
O comportamento das igrexas cristiás é, en boa parte, reactivo
respecto da sociedade plural, secular e laica. Sen embargo, o paso
do catolicismo clerical a unha Igrexa de laicos caracterizou tamén
as catro últimas décadas. Pódese falar dunha protestantización do
catolicismo, en canto que se revalorizou o laicado, en contra da
tendencia clericalizante que se impuxo no segundo milenio. O
concilio Vaticano II foi a síntese na que cristalizou o
desenvolvemento anterior e a plataforma para os cambios
posteriores. Dende 1966 promovéronse os consellos pastorais de
laicos na diocese e desenvolvéronse formas de cooperación entre
segrares e ministros, a partir dunha revalorización da comunidade.
Comezaron as demandas en pro dunha democratización da igrexa
e nas formas de actuar a xerarquía, superando o vello binomio de
clérigos que mandan e laicos que obedecen. O futuro da Igrexa pasa
por unha transformación do paradigma actual e dunha
humanización dos ministros no seo das comunidades.
A Igrexa católica encara o terceiro milenio con inseguridade,
preocupación e unha crecente toma de conciencia de que se fai
necesario un novo rumbo. A volta a unha Igrexa en situación de
misión e estruturada como comunidade de comunidades é unha
esixencia dos tempos. A gran dificultade é romper co modelo do
segundo milenio, o propio dunha Igrexa de cristiandade, que segue
inspirando a grande parte da xerarquía católica actual. O futuro
pertence ao laicado, o xigante durmido da Igrexa católica, o
protagonista indiscutible da reevanxelización das vellas
cristiandades, e o suxeito por antonomasia da misión. O século XXI
será dos laicos ou non será para as igrexas cristiás. O laicado está
cheo de posibilidades, pero tamén é o test da capacidade de
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renovación das igrexas. Unha maior atención aos carismas, a
creación de novos ministerios, a potenciación da comunidade, e a
reconfiguración do ministro para que deixe de ser unha persoa
segregada, poden ser as plataformas que fagan posible un novo
laicado.
E xunto a iso está o desafío da maioría marxinada e silenciada do
cristianismo, as mulleres, que reclaman un recoñecemento eclesial
parello ao que se está a dar na sociedade. O reto que formulan é tan
grande ou maior que o do laicado. Hai que pasar dun cristianismo
patriarcal, dunha teoloxía machista e dun xeito de entender a
autoridade e o poder claramente masculinas, a unha concepción
máis integral. Se o ámbito anglosaxón foi o máis reivindicativo na
promoción da muller na sociedade, ségueo sendo actualmente no
ámbito cristián, sendo o catolicismo o que opón máis dificultades a
esa homologación eclesial e social. É urxente que os postos claves
do cristianismo conten con presenza feminina e que esta xere unha
forma distinta de concibir a comunidade. Non se trata só de que a
muller acceda ao ministerio sacerdotal. Sería insuficiente manter
o modelo actual desde a mera paridade da muller co home. Non se
trata só dunha distribución do poder e un recoñecemento de
dereitos incuestionables. O que está en xogo é outra forma de ser
Igrexa, a partir dunha reformulación que é tarefa de todos os
cristiáns, pero que non se pode facer sen contar con elas. O maior
protagonismo da muller no cristianismo ten que notarse nun xeito
diferente de vivir e actuar, tomando distancia dun estilo de vida
masculino, reducionista e sociocultural limitado. A humanización
da Igrexa ante os novos desafíos sociais e relixiosos pasa, polo
tanto, pola comunidade, o laicado e a muller. Só desde unha Igrexa
pobo de Deus será posible a busca de Deus, que revitalice a liturxia
e potencie a espiritualidade, e que xere un compromiso ante os
retos temporais do momento histórico en que vivimos.
Juan A. Estrada
Doutor en teoloxía, profesor de filosofía das relixións na
Universidad de Granada
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transmite cada vez menos. En consecuencia, a relixión, en si
mesma, xa non adoita ser obxecto de debates. Si o é a Igrexa, pero
por medo ao seu suposto poder fáctico.
As respostas da Igrexa
Hoxe ninguén dubida, nin a xerarquía mesma, de que na España
actual, a Igrexa deixou de ser o que os sociólogos chaman institución
social total na que os españois eran, por definición, católicos a todos
os efectos. Quedou reducida a unha minoría cognitiva que vai
deixando de ser hexemónica. A súa forza está case reducida a aquel
núcleo duro que describía anteriormente, ao que cumpriría engadir
os grupos de católicos críticos (ou de base) que seguramente non
están incluídos nel, a causa das diferencias notables que existen
entre os críticos e os que designaríamos como convencionais.
Diferencias, por certo, tan fondas e tan enfrontadas que algúns
teólogos españois da Asociación Xoán XXIII non dubidan en
cualificar de auténtica “fractura”. Fronte a tal situación, os
católicos deben elixir entre tres tipos previsibles de reacción que
recollo do sociólogo catalán J. Estruch:
a) Unha aceptación resignada e realista da situación por parte
dos fieis que a consideran irreversible, e que, por conseguinte, ou
ben abandonan, ou ben, agardando un milagre, tentan coidar con
esmero o que vai quedando da desfeita até que eles mesmos
desaparezan. Esta reacción tamén podería levar, no mellor dos
casos, á creación dun ghetto, e, no peor, a unha secta. Persoalmente
coñezo moitos curas que, lonxe de sectas ou ghettos, seguen, porén,
a traballar sen ansia, coa sensación de que se esforzan en algo que
xa está acabado.
b) Unha segunda reacción, esta ben visible, é a resistencia
numantina diante da realidade adversa que moitos xerarcas e
algúns laicos consideran transitoria. Non renuncian ao milagre,
pero non confían moito nel. Confían máis no poder que aínda cren
ter e na recuperación do que perderon. Non acougan coa
desmonopolización de que foron obxecto nin se aceptan como
minoría cognitiva. Chama a atención, por contraste, a Carta aos
católicos de Francia que os bispos galos escribiron en 1996 onde
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aceptan a laicidade en ben da convivencia social, sen renunciar a
propoñer a fe, humildemente, como unha contribución evanxélica á
vida pública. Pola contra, entre nós, abondan os que aceptan a non
confesionalidade do Estado, pero néganse a toda consideración laica
do mesmo. Confían no poder electoral notable dos que persisten nun
catolicismo convencional e no dos que se aferran á tradición cultual
como seguridade ante a incerteza dun mundo que xa non entenden.
Non deben andar moi lonxe desta forma de resposta os que
interpretan o mandado pontificio da nova evanxelización nun
sentido de reconquista, mediante o reagrupamento dos crentes
nunha unidade segura de acción que non admita fallas, e da que
afastarían, como heterodoxos, aos que son críticos coa liña oficial.
Búscase, pois, a recuperación, desde a cúpula, daquel poder que
agora teñen case perdido. Para logralo, utilizan as institucións que
máis inciden na vida social, como son os seus colexios (máis de
cinco mil, con algo máis dun millón de estudantes) e os medios de
comunicación propios, apoian discretamente os partidos que se din
inspirados no Humanismo Cristián (PP, aínda que estivo a piques
de fallarlles), e poñen moito empeño na potenciación daquelas
asociacións confesionais que son claramente adictas á ortodoxia
oficial, seguras, e que se definen como institucións de conquista:
Opus Dei, Lexionarios de Cristo, Comuñón e Liberación, Camino
Catecumenal, etc. Estas asociacións, nas que están integradas
persoas con moito poder, teñen, a dicir de Joaquín Perea, unha
estrutura moi axeitada para ese obxectivo: integristas en teoloxía,
fortemente xerárquicas e estritamente comprometidas cun liderado
carismático centrado no fundador que adoita ser percibido como a
única fonte profética dentro do movemento.
c) Unha terceira forma de responder aos desafíos que a sociedade
lle presenta á Igrexa sería a daqueles que, sen negaren para nada
a situación e sen resistencias numantinas, pensan que a comunidade
eclesial pode contribuír á construción dunha nova sociedade máis
humana e xusta. Sen afastarse da vida pública, pero sen ansia de
impoñer nada, a Igrexa debe de ser activa portadora dunha oferta
da fe, con propostas e con realizacións concretas que fagan visibles
os seus obxectivos humanitarios e espirituais. O historiador
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Hippolyte Simon visualiza este posicionamento coa metáfora das
catedrais que se fixo célebre: a catedral medieval (Reims) erguíase
soberbia no centro da cidade e sobresaía por riba de todos os
edificios, mentres que a catedral moderna (a de Évry) segue a estar
no medio da cidade pero discreta, sen dominar sobre os teitos das
demais edificacións.
Os partidarios desta forma de reaccionar verían como modelo
aquela igrexa que parecía nacer en España no posconcilio:
cohabitación pacífica das distintas opcións pastorais e misioneiras,
recoñecemento da autonomía do secular nunha sociedade laica, e
presenza activa e pública dos crentes, non só nas súas asociacións
confesionais senón en toda asociación laica que teña claros
obxectivos de promoción humanista. Pero, sobre todo, habería
unha característica moi distintiva neste modelo: serían os laicos,
non a xerarquía, non a institución eclesiástica, os responsables de
actualizar as vellas institucións culturais: unha reforma desde a
base. Porque o fenómeno posmoderno da saída da relixión da que
falan algúns teóricos (Gauchet) non leva consigo a desaparición de
toda experiencia relixiosa, aínda que non sexa a relixión a que
encadre a sociedade. Trátase, pois, de recuperar unha presenza
evanxelizadora da Igrexa que non se ve a si mesma como un fin,
senón só como un medio para unha mensaxe que se oferta sen se
impoñer. Moitos dos que acreditan nesta forma de renovación son
partidarios de contar, xunto coas parroquias territoriais, ou
reemprazándoas, con pequenas comunidades onde se axunten
reflexión, compromiso e festa.
Que futuro lle agarda á Igrexa española
A presenza dese fenómeno da indiferencia ao que deixamos aludido
moitas veces, non nos deixa ser moi optimistas co futuro da Igrexa
en España e en Europa: mentres no resto do mundo se está a
percibir un certo reencantamento do mundo, que diría Weber, no
espazo europeo a crise de relixiosidade vai en aumento, e máis aínda
a da relixiosidade institucionalizada. Teremos que nos afacer á idea
de que rematou o tempo dos templos rebordantes. Primeiro, porque
apenas se rexistran conversións; segundo, porque os que buscan
renovación espiritual non o fan no seo da Igrexa; e terceiro, porque
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as sociedades foron afastándose da relixión institucionalizada e
nunca tiveron a sensación de que, por iso, se viran ameazadas de
cataclismo moral ou social como algúns prognosticaban. As igrexas,
máis ca institucións de identificación, van collendo a forma de
institucións de servizos, o que tamén acontece noutras institucións
como a mesma familia. Neste senso, D. Lyon publicou non hai
moito un libro moi suxestivo que xa di moito no seu título: Jesús
en Disneylandia (Ed. Cátedra, 2002).
En realidade, a crise da relixiosidade forma parte dunha síndrome
de cambio social que afecta a todas as institucións. Así acontece coa
desvalorización das tradicións e da autoridade dos dirixentes. Así
acontece tamén coa valoración da autonomía persoal na creación da
propia identidade, un individualismo no que prima o desexo de
autenticidade e o rexeitamento de se ver como conformista e
submiso. Desconfianza, xa que logo, de canto está sometido a
organización formal que, por definición, supón disciplina e unha
certa impersonalidade. Un exemplo ilustrativo deste desexo de
autenticidade e de individuación personalizada atópano os curas a
cotío cando os que van recibir un sacramento, vodas sobre todo,
demandan unha cerimonia na que ritos e textos sexan moi
significativos para eles, aínda que non estean previstos no Ritual
ou sexan simplemente laicos, cousa que desagrada profundamente
aos coidadores das normas litúrxicas.
Entramos nunha sociedade contractual, definida polo tipo de
relación que queremos establecer, onde non se aceptan imposicións
da tradición ou de presuntas filosofías perennes (familia como foi
sempre, igrexa como foi sempre, escola como foi sempre, etc). Todo
pasa pola negociación e pola decisión final dos individuos. A todo
isto axuda unha nova concepción da chamada lei natural, hoxe moi
discutida polos avances das ciencias biolóxicas ou das
antropolóxicas. Nunha palabra, toda forma de absoluticidade queda
en entredito e baixo sospeita. E con ela, todo o que é sagrado e, polo
mesmo, intocable. Todo un drama: quedamos espidos e sen facer pe.
O cambio social está tamén marcado pola desilusión coas utopías
que non foron quen de librar da fame e da tristeza a gran parte do
mundo. Pero tamén hai que contar co que Galbraith chamou a
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cultura da satisfacción que desmobiliza moitas enerxías para a
restauración da xustiza e da humanidade. Porque o estilo de vida
acadado en Occidente, aínda que desigual e inxustamente distribuído,
está sendo percibido como suficiente para non dramatizar as
situacións de penuria e para non agardar moito, ou nada, de
promesas de futuro. Unha satisfacción que, polo tanto, deixa sen
significado conceptos tan relixiosos como salvación ou redención, e
que leva, máis ben, a un pragmatismo utilitario cada vez máis
agudo: nin salvación aquí nin salvación post mortem que, no caso
de sermos crentes, xa damos por suposta, porque xa apenas se cre
no pecado que sería o obstáculo. A salvación é termos a posibilidade
de nos inserir no máis palpable consumo masivo que se expresa
agora especialmente no mercado das sensacións (G. Shulze) e dos
sobresaltos novidosos, principal consumo da mocidade que, malia o
que digan, non deixan de se recrear nas Crónicas Marcianas.
Consúmense emocións puntuais, sen máis transcendencia, vívese a
fondo o carpe diem, e esquécese o pensamento. Ao final vai
quedando o convencemento, cada día máis intenso e comprobado, de
que a posesión de medios económicos é a que produce as mellores
sensacións, de xeito que agora xa ninguén o disimula: o futuro está
en facer a carreira que poda darme diñeiro.
Todo isto fai palidecer o mundo dos valores espirituais. E a
cultura de orixe cristiá que ata agora se foi mantendo, incluso como
unha sombra activa no mesmo mundo da increnza, hoxe vai
desaparecendo. Segundo algúns dos meus colegas, xa non estamos
só nunha época de secularización, que foi a do modernismo, senón
de secularización da secularización, propia do posmodernismo.
Danièle Hervieu escribiu recentemente un longo estudo
(Catholicisme, la fin d’un monde) para mostrar que o tecido
cultural onde asentaba a institución católica está totalmente
dislocado, e, por tanto, o catolicismo no seu país non só non está
inculturado senón que está claramente ex-culturado: xa non ten
presenza. A Igrexa que ten pasado pola laicización e logo pola
secularización, agora estase a ver fóra dunha cultura que xa non
a ten en conta: a exculturación. Fago alusións ao caso de Francia
porque nalgúns lugares, como deixo dito, a Igrexa española non
andan moi lonxe dos gavachos en cousas de relixión e cultura.
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Pero volvamos a España: se nos fiamos do que nos din os
inquéritos sobre a mocidade (o futuro, non o esquezamos), abondaría
con subliñar un dato para nos decatar da gravidade do momento:
son moi poucos os mozos e mozas que manifestan atopar na Igrexa
o espazo onde construír a súa identidade. Por outra parte, a
diferencia de Europa, non parece haber neles moita preocupación
polas grandes cuestións ás que as relixións tratan de responder. E
de habela, é moi raro que escollan un representante eclesiástico
para dialogaren.
Panorama pesimista, evidentemente. Todo parece conxugarse
contra o futuro da Igrexa e mesmo do cristianismo. A literatura
sociolóxica europea non fai máis que recrearse nestes prognósticos.
Isto xa pasou outras veces, pero non sei se coa mesma virulencia,
posiblemente non. Pesimista, sobre todo, para quen anda a buscar
a restauración daquela Igrexa que coñecemos en plenitude de poder
social. Non tan pesimista para quen se asenta no realismo e,
sabendo que sempre serán poucos, trata de ver o que hai ou pode
haber de positivo no mundo das igrexas.
Hai de positivo que, como di Inglehart, aínda que a práctica
relixiosa esmorece sen remedio, resulta curioso, sen embargo, que
desde hai varios lustros se manteña o mesmo nivel de crenzas e se
incremente a demanda de espiritualidade, polo menos en Europa
(Bericat Alastruey: El conflicto cultural en España, CIS, 2003).
Unha relixiosidade desinstitucionalizada, desregulada, difusa, parece
estar recuperando vigor nas nosas sociedades desenvolvidas. Hai de
positivo que dependa de nós romper con vellos hábitos para atopar
novas formas de canalizar a enerxía desta relixiosidade. O pastor R.
P. Rohde fala de énfase na expresión artística creativa, de pequenas
comunidades vitais, de redes sociais cun liderado relixioso
cooperativo e non autoritario, de autenticidade na desregulación de
espazos e tempos para a práctica relixiosa. Son aproximacións, pero
pódese tentar. Hai de positivo que na pequena porcentaxe dos que
van quedando fieis á igrexa agáchase, malia todo, unha grande
cantidade de persoas nun silencioso anonimato activo que, como os
misioneiros, suscitan xusta admiración e forman unha institución
sen comparanza posible con outra en Occidente, a agardar por unha
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atención aberta e actualizada. Ollemos Taizé ou moitos dos
voluntarios en Cáritas e outras ONGs.
Hai de positivo que os filósofos, crentes ou non, redescobren que
non se pode deixar de repensar a relixión se un quere achegarse á
ética e mesmo á estética, o que pode axudar a que os crentes non
estean abocados á tentación dos sectarismos. Hai de positivo que,
cando a Igrexa se pronunciou sobre a condonación da débeda ou
sobre a guerra, a súa voz, por uns días se mantivo escoitada.
Despois de todo, non deixa de ser motivo de esperanza que os
intelectuais que xa tiñan dada á Igrexa como caducada estean
paradoxalmente inquedos pola respiración que aínda mantén.
Remato cunha frase que lle tomei prestada a Mardones: precisamos
unha Igrexa pequena e feble, pero imaxinativa, onde xuntemos
experiencias vivas, solidariedade, fraternidade, lucidez, humor e
festa. Unha Igrexa que non dea razóns aos de dentro para fuxir, e
que tampouco dea razóns aos de fóra para deixar de se preguntar
pola existencia dun estilo atraínte de vida cristiá.
Nota. Os datos estatísticos están fundamentalmente recollidos
dos Informes: Jóvenes 2000 y Religión e España 2000, entre el
localismo y la globalidad (Encuesta Europea de Valores), ambos
publicados pola Fundación Santamaría en 2004 e 2000
respectivamente.
Bernardo García Cendán
Profesor de Socioloxía na Escola Universitaria de Empresariais
de Lugo
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A humanización da Igrexa...
unha Igrexa humanizada
Manifesto final do XIX Foro de Encrucillada - IV Encontro da corrente
Somos Igrexa

Reunidos en Santiago de Compostela o 9 e 10 de outubro de 2004
para reflexionar sobre “a humanización da Igrexa... unha Igrexa
humanizada” e poñer en común e celebrar as nosas experiencias de
fe viva, esperanza e compromiso coa construcción do Reino, queremos
manifestar á opinión pública o seguinte:
- Constatamos con tristura e preocupación que existen no seo da
Igrexa, e especialmente na xerarquía, actitudes de regresión e de
poñer a defensiva ante calquera cambio na organización eclesial,
pluralismo de opinións ou propostas de renovación a fondo na liña
das perspectivas abertas polo Concilio Vaticano II.
- Igualmente preocúpanos que a formulación oficial da fe
permanece nunha linguaxe doutras épocas, o cal dificulta
enormemente a transmisión da mensaxe de Xesús ás mulleres e aos
homes do noso tempo.
- Ao antepor con demasiada frecuencia a institución e a ortodoxia
fronte aos valores evanxélicos, cae en actitudes profundamente
inhumanas cara a sectores da propia Igrexa que manteñen, desde
formulacións sinceras e responsables, opinións e opcións
discrepantes co maxisterio oficial...
- Unha mostra do anterior é a actitude negativa do maxisterio da
nosa Igrexa fronte á sexualidade humana, o que comporta, entre
outras consecuencias, que se impida o acceso ao matrimonio aos
sacerdotes e ás persoas homosexuais.
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- Apostamos decididamente por unha Igrexa sen privilexios que
sexa capaz de inculturarse e ser fermento nas sociedades laicas,
plurais e democráticas, promovendo cidadáns activos que vivan e
loiten pola paz, a liberdade e a xustiza, cunha opción decidida polos
pobres e os que sofren.
- Cremos firmemente que a Igrexa debe ser unha comunidade de
comunidades sen discriminacións de orientación sexual e xénero no
acceso aos distintos ministerios comunitarios.
- Queremos alentar e fomentar espazos eclesiales de encontro
para compartir experiencias e xuntar esforzos; para alzar unha voz
en contra do medo aos cambios e a deixarnos interpelar polo
Espírito e o proxecto de Xesús de Nazaré.
- Compartimos o testemuño de moitas comunidades cristiás,
grupos e persoas que traballan conxuntamente con outras de
diferentes relixións e tamén ateos, para conseguir unha maior
xustiza social e en definitiva unha verdadeira felicidade para todos
os seres humanos.
- Identificámonos cunha espiritualidade non baseada no temor e
o pecado, senón na alegría que vén da promoción de todo ser
humano no seu crecemento persoal, cara á liberación de toda
submisión, cobiza, rancor e desconfianza.
- Finalmente, ante a conxuntura actual de tensións entre o
goberno e a xerarquía eclesiástica, esiximos de novo que o sentir
plural que hai dentro da Igrexa sobre os temas que se están a
debater poida expresarse con liberdade e sexa escoitado con pleno
dereito.
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Escribo estas liñas o domingo 10 de octubro. É de noite, estou
cansa, pero síntome como hai moito tempo non me sentía. Custarame
esquecer os días de onte e hoxe: a asemblea de Somos Igrexa (ou o
foro de Encrucillada, que a min tanto me ten como se lle chame)
polo pouso de significatividade que están a deixar na miña vida.
Síntome conmovida, valorada polos meus, aceptada,... mesmo
valiosa. Teño flash de recordos deste encontro que son realmente
bos. Tentarei ilos poñendo por escrito para saborealos amodo e
compartilos con todas e todos.
O primeiro, o sábado pola mañá, cando me atopei con Begoña, a
de Madrid, na conferencia de Estrada. Estiveramos xuntas, hai 9
anos, en Ecuador, e alí naceron os nosos primeiros fillos (a dela é
unha nena, Elisa, que de seguro seguirá preciosa). Non a vía desde
hai anos, e aínda que en Ecuador non chegaramos a ter uns niveis
de confianza moi altos (traballabamos en equipos parroquiais
distintos), ao vela sentín vir de novo á miña mente aquela boísima
etapa da miña vida: Pucará, Radio Chaguarurco, os nacementos de
Xan e Elisa,... foi como unha fervenza de lembranzas conmovedores.
Perderamonos a pista mutuamente, pero agora xa a recuperamos.
Logo, pola tarde, o obradoiro, no que, con Pilar, trouxemos a nós,
desvelamos para un grupo de 28 persoas (case todas mulleres), as
mulleres das primeiras comunidades cristiás, presididas polo cadro
da Muller coa cesta, obra de Luís Seoane, e que xa é a bandeira das
Mulleres Cristiás Galegas. Foi un traballo precioso, de afondamento,
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de chegar ao corazón para sacar del unha carta, unha mensaxe que
aquelas mulleres nos poderían querer dar hoxe.
O obradoiro empezou co case ineludible latrique, como un debate
de café, acerca do que podemos e non podemos facer hoxe as
mulleres na Igrexa (e saíu de todo, dende convocar un concilio ata
varrer e poñer flores). Logo a conversa foi tomando fondura ao
constatar a nosa ignorancia sobre as primeiras mulleres cristiás e
o seu papel na nacente Igrexa. Evodia, Lidia, Xunia, Febe, Loide,
Prisca, Trifena, as fillas de Felipe, Eunice, María de Roma, Síntique...
viñeron a nós dende o século I para inspirarnos unhas cartas,
unhas mensaxes de alento para as mulleres da Igrexa. Directas
dende o corazón saíron aquelas cartas escritas por mulleres do
século I a través dos bolígrafos das mulleres do século XXI que
participabamos no obradoiro Muller na Igrexa. Certamente que
fixemos Igrexa e puxemos en práctica algo parecido a iso que din
que é a comuñón dos Santos. Máis dun saíu conmovido daquela
experiencia de verse convertido en haxiógrafo improvisado.
E a festa do sábado pola noite. Ver que Suso non perdeu as súas
mañas animadoras, as chiscadas de ollo e a complicidade teatreira
(o que temos de titiriteiros coido que non o habemos perder por
máis que a vida cambie ao noso redor). A invitación de Tintxu,
preocupado porque non tiña onde sentar. Os amigos de Andalucía,
a charla con Pedro, as bromas, as miradas de ledicia e complicidade,
a queimada... e logo a conversa nocturna, con Tintxu de novo, con
vascos, valencianos e andaluces, con Chini, que resultou ser unha
amiga estupenda... Foime moi grato terlle feito de choferesa
(graciñas, Pilar)... A longa parrafeada a pesar do balbordo que
había no local (cousas da noite). É grato descubrir amizades e
moitas conexións en xente que case só coñeces de vista, e na que
logo atopas conversa amena e agradable, ollos pícaros e moito
humor.
E o domingo, a eclosión da celebración. A “posta en escena” que
nun principio deseñaramos non puido ser polas presas e a falla de
espazo, pero todos e todas caemos rendidos ante a espiritualidade
da danza contemplativa. Cando falei de danzar e fixemos os primeiros

513 49

Marisa Vidal Collazo

ensaios de pasos, co apertados que estabamos, a xente empezou a
poñerse algo nerviosa. Eu sabía que a calma e a serenidade
volverían ao empezar a danzar. Confiaba. Dalgún xeito intuía o que
ía pasar. Anunciei que faría falla non apertarse moito, e fun
explicando amodiño en que ía consistir a celebración. Creouse un
clima de expectación, e mesmo algo de balbordo porque aquilo de
danzar á xente soáballe un pouco estraño. Coas primeiras notas do
Ubi Caritas xa sabía que todo ía saír ben, que iamos “tocar o ceo”
entre todos. E así foi.
Destacaría algúns momentos especiais da celebración. O notar
como se cortaba o ar ao lembrar a Hildegarda de Bingen e a morte
na fogueira de Margarita Porete. Na Danza do Espírito, topeime de
novo coa mirada fonda e tenra de Tareixa. Ela xa me tiña dito, con
esta mesma danza, en Sinodalia, que a miña mirada é limpa e
sosegada, que, ao mirarme, é coma se entrase por dentro de min e
puidese nadar polo meu interior, que era unha sensación moi
agradable.. (Terei que andar máis cos ollos pechados?). Foi precioso
volver a danzar con ela ao lado. Tamén o sorriso agradecido de
casteláns, vascos e valencianos que consagraban nas súas linguas
nais...
Pero o momento máis intenso foi a Danza da Bendición. Esta é a
danza coa que máis nos identificamos no grupo de danza
contemplativa ao que pertenzo. Esa fin de semana quedaramos de
xuntarnos en Madrid para danzar. Eu non puiden ir por coincidir
co Encontro, pero conteilles o proxecto de celebración que tiñamos
entre mans, e todos estivemos de acordo en, na distancia, danzar
xuntos, así que se estabamos tan apertados na nosa celebración, é
porque había un bo grupo de almas xemelgas que estaban tamén a
danzar con nós.
Foi especialmente máxico ir rotando sobre min e ir bendicindo a
todos os da sala. Vin como a Chini lle saltaban as bágoas, a
Engracia debuxábaselle na cara a tenrura que poucas veces amosa,
a expresión de paz de Xosé Lois, a fondura da calma de Suso, que
mesmo me dixo que lle recordaba a Emilia, a nosa antiga profe de
teatro (outra alma que tamén estivo presente), as miradas de
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Miguel ou María Xesús, agradecidas polo que estaban vivindo, os
abrazos emocionados, os bicos e apertas. A Ermitas, que me dixo
que me ía poñer unha mitra (respondín que non a quería, por
suposto). A Adela, que non danzou porque non era capaz de apartar
os ollos do seu home Antón, marabillada por velo bailar por
primeira vez despois de tantos anos de matrimonio; ou aquela outra
muller que, despois de tomar por tres veces pan mollado en viño,
preguntou cando ía ser a comuñón.
Na comida do domingo, a conversa tranquila e agradable sobre
Santiago, pano de fondo de este Encontro, cidade que brúa co vento
e brilla coa auga, terra que nos acolle a todas e todos.
Levei a Chini ao aeroporto, como prometera, e logo fun para casa
a durmir algo antes que chegaran os nenos,... pero non puiden. Non
daba procesado tantas vivencias. Pechaba os ollos e todo volvía a
aparecérseme diante de min, ...¡e era tan agradable! Sorría de
satisfacción eu soa lembrando as caras de todos. E sobre todo
pensando que eu contribuíra a facer posible aquel milagre. ¡Quen
mo ía dicir! Penso que tardarei en asumir todo o que vivín estes
dous días. E coido que creei vínculos con xente que vai pasar a
significar moito para min a partir de agora.
Toda a maxia da danza contemplativa, en vez de ter sucedido co
meu querido grupo de danzantes, sucedeu aquí, en Santiago. A este
grupo véxoo moi de tarde en tarde, e a relación que teño con eles
está moi marcada pola distancia e o correo electrónico. Pero en
Santiago estou na casa. A xente que danzaba comigo son galegos,
son compañeiras e compañeiros de Mulleres Cristiás Galegas,
Irimia, Encrucillada, a Escola de Espiritualidade... A maxia da
danza contemplativa está chegando, a través de min, a Galiza, e iso
faime sentir o pouquiña cousa que son, pero tamén me engrandece
por dentro ao ver como as pouquiñas cousas somos quen de
mellorar o mundo cando sabemos ser reflexo da Ruah que nos
alenta.
Mágoa que Tintxu e Andrés non chegaran a tempo para vivir nin
un chisco da celebración. Seguro que lles ía gustar.
Marisa Vidal Collazo
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1. Unha crónica con ventos
ávregos
Aínda que temos unha profesión
en aparencia contraditoria, porque
uns contamos o pasado e os outros
falan de futuro, os cronistas e os
profetas temos fama de pesimistas,
como se uns e outros foramos donos
de escoller o tema das nosas
proclamas ou trazar a pracer o curso
da nosa historia. Pero, se Isaías non
puido escoller as súas maldicións
contra os grandes de Xudá (Isaías, 5,
20) –“¡Ai dos que lle chaman ao mal
ben, e ao ben mal; dos que consideran
as tebras luz e a luz tebra; dos que
consideran o amargo doce e o doce
amargo!”–, tampouco eu teño
liberdade para escoller os epígrafes
desta crónica final do Ano Santo
2004: George W. Bush seguirá outros
catro anos ao fronte dos Estados
Unidos; a traxedia do Prestige
cumpre dous anos sen ter agromado
un sistema de control e defensa
contra as mareas negras nin ter
depurado ningunha responsabilidade política; o Plan Galicia
esmorece nun océano de demagoxia
e mentira; Fraga, obsesionado pola
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quinta maioría, deixa que Baltar
saia coa súa; Yaser Arafat morre en
París, deixando a Palestina sumida
no caos; o BNG apoiará o “non” á
Constitución para Europa; Rodríguez Zapatero segue coa súa cruzada
orientada á total laización de
España; a guerra e o terror gañan
espazos en todos os telexornais.
Tamén rexorde, por enésima vez, o
Partido Galeguista, mentres a crise
de Izar entra na triste relacións dos
problemas que nunca se resolven.
2. As elites guerreiras
triunfan en América
Os presidentes dos Estados
Unidos fan, sobre todo, política
internacional. As súas competencias
neste terreo son case absolutas, e
tanto poden ditar un bloqueo que
mate por enfermidade e fame a
ducias de milleiros de persoas, como
ordenar un ataque preventivo contra
calquera país. Por iso temos que
tratar as eleccións norteamericanas
como se fosen cousa propia, aínda
que, imposibilitados de exercer
como votantes dunha contenda
electoral que tanto nos inflúe,
teñamos que limitar o noso xuízo ás

Es hora de hablar de Europa

consecuencias negativas que aboian
nas nosas sociedades.
A pesar de que a política interna
de Bush foi un fracaso, os americanos
volveron a quedarse co “malo
coñecido”. E de nada serve lembrar
que a parte máis dinámica e culta da
nación, con Nova York á cabeza,
castigou sen reservas o matonismo e
o unilateralismo da Casa Branca.
Porque as eleccións resólvense nun
só veredicto que di: que os Estados
Unidos están dispostos a seguir
facendo guerras e tensionando o
mundo para manter as súas
vantaxes; que non renuncian á
economía da guerra; que farán o
posible para dividir Europa e para
propoñerse como paternais protectores dos países díscolos e dos
presidentes que queiran saír do
recanto da historia; e que non haberá
paz no Oriente Medio ata que se lle
dea cima á reestruturación estratéxica do mundo, e ata que se adquira
o control das inmensas reservas
petrolíferas da rexión.
Quizá sexa verdade que non hai
tanta diferencia como nós chegamos
a pensar entre o candidato Bush, con
sabor a Coca Cola, e o seu opoñente
Kerry, con sabor a Pepsi Cola. Pero o
perigo de Bush non radica no seu
conservadorismo ultramontano, nin
no erros flagrantes da súa estratexia
internacional, senón no feito de
soerguer de novo o discurso organicista da guerra, coa plena
convicción de que o mundo progresa
e colle forma a través dos choques
armados entre países, razas e
civilizacións –darwinismo político
puro–.

Bush non utiliza a guerra como
ultima ratio dunha política
orientada á paz, senón como un
instrumento de remodelación dun
mundo que quere tallar segundo o
seu designio. Por iso provoca a guerra,
e trata de meter na contenda a todo
ese Occidente magmático ao que
considera o seu aliado natural. E de
aí se deduce a importancia que ten
que Europa se desvincule das súas
provocacións, que tenda lazos de
relacións amigables co mundo que
lle é veciño (Rusia, Magreb e Medio
Oriente), e que deixe de mirar de
xeito exclusivo cara a política
atlántica. Porque, mentres que
América está illada e protexida por
dous océanos, a Unión Europea está
nos miolos da guerra que Bush
desexa, depende das economías que
Bush quere someter, e precisa dun
abastecemento de petróleo que teña
outras vías diferentes ás da
continxentación establecida polas
empresas petroleiras que dirixen a
guerra detrás das bambolinas.
Aínda que o diagnóstico traia causa
dunha mestura de resistencia heroica
e de violencia mafiosa e terrorista, é
evidente que a guerra de Iraq non
saíu como quería Rumsfeld. Grazas
a esa resistencia é posible que a U.S.
Army non se atreva a estender a
guerra por Siria e Irán, como tiñan
proxectado, ata poñer ao mundo ao
bordo dunha guerra mundial difusa
e interminable. Mais a intención
segue sendo de lobo, e non deixarán
de morder alí onde se lle dea a máis
mínima desculpa. Por iso temos que
dicir que o mundo desta crónica e
peor que o da pasada, porque gañaron
as eleccións os ideólogos da guerra.
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3. A lenda do Prestige
Pouco a pouco a traxedia do
Prestige vai perdendo os seus perfiles
históricos para converterse nunha
lenda. E non tardaremos en contar
os sucesos de novembro de 2002 coa
mesma técnica coa que lembramos
as grandes cidades asolagadas na
chaira de Cospeito ou nas xunqueiras
de Baíñas. Os feitos históricos teñen
consecuencias. Pero as lendas, aínda
que narren batallas fantásticas ou
feitos apocalípticos, pasan por nós
sen consecuencias.
O Prestige é unha lenda que non
modificou nada de canto tocou coa
súa pegañosa carga. A incuria política
do goberno Aznar, verdadeiro nó
dunha catástrofe que puido evitarse,
quedou totalmente impune. As
políticas clientelares desenvolvidas
pola Xunta déronlle o resultado
apetecido. A protesta organizada en
torno a Nunca Máis quedou nas
formas externas, sen afectar aos
comportamentos dun electorado que
come miñocas en todos os anzois.
Dende o punto de vista técnico
seguimos sen saber que é o que se
fixo ben e o que se fixo mal, como se
todos tivesen medo a deixar os
políticos en evidencia. Se antes non
había protocolos de actuación,
seguimos aínda sen telos. E se foi
imposible establecer a cadea dos
responsables que levaron aquela
inmensa regadeira á Fosa atlántica,
tampouco agora se sabe nada. A
política de prevención segue tamén
inédita, e todo apunta a que non
aprendemos nada dunha traxedia
que pasou por nós coma os temporais
do inverno.
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Para alén dos custos irrecuperables da contaminación, e dos
impactos psicosociais, as fabulosas
cifras gastadas en limpar coios e
praias, e en extraer o petróleo
afundido a 4.000 metros de profundidade, interpelan aos que agora se
ven incapacitados para financiar un
Plan Galicia que, concibido como
unha manobra de distracción fronte
á catástrofe, constitúe unha
evidencia do peor e máis demagóxico
clientelismo. E por iso soa a burla
negra que, mentres algúns galegos
pretenden converter o 13-N nunha
innecesaria festa da dignidade
nacional –¡vaia andrómena!–, aínda
queda moita xente disposta a crer
aquela boutade ofensiva lanzada por
Fraga: “el Prestige es una bendición
para Galicia”.
Por ter afectado ao sensible mundo
da natureza, dos recursos mariños e
da actividade pesqueira, o naufraxio
do Prestige tiña todos os ingredientes
dunha historia cargada de leccións.
Pero os galegos decidimos, coma
sempre, dixerir a traxedia, desactivala politicamente, e acollernos ás
miserables esmolas que puideran
chegar –¡se arde a casa, quentémonos aos cangos!– pegadas ao
petróleo. Por iso a traxedia do
Prestige vai camiño da lenda, onde
se converten en narracións lúdicas e
fantásticas todas as leccións da
historia.
4. A moda dos portos exteriores
A traxedia do Prestige, ligada por
Aznar co Plan Galicia, foi a
oportunidade elixida por Francisco
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Vázquez para trocar o porto natural
da Coruña por un porto artificial. Se
fose necesario trasladar ese porto,
máis alá dos planos especulativos,
debería pensarse nun plano xeral de
portos galegos que permitise
competir con Xixón e Porto, para
evitar a incrible duplicidade que se
vai dar na enseada ártabra.
Pero cada vez é máis evidente que
o porto exterior da Coruña non está
pensado para Galicia e por Galicia,
senón por Paco Vázquez e para A
Coruña, e por iso non ten máis saídas
que as que se derivan da presión e da
influencia política que se poida xerar.
Lonxe de estar concibido como unha
obra de ampla estratexia comercial,
que comprometa recursos extraordinarios, o porto exterior da Coruña
compite abertamente co resto das
inversións que son necesarias para
vertebrar Galicia. E por iso non se
concibe como, co ánimo de poñer ao
PSOE contra as cordas, toda a prensa
galega parece ter asumido a plena
racionalidade dunha obra que dista
moito de estar explicada.
Xa que logo, do mesmo xeito que
a Feira de Silleda serviu para matar
toda posibilidade dun movemento
feiral competitivo, ou da mesma
forma que a Cidade da Cultura está
servindo para deixar sen continuidade unha longa serie de
intervencións no patrimonio
artístico a na promoción cultural,
tamén o porto exterior da Coruña
pode servir para romper a continuidade de proxectos esenciais para
a vertebración e modernización de
Galicia. E por iso non debe estrañar
que Vigo se sume a esta cadea de

ocorrencias coa ponte pendurada
entre Vigo e Cangas, como se fose
importante crear motivos para
vender postais.
5. Existe o Plan Galicia?
Reunidas as autoridades competentes para proceder á adxudicación
do porto exterior da Coruña, alguén
se decatou de que faltaba un pequeno
detalle: ¡non había cartos para a
obra!.
Resulta triste ter un marabilloso
Plan Galicia, de seis anos de
duración, que é todo virtual, e do
que xa levamos gastado un ano
discutindo se existe ou non existe, se
ten fondos ou non, se está concretado
en proxectos ou aínda hai que
concretalo, se o deixou feito Aznar
ou o está facendo Zapatero, se Fraga
é o gran administrador dos proxectos
pactados ou é un manifestante
cualificado que mendiga obriñas
desde as rúas de Compostela.
Xa sei que, desde o punto de vista
práctico, é indiferente que unha obra
sexa feita por si, ou veña rotulada
coa marca Plan Galicia. Pero desde
o punto de vista político non teño a
menor dúbida de que o Plan Galicia
é causa dunha humillación innecesaria, que devolveu a nosa política
ao eido do choromiqueo, da esmola e
da aldraxe.
6. O engado da quinta maioría
Fraga non tivo prudencia cando se
propuxo a si mesmo como candidato
do PP para unha quinta maioría
absoluta. A súa autoridade está moi
minguada desde que a crise do
Prestige ensinara a súa faciana máis
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escorregadiza. E a pouca autoridade
que non fora arrasada polo fuel
vertido en Fisterra foise tamén nos
pasos da vellez. Fraga xa non é o
líder do PP, e ninguén cre xa na
posibilidade de que goberne Galicia
durante catro anos máis. E por iso
cabe dicir que a candidatura de
Fraga actúa como un disolvente en
dúas liñas complementarias: na loita
polo poder interno do partido, e no
desvío das decisións estratéxicas que
máis lle conveñen ao PP.
O nomeamento de Núñez Feijoo
como vicepresidente primeiro da
Xunta, que debería servir para abrir
unha liña de sólido futuro na
sucesión de Fraga, estase frustrando
pola incomparecencia de Rajoy nos
conflitos de partido, e pola aberta
decisión de Fraga de xogar ao
empate entre as faccións da boina e
do barrete. E todas as estratexias de
partido, tendentes a recuperar o
terreo perdido nos últimos meses, e
a suplir a debilidade do liderado de
Fraga, están sendo sacrificadas en
aras dun proxecto de curto alcance,
de alto custe e nulo rendemento.
Para Fraga non existe máis política
que a de bater unha marca
memorable e gañar outras eleccións.
Pero todos os esforzos orientados cara
ese obxectivo están sendo altamente
perniciosos para o presente e o futuro
do PP. Por moitas razóns que non
cabe explicar aquí, Fraga amosouse
débil fronte a Baltar e Cuiña. E todo
apunta a que o que podía ser un doce
paso pola oposición, pode converterse para o PP nun inferno de
divisións e loitas fratricidas que o
afaste por moitos anos do Pazo de
Raxoi.
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7. Yaser Arafat como metáfora
Igual que outros grandes homes,
Yaser Arafat tamén quedou pegado
na cadeira do poder. Por iso non
soubo retirarse –coma un Moisés que
guiara ao seu pobo cara a Terra
Prometida– cando veu que se lle
esgotara o seu proxecto político. Por
iso serviu de cobertura a un grupo de
corruptos que xogaron con vantaxe
nas augas revoltas da revolución
palestina. E por iso non foi capaz de
facerse suceder cando, dominado
pola enfermidade que o viña
consumindo, empezou a dar
síntomas evidentes de debilidade e
desorientación.
A historia ha de recoñecerlle a
Arafat o enorme mérito de ter unido
e vertebrado a un pobo sen Estado,
privado de territorio. Pero non lle
poderá recoñecer o mérito de
antepoñer a causa que el mesmo
fundara ás ambicións políticas case
enfermizas do home que quixo ser
imprescindible ata o derradeiro
alento. Por iso coido que Arafat é xa
unha metáfora do líder indiscutible
que, incapaz de ollar con serenidade
o final dos seus días, acaba
entregando a súa biografía a cambio
de algo menos que un prato de
lentellas.
8. O BNG volve ao non na
Constitución para Europa
Nun xesto incrible de utopismo
político, o BNG avanzou xa o seu
voto negativo contra a Constitución
para Europa. Detrás diso hai un erro
estratéxico de incalculables consecuencias, unha falta de perspectiva
sobre a realidade de Galicia en
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Europa, unha proposta económica
descontextualizada, e unha grande
incapacidade para comprender a
factura progresiva do constitucionalismo europeo. Por iso renuncian a comportarse como unha
alternativa de goberno, para volver
de novo á utopía do non. Porque é
evidente que o BNG aínda non sabe
en qué consiste o feito de gobernar.
9. No sagrado nome do laicismo
Rouco Varela trabucouse moito
cando apostou a Igrexa española á
victoria do PP. Porque Aznar era un
reaccionario impenitente, que
arrastrou na súa caída todos os cutres
obxectivos que buscaba a xerarquía:
gañar a batalla da materia de
relixión –¡teimosía incomprensible!–, e mellorar os acordos de
financiamento da Igrexa –¡sempre
se perden polo mesmo lado!–. Por
iso os bispos españois non xogaron
con acerto e lealdade á contra da
guerra, nin tomaron posturas
axeitadas no conflito nacionalista
vasco, nin apostaron por unha
política inspirada en valores
modernos. E por iso os cristiáns
quedamos moi magoados na nosa
capacidade de facerlle fronte ao
estúpido laicismo e ao dubidoso
código moral impulsado por
Rodríguez Zapatero e Fernández de
la Vega. Antes que volver á foto das
Azores, ao servilismo de Bush, a
canonizar espías e a confundir a
evanxelización co currículo acadé-

mico, preferimos a Rodríguez
Zapatero. Aínda que tamén parece
evidente que os socialistas están
facendo todo o posible por gañar a
inimiga da xente sa e prudente á
que non lle gusta a interpretación
maniquea da historia, nin a forma
en que a cadea SER constrúe turcos
de trapo, vestidos de bispos, para
cortarlles a cabeza impunemente.
Postos a escoller entre Aznar e
Zapatero, quizá sexa máis cristián
votar a Zapatero. Pero hai que
empezar a afastarse de quen,
obsesionado por unha soa liña de
progreso, corre coma un tolo ao borde
do abismo.
10. Disto xa nin falamos
O problema de Izar segue sumido
nunha confusión inxusta. A maioría
das mulleres galegas seguen
afastadas do mundo laboral. Galicia
bate marcas nos accidentes de
estrada. O plan de financiamento
das universidades galegas segue
apostando por facer medrar Vigo e A
Coruña á custa de Santiago. Pero
esta crónica péchase xa camiño do
Nadal, que volve a ser, coma sempre,
tempo de esperanza. Porque, a pesar
de que o mundo roda desaxustado,
aínda estamos nós aquí, con
conciencia de cristiáns e responsabilidade de cidadáns. Por iso non
nos deixamos vencer polos ventos
ávregos dunha crónica que eu non
escollín. Soamente lembro o que
pasou.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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De Galicia tense afirmado que é o
país dos mil ríos. A realidade, sen
embargo, é que son bastante máis de
mil os cursos de auga cos que conta
a nosa terra. Son tan numerosos estes
que, en moitos casos, mesmo carecen
de denominación, ata o punto de que
son chamados simplemente, río. No
terreo da especulación, podemos
imaxinar que semellante particularidade, tal vez proceda dun vello
costume dos nosos antepasados
indoeuropeos. Non hai máis que
achegarse a Inglaterra para comprobar os numerosos ríos Avon que alí
existen. Por se alguén non o sabe,
direille que Avon, Afon en gaélico de
Gales, significa río en celta, a lingua
que precedeu ao inglés nas Illas
Británicas.

colexio, asociación cultural, ou
comisión de festas que, nalgún
momento, non organice, ou non teña
organizado un concurso literario. ¿É
malo isto? Evidentemente, non.
Onde se atopa o problema de
semellante prodigalidade é no feito
de que, en numerosos casos, ninguén
chega a coñecer nunca de quen obtivo
o galardón, e moito menos, se se
publicou, ou onde, a obra gañadora.
Aí é onde se atopa o lamentable, e o
que inutiliza o esforzo tanto dos
autores como das entidades que
invisten o seu peculio en subvencionar os certames. Para máis mágoa
mesmo vos podemos asegurar, que
moitos destes premios nunca foron
publicados, e doutros que atopan
serios problemas para conseguilo.

Emporiso, e malia ao título, non é
exactamente de ríos do que nos imos
ocupar neste pequeno comentario,
senón de algo para o que a esta
palabra nos pode servir de metáfora
condutora. Porque Galicia é tamén o
país dos mil premios literarios.
Pódese afirmar case que non hai
deputación, concello, parroquia,
editorial, entidade financeira,

Parece evidente que se impón
unha política de auténtica racionalización, ben por parte das entidades
promotoras, prevendo xa, ou encargándose elas mesmas da publicación
da obra premiada, ou chegando
varias delas a acordos para convocar
os premios conxuntamente. Existen
precedentes xa disto na nosa terra.
Lamentable tamén, resulta que son
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moi poucos os medios de comunicación que dan a coñecer nas súas
páxinas culturais os resultados
destes galardóns, a pesar de recibir
de parte dos organizadores os
resultados dos mesmos.
Audiovisual
Máis de oitocentas persoas de
distintos países asistiron ao Cartoon
Forum Galicia, celebrado no
Auditorio de Galicia, en Compostela,
a finais de setembro pasado. Nel
falouse das medidas estruturais que
a Unión Europea se está a dotar
para relativizar o abafante dominio
da animación xaponesa e americana,
así como das expectativas que este
foro acaba de abrir, e do recoñecemento que as producións galegas
veñen acadando tanto nas revistas
especializadas como no seu achegamento ao mercado a través doutras
produtoras. Así, na Coruña, empezan
a agromar proxectos concretos como
a serie Saltinhos, e as longametraxes, Xoán sen medo, As Aventuras
de Boomerang, O soño dunha noite
de verán, e, de inmediato, Asno de
Ouro, e Cinco de Xaneiro.
Banda Deseñada
Non podemos esquecernos hoxe
de que o 29 de setembro se
cumpriron corenta anos da
aparición, no semanario arxentino
Primera Plana, da pequena e
inesquecible Mafalda, o personaxe
creado por Joaquín Lavado, Quino.
Mafalda foi admirada por todo o
planeta, e mereceu en 1988 o título
de Ciudadana ilustre de Buenos
Aires. Rematada a súa vida literaria
o 25 de xuño de 1973, por decisión

do seu creador, desde entón Mafalda
aparece nada máis que nas
constantes reedicións que das súas
tiras se veñen facendo, ou ocasionalmente en campañas de apoio á
Cruz Vermella ou á Unicef.
Ás XVI xornadas de banda
deseñada de Ourense, que tiveron
lugar a partir do día primeiro de
outubro, xuntaron a profesionais da
Galicia, Portugal, Eslovenia e
Eslovaquia, e obras tamén de nove
países. Segundo o director destas
xornadas, Bieito Losada, os traballos
e os autores galegos melloraron xa
moito. O evento estivo complementado cunha representación teatral,
proxeccións de cinema de animación
e actuacións musicais. O Premio
Ourense, que distingue a mellor
iniciativa a prol da nosa banda
deseñada, ou ben a mellor traxectoria persoal, recaeu no Colexio Oficial
de Arquitectos de Galicia por apostar
polo cómic como soporte para levar a
arquitectura aos centros de educación secundaria co seu Proxecto Terra
de unidades didácticas.
Cine e Teatro
O pasado 13 de novembro rematou
a IX edición do Festival de Cine de
Ourense. O filme Contra a Parede do
alemán Fatih Akin obtivo o Grande
Premio Calpurnia do xurado á mellor
longametraxe. A fita, que narra a
vida de dous mozos xermanos de
ascendencia turca que deciden casar
para que ela acade maior
independencia, levara xa o Oso de
Ouro do Festival de Berlín. O
público, porén, decidiuse por Frío
sol de invierno do donostiarra Pablo
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Malo, filme que ademais levou os
premios de mellor actor, Unax
Ugalde, e mellor fotografía, Pablo
Rosso.

mesmo foi A Academia no discurso
exílico de Luís Seoane, ao que lle deu
resposta o Académico e profesor
Xesús Alonso Montero.

O premio para o mellor director
recaeu no ourensán Xavier Bermúdez
polo seu filme León y Olvido, que
tamén contou co premio á mellor
actriz, Marta Larralde. O premio
especial do xurado foi para El viaje
hacia el Mar, de Guillermo Casanova.

Ponte nas… ondas! é unha emisión
de radio interescolar, que ven
transmitindo desde hai dez anos a
través de emisoras de Tui, Monção,
Melgaço, Vigo e Caminha. Na súa
programación participan ademais
numerosas escolas de diversos
países. Por iniciativa desa entidade,
o pasado 18 de outubro foi
presentada na Unesco, en París, a
Candidatura do Patrimonio Inmaterial Galicia-Norte de Portugal.
Debemos de indicar que por
inmaterial enténdese calquera xeito
de patrimonio que poida verse
ameazado de extinción, a maior ou
menor prazo. Nesta candidatura,
pois, recóllense tanto refráns, lendas,
poemas, ou musicais, coma
ornamentos,
artesanía,
e
determinadas
actividades
socioeconómicas. O fallo da Unesco
será coñecido en xullo do próximo
ano, se ben a organización opinou xa
que o traballo presentado era
modélico, por ter sido desenvolvido
a través especialmente das escolas.

En canto ao premio para o mellor
curto, o galardón foi para repartir
entre Necesidades de Paco R. Baños,
e 7.35 de la mañana de Nacho
Vigalongo.
Tiveron lugar en Vigo as xornadas
da XIV Semana internacional de cine
submarino, que encheron os locais
do Centro Cultural de Caixanova.
Ademais de filmes sobre os fondos
mariños, entre eles o documetal O
mar das Cíes, prodigáronse as
conferencias e os coloquios. O inglés
Peter J. Scoones, autor de destacadas
series da BBC como Planeta Azul ou
Australasia Salvaxe engaiolou os
asistentes coas súas explicacións
relacionadas con estas temáticas.
Onda el, Josep María Castelví deu
unha auténtica lección maxistral
acerca da espeleoloxía submarina e
o mergullo técnico.
Congresos. Comunicacións
O sábado 30 de outubro, no Pazo
de Viturro, en Rianxiño, concello de
Rianxo, leu o seu discurso de ingreso
na Real Academia Galega, Xosé Luís
Axeitos Agrelo, investigador especializado en biografías. O tema do
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A Cidade e a Palabra foi o lema da
XXI edición do congreso das
literaturas galega, catalana e vasca,
Galeuzca, que tivo lugar en Ourense
e Allariz entre o 29 de outubro e o 1
de novembro pasados. No mesmo
participaron preto de 70 escritores e
numeroso público. Houbo sentidas
lembranzas para Xela Arias, Luísa
Villalta, Manuel María, Antón Tovar
e Andolín Eguzquiza, desaparecidos
desde a anterior edición de Galeuzca.
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De acordo co lema indicado houbo
unha mesa redonda acerca de A
construcción do alleo: as cidades do
mundo dende a literatura, galega,
vasca e catalá. Ademais da
exposición Papagaio, a pegada dos
sentidos, foi presentada a obra
Galeusca: antoloxía poética (19002003), houbo un concerto de jazz, e
efectuouse un roteiro sobre A
Esmorga de Eduardo Blanco Amor.
Na clausura, Euloxio R. Ruibal,
subliñou a importancia de acadar a
consideración de todas as linguas e
literaturas do Estado en pé de
igualdade, reclamou un urbanismo
máis respectuoso coa nosa historia e
a nosa identidade, cara a unha maior
humanización das cidades, e, por
último, lembrou a lamentable
actitude de certo alcalde pretendendo mudar o topónimo da súa
cidade en contra do disposto tanto
polo Parlamento, como o Tribunal
Superior de Xustiza, o Tribunal
Supremo, o Tribunal Constitucional
e o Congreso dos Deputados.
Etnografía
Hai moitos, moitísimos anos, alá
polo día vintecinco de abril do ano
1467, co pendón de Santiago á fronte
e o rosario na man, doce mil labregos
desesperados entraban en Compostela para iniciar a Grande Guerra
Irmandiña, á procura de “xustiza,
seguridade e ben común”. Logo de
derrubar dúas das torres da cidade
do Apóstolo, continuaron cara ao sur,
e cinco días máis tarde, sendo xa
quince mil, facían o propio coas nove
torres da Rocha Forte do arcebispo,
situada nos arredores da mesma.
Máis de cincocentos anos despois

destes feitos, os profesores de
arqueoloxía da Universidade de
Santiago,
Fernando
Acuña
Castrroviejo e Raquel Casal García,
veñen de realizar importantes
prospeccións nos abandonados e
esquecidos restos desta Rocha Forte,
de resulta dos cales puideron saber
a firmeza dos mesmos así como a
importancia do armamento co que
contaba. Nas escavacións apareceron
tamén moedas, cerámica de
importación, cunchas de ostras, dúas
grandes escadas, unha canalización
interior de auga, fustes, capiteis, e
adobíos góticos. A Rocha Forte, aínda
non por completo explorada, non fora
nunca escavada ata agora desde o
momento no que a esmoucaran os
“pedreiros” da irmandade. As
escavacións continuarán, habida a
conta do seu interese. Mais veríanse
facilitadas se Unión Fenosa retirase
do medio da fortaleza a súa enorme
torre metálica para a condución
eléctrica, plantada alí de xeito tan
inoportuno.
Na parroquia de Louro, concello
de Muros, existe un petroglifo
denominado Laxe das Rodas. O
monumento está hoxe bastante
descoidado, mais non por iso perdeu
as súa relevancia. Esta débese, non
só á pureza do deseño, senón ao feito
de que o nel representado permitiulle no seu momento a Luís
Monteagudo e a Fernando Alonso
Romero formular a atrevida hipótese
de que pode tratarse dun calendario
solar-lunar. Segundo a análise destes
investigadores, as voltas das súas
principais espirais poderían
representar os meses do ano que
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median entre os dous solsticios,
mentres que o pequeno animaliño
que aparece na súa parte inferior,
portando unha coviña, sería o
indicador do comezo do camiño
anual, ou mensual, da lúa ou do sol.
Outro dato de especial significado
que ofrece a representación son as
sesenta e cinco coviñas que arrodean
estas espirais, que valerían para un
ciclo de cinco anos con trece meses
lunares de vinteoito días cada un. A
hipótese, non demasiado afastada
do que se ten observado xa noutros
monumentos de distintas partes do
mundo, permite continuar a pensar
que os nosos prehistóricos tiñan uns
coñecementos astronómicos moito
máis avanzados do que se pode
sospeitar, tal como estudaron no seu
día o doutor Edwin C. Krupp e os
seus colaboradores.
De xeito parecido, o xornalista
burgalés Carlos González del Pie,
ven de efectuar unha investigación
sobre os nemeth, ou santuarios
galegos precristiáns e prehistóricos,
a través da que tira a conclusión de
que a formación do noso pobo parte
xa da cultura megalítica, é dicir,
desde o 3000 antes de Cristo.
González del Pie, que acepta tamén
as teorías do francés Louis
Charpentier, de hai máis de trinta e
tres anos, sobre os distintos camiños
prehistóricos europeos que seguen
os paralelos terrestres, o de Santiago
entre eles, considera que o substrato
céltico de Galicia dificultou a
penetración nela do cristianismo
polo que este non tivo máis remedio
que acabar por facer seus os cultos
anteriores.
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Ninguén
dubida
xa
da
importancia dos achados da cova
prehistórica de Atapuerca, na
provincia de Burgos, acerca dos que,
cada día se nos sorprende con novas
e rotundas aseveracións. O curioso é
que, xusto cando se intensifica a
afirmación, que semella un tanto
discutible, de que alí se atopan os
restos dos homínidos máis antigos
de Europa, datables en hai uns
800.000 anos, noutro lugar da
península, e con menos publicidade,
o profesor Salvador Moya-Solá ven
de explicar as súas conclusións acerca
do homínido atopado hai un ano en
Hostalets de Pierola, Barcelona.
Segundo os seus estudos este ten
uns trece millóns de anos de
antigüidade e viviu nun contorno de
selva tropical densa. Os seus restos,
foron bautizados coa denominación
xenérica de Pierolapithecus catalaunicus, e co nome particular de
Pau, posiblemente para enfrontalo
ao da famosa Lucy localizada en
1974 no Afar, Etiopía, que viviu hai
case que catro millóns de anos. O
profesor Moya-Solá entende tamén
que Pau puido ser o antecesor común
de todos os antropomorfos, algo,
evidentemente, que necesitará de
máis estudos e achados para que
sexa admitido.
As Letras
Manuel Rivas, o noso autor máis
traducido, que xa podía ser lido en
xaponés, holandés, noruegués,
catalán, castelán, turco, italiano ou
inglés, vai chegar de inmediato ao
mercado dos Estados Unidos, a
través da súa obra de relatos As
chamadas perdidas.
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Novas en Xeral.
Desaparecido o 8 de setembro
pasado o poeta Manuel María, e
cando aínda non acabaron no país as
homenaxes e os recoñecementos á
súa obra, veñen de aparecer tamén
certas e dificilmente comprensibles
actitudes respecto deste autor. Así,
no pleno do Concello de Betanzos,
no que se pediu dedicarlle unha rúa,
e a pesar do grande vinculación deste
á vila dos Cabaleiros, houbo voces
que puxeron en dúbida a súa valía e
que o consideraban “unha auténtica
caricatura de si mesmo”. Tampouco
prosperou na Coruña unha moción
para declaralo fillo adoptivo da
cidade na que pasou os derradeiros e
máis fructíferos anos da súa vida.
Premios
O pasado dous de outubro foron
fallados no Ferrol os premios Esquío
de Poesía, organizado pola Asociación
Cultural Valle Inclán en colaboración
coa Caixa Galicia. En galego resultou
gañador o poemario Días no imperio,
de Daniel Salgado, director de Ariel,
Boletín do cinema en galego,
licenciado en ciencias da Información
e actualmente doutorando de
Filoloxía Galega. Daniel Salgado
naceu en Monterroso en 1981 e na
obra gañadora fai unha reflexión
acerca do poder que exercen os
Estados Unidos sobre o resto do
mundo. Para Carlos Penelas, autor
de O que ardeu nos espellos, foi o
accésit. Así mesmo, a bonaerense,
con residencia en Madrid, Noni
Benegas, acadou o primeiro premio
en castelán con Fragmentos de un
diario desconocido.

O premio Afonso Eanes do Cotón,
patrocinado polo Concello de
Negreira, EuroGráficas e TresCtres
editores, fallado no pasado mes de
outubro, foi gañado por Marcia
Baldovinetti, co poemario Caza a un
solpor de gatos. Marcia Baldovinetti
é en realidade o pseudónimo
adoptado por Verónica Martínez
Delgado, de Valdoviño, e Antonio
Fernández Seoane, de Cariño, os
auténticos autores da obra gañadora.
A Asociación de Escritores en
Lingua Galega considerou recentemente a Ancoradoiro, o libro que
recolle a obra poética do vigués Xosé
María Álvarez Cáccamo como o
mellor dos publicados o pasado ano.
A profesora de Lugo, Celia Díaz,
ven de gañar o premio textos de
teatro Barriga Verde de títeres para
nenos coa peza Cataventos e Cía.
A finais de outubro foi fallado o
premio Camilo José Cela de relatos,
do que resultou gañadora Emma
Couceiro pola súa novela Silencio
polas sereas, o que a converte na
primeira muller recoñecida con este
galardón.
O día 27 dese mesmo mes deuse a
coñecer tamén o vencedor do II
Premio Ramón Piñeiro de Esaio
Breve. O gañador foi Emilio Xosé
Insua López co seu estudo Antón e
Ramón Villar Ponte: unha irmandade alén do sangue.
O catedrático de Lingüística e
Literatura da Universidade de
Santiago de Compostela, Ramón
Lorenzo Vázquez foi distinguido co
premio Galicia de Investigación
2004. O seu traballo está dedicado á
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destacada figura de Antonio López
Ferreiro (1837-1910), cóengo da
Catedral compostelá, mais tamén
arqueólogo, historiador e novelista,
autor de máis de 100 publicacións.
Ramón Lorenzo Vázquez, nado en
Bugallido, concello de Ames, no ano
1935, licenciouse en filosofía e letras
cunha tese de licenciatura sobre Los
arcaísmos en los cancioneros
gallego-portugueses medievales.
Exerceu en Madrid, Colonia e
Santiago de Compostela, e acadou
premios extraordinarios tanto na
licenciatura coma no seu doutoramento. É membro do Instituto
Padre Sarmiento, do Instituto de
Lingua Galega, da Real Academia
Galega, do Consello da Cultura
Galega, da Asociación Hispánica de
literatura Medieval, da Associação
Portuguesa Lingüística, así como
director do Anuario galego de
filoloxía e da revista Dorna. Ramón
Lorenzo, con máis de cento trinta
publicacións é hoxe un referente
imprescindible da cultura.
Os Premios Galicia de Investigación contemplan, así mesmo, unha
segunda modalidade, como é a do
Premio para Investigadores Mozos,
que se lle concede aos estudosos que
presentan a súa tese de doutoramento antes dos seis anos. Nesta
ocasión o premio foi para o doutor
Antonio Presedo Garazo, tamén da
universidade compostelá, polo seu
traballo acerca da fidalguía no Reino
de Galicia. O señor Presedo Garazo
foi premio extraordinario de doutoramento e premio Vicente Risco de
antropoloxía e ciencias sociais.
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Antonio Balboa Salgado, ven de
obter o premio Manuel Murguía da
Deputación da Coruña, polo seu
traballo Raíña Lupa. As orixes pagás
de Santiago, no que, segundo o
xurado, aporta novos puntos de vista
acerca da orixe das rutas xacobeas.
Antonio Balboa naceu en Verín en
1966 e é profesor de historia. Premio
extraordinario de licenciatura gañou
en 1993 o premio Taboada Chivite
de Investigación sobre a Gallaecia
antiga segundo as fontes clásicas.
Así mesmo foi presidente da
Asociación Galega de Historiadores
e especializouse en xeografía clásica
en diversos países. Hai uns anos
Antonio Balboa estaba a preparar a
súa tese de doutoramento cun
traballo sobre a Ora Marítima de
Avieno, acerca da que ignoramos se
chegou a defender xa.
Finalista do mesmo certame foi
Mariluz González Parente, cun
traballo sobre a emigración galega a
Francia desde 1956.
Para o coruñés Breogán Riveiro foi
a V edición do premio de literatura
infantil e xuvenil Raíña Lupa,
organizado pola deputación da
mesma provincia. A obra galardoada
foi Tonecho de Rebordechao. Breogán
Riveiro gañara xa o premio de
Narrativa Fantástica Cidade da
Coruña de o Curuxa Literaria do
Ferrol.
A pontevedresa Ana Cividanes
gañou a III edición do concurso
Francisco Mantecón de Cartelismo
convocado en Vigo pola adega Terras
Gauda.
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Universidade
Ao mesmo tempo que Víctor
García de la Concha, presidente da
Real Academia Española, afirmaba
que as linguas que non teñen
capacidade de se converter en
instrumentos de comunicación
universal están a tratar de
defenderse e reafirmarse fronte á
globalización, e que o monstro da
internet favorece unha comunicación
o máis económica posible, o que vai
reducir o número de linguas, entre
elas tamén o francés, o goberno do
Estado prepara un decreto
ministerial a favor do ensino do
catalán, o éuscaro e o galego, nas
distintas escolas de idiomas de todo
o territorio.
En consonancia tamén con estes
feitos, temos que lembrar aquí que,
por iniciativa de Adolfo Pérez
Esquivel, premio Nobel da Paz,
entre o 15 e o 20 de novembro tivo
lugar en Rosario, Arxentina, o I
Congreso das Linguas. A súa
finalidade foi subliñar a situación
de indefensión e marxinalidade de
determinadas linguas e a artellar os
medios necesarios para salvar o
tesouro da pluralidade lingüística e
pór en común ideas que permitan
librarse do ideario da estandarización cultural. Galicia estivo
representada polo Presidente da
Real Academia, Xosé Ramón Barreiro, e outros catro profesores e
académicos.
Os profesores e os alumnos de
xeografía e de xeoloxía, así coma
cantas persoas queiran estar ao día
nestas materias, van ter que

incorporar de inmediato aos seus
coñecementos a nova denominación
xeolóxica dunha parte da historia do
noso planeta. Logo de quince anos
de debate, os científicos decidiron
denominar período ediacárico ao
tempo situado despois da era
Neoproterozoica, entre os 630 e os
542 millóns de anos antes do noso
tempo. A denominación procede do
xacemento paleontolóxico de
Ediacara, do sur de Australia. O
período caracterízase polo paso do
drástico e extremo cambio climático
da glaciación Crioxénica, a outro
moito máis favorable para o
desenvolvemento da vida.
Varia
Curioso. As badaladas da medianoite do remate do ano do reloxo do
Instituto Santa Irene de Vigo parece
que van ser transmitidas ao resto de
Europa, vía satélite Hispasat,
segundo unha iniciativa propiciada
por un grupo de comerciantes do
barrio das Travesas. A idea é
excelente, e fainos lembrar aquel
anecdótico estudo efectuado hai
algúns anos do que viña a resultar
que as badaladas do Big Ben
londiniense que, viaxaban por radio
á velocidade da luz, chegaban a
Australia antes que aos londinienses
que camiñaban por diante da súa
emblemática torre, ao pé do
Parlamento. ¿Escoitarán tamén os
europeos o son do sempre renguelexante reloxo do non menos emblemático instituto vigués antes do que
os veciños da praza de América?
Os restauradores do vello retablo
da Virxe do Carme, na igrexa de
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foron consideradas coma dos séculos
XIII ao XIV, quedando máis tarde
ocultas, como outras moitas, baixo
os retablos barrocos. Á marxe da
ledicia que este achado produciu na
pequena parroquia miñorana, o
problema céntrase agora en como
sufragar os elevados custes
necesarios para proceder á súa
restauración.

Baíña, en Baiona, descubriron baixo
este pinturas góticas de grande
tamaño e aínda en relativamente bo
estado de conservación, se ben que
con numerosas manchas de cal. As
figuras nelas representadas parecen
ser de Santa Mariña, do Sagrado
Corazón e de San Antonio de Lisboa,
máis coñecido coma de Pádua. Nunha
primeira apreciación tales pinturas

Xoán Bernárdez Vilar
Xoaberna(@mundo-r.com

Acróstico
Non mires máis nestas praias mouras
Un fatum maldito, sementador de tumbas
Nas que entoar un pranto de bágoas e de rabia,
Coas xentes que choraron sobre
A terra, outras mortes...
Mira sempre máis lonxe
Ás augas nídias do oceano.
Impulsa coa túa man solidaria
Só a beleza dos teus soños limpos
Sobre as praias...
Engracia Vidal Estévez
Pontevedra 20-02-03
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Traballo de campo: gardei todos
os diarios desde a última rolda, e
enfronteime á morea de celulosa
axudado por dous mozos. Recortabamos todas as novas que tiveran
que ver coa Igrexa, relixións, etc.
Prestamos especial atención á
Igrexa en Galiza e a súa aparición
nos medios, e salvo un par de
anécdotas e declaracións dalgún
bispo, caemos na conta que a Igrexa
en Galiza xera pouca información.
Un dos rapaces, aburrido de pasar
follas sen atopar nada, exclamou:
“este choio voso anda mal de
marketing”. Eu, que levaba un mes
traballando o tema da publicidade
cos alumnos do colexio de Placeres,
quedei pensando, e lembrando. Non
é que pretendamos vender nada,
pero coidamos pouco os detalles á
hora de comunicar. Exemplo:
presentación aos medios da
Peregrinación Europea dos Mozos,
reportaxe da TVG. Aparece un salón
escuro e frío do arcebispado de
Santiago. Nunhas cadeiras estilo
Alfonso XII (por non publicitar)
sentan catro clérigos, rigorosamente
vestidos de negro e cos distintivos
do gremio. Sorrín pouco e falan con
moita seriedade, ademais falan en

castelán. Xa sei que isto das formas
é secundario, pero podían falar
algunhas mozas e mozos, que visten
con alegría e saben rir e infundir un
pouco de calor, e si o fan en galego,
marabilla! Creo que tampouco
acertaron co voceiro dos bispos, pois
escóitolle a moita xente que lles cae
mal (outros din cousas peores), que
non lle axuda nin a voz, nin a
expresión... Eu poñería unha muller,
unha xornalista profesional, con
graza e alegría, con entusiasmo, que
tivese dozura na mirada e moita fe
no corazón.
“E así, nun irrenunciable estado
laico e aconfesional coma o noso, a
Igrexa Católica sitúase á dereita da
dereita española. E todo iso a pesar
de que entre todos os contribuíntes
custeamos o seu moi subvencionado
sistema de ensino privado relixioso.”
É o remate dun artigo de Fran
Alonso, en La Voz de Galicia, no mes
de novembro. Unha mostra dos
centos de artigos e opinións que
apareceron nos medios, a raíz do
enfrontamento entre o episcopado
español e o goberno socialista. En
case todos a Igrexa, equiparada á
xerarquía, sae mal parada. Non sei
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se é pola falta de marketing ou pola
“mala vontade da prensa”, arma da
persecución relixiosa contra os
católicos, como din algúns dirixentes.
Eu, que non me sinto perseguido,
nin maltratado, e ademais non son
de dereitas, ando amolado por esta
polémica que imaxino irá medrando
cos meses. Entendo que os bispos
poñan tanto empeño en defender
certos temas, pero de verdade,
gustaríame ver recollidas de firmas,
e manifestacións, e protestas, polos
crimes contra a poboación civil no
Iraq, e defendendo os inmigrantes
das pateras, e contra os contratos
lixo, e a droga, e o paro, e a emigración dos nosos mozos e mozas, e a
contaminación do Prestige, e o
maltrato e violencia contra as
mulleres... pero deben ser cousas que
non afectan ás almas, emporiso a
Igrexa non se debe meter en política.
Non pensedes que só teñen culpa
dun lado, porque é certo que moitas
veces hai moita manipulación nos
titulares dos medios segundo de
onde veñan. Hai algúns locutores de
radio aos que lle saen as vísceras
cada vez que falan da Igrexa, e algúns
columnistas semellan aquela quinta
columna. Agora, aquí sentadiño,
diante desta pantalla, ocorréseme
que a pesar dos anos, da guerra, dos
odios, das represións, queda aínda
moita división e moito cachaporrazo
como os daqueles dous que debuxara
Goya nun gravado. Oxalá que non.
Igrexa no mundo
Na rolda anterior comezaba co
caso da diocese austríaca de S.
Poelten e o escándalo no seu
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seminario. O Vaticano forzou a
demisión do bispo Kurt Krenn, que
quitara importancia ás denuncias,
dicindo que eran xogos de nenos. É
o segundo golpe sufrido pola igrexa
austríaca, tras o caso do cardeal
Groer, que foi arcebispo de Viena e
dimitiu en l995, tras ser acusado de
abuso de menores. A primeiros de
outubro houbo cinco beatificacións:
os relixiosos franceses Pierre Vigne
e Joseph M. Cassant, a monxa
italiana Ludovica de Angelis, a
mística alemana Ana Katharina
Emmerick, cuxas visións inspiraron
a Mel Gibson para realizar a película
A paixón de Cristo e o que máis
chamou a atención, o que fora o
último emperador austrohúngaro,
Carlos de Hasburgo. E o primeiro
monarca beatificado despois de S.
Luís, rei de Francia. Ao acto acudiron
representantes das casas reais
europeas. Tamén en outubro
celebrou Xoán Paulo II o 26
aniversario do seu pontificado, un
dos máis longos da historia. O Papa
abriu o Ano da Eucaristía cunha misa
solemne celebrada no Vaticano o 17
de outubro, e alertou sobre a
“sombra ameazadora dunha cultura
que nega o respecto á vida e a sombra
de indiferencia que condena a
moitas persoas á fame e a pobreza”.
A celebración estivo conectada vía
satélite coa clausura do 48 Congreso
Eucarístico Internacional en Guadalajara, México, co lema “A Eucaristía,
luz e vida do novo milenio”. O
congreso convida a considerar a
eucaristía coa mirada posta nos
graves problemas do noso tempo. O
Cardeal Francis Arinze presentou
días antes a carta apostólica Mane
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Nobiscum Domine na que se debuxan
as liñas do ano da Eucaristía que
rematará no outono do próximo ano
cunha asemblea extraordinaria do
Sínodo de Bispos. Presentouse na
feira de Frankfurt un novo libro do
Papa: Memoria e identidade no que
repasa a historia do século XX en
Europa. Wojtyla afonda en temas
como a democracia, a liberdade, o
nazismo e o comunismo. Tamén foi
presentado no Vaticano o Compendio
da Doutrina Social da Igrexa, un
volume de mais de 500 páxinas no
que se recollen os presupostos
fundamentais da doutrina social: o
amor de Deus sobre o ser humano e
a sociedade, a misión da Igrexa, a
persoa humana e os seus dereitos...
así como os temas principais:
familia, traballo, economía, medio
ambiente, paz e relacións entre os
pobos. “Proponse como un instrumento para o discernimento pastoral
e moral para os complexos acontecementos do noso tempo, como unha
guía para inspirar comportamentos
e opcións que permitan mirar ao
futuro con optimismo e confianza”
sinala como obxectivo o número dez
do propio documento.
Baixo a mirada pétrea dos papas
Inocencio X e Urbano VII, asinaron
os xefes de estado europeos o
preámbulo da Constitución Europea, que o Vaticano considerou de
certa “miopía cultural” nalgúns dos
seus aspectos. Recordamos a
polémica sobre a referencia ou non
ao cristianismo no texto constitucional. O Papa lamentou a ausencia desta referencia, e manifestoullo a Romano Prodi o día anterior

á sinatura. O empeño do Vaticano en
citar as raíces cristiás podía ir
acompañado da defensa dunha
política social máis atenta aos
traballadores, inmigrantes, minorías culturais e lingüísticas que aos
grandes capitais europeos. E o
Vaticano non se pronunciou trala
vitoria de George Bush nas eleccións
en EE.UU. Si o fixeran abertamente
un grupo de bispos norteamericanos
que pediron o voto para o republicano en plena campaña. Aínda sen
declaracións oficiais, non se agacha a
satisfacción polo triunfo de Bush e a
defensa dos “valores tradicionais”.
Recordade que xunto cos comicios,
moitos estados votaron non á
posibilidade do matrimonio entre
gais.
O Papa recibiu a Ayad Alaui,
primeiro ministro interino de Iraq,
e apoiou o proceso de democratización e pediu o cese da violencia.
Xoán Paulo II despois de desmontar a idea tradicional sobre o ceo, o
inferno e o purgatorio en 1999, acaba
de encargar ao cardeal Ratzinger que
cree unha comisión doutrinal para
revisar o chamado limbo onde ata
agora se destinaba aos nenos mortos
sen bautismo. Aínda que esta
creación da teoloxía medieval está
esquecida nas discusións actuais, a
revisión terá que afrontar o tema do
pecado orixinal e a súa concepción
agustiniana.
O Vaticano acolleu entre o 10 e o
13 de novembro o I Simposio de
bispos de África e Europa no que
participaron uns 150 prelados de
máis de 60 países. O obxectivo do
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Simposio foi establecer lazos entre
as igrexas irmás para colaborar na
misión de globalizar a xustiza social,
os recursos económicos e a
solidariedade.
No obituario sinalamos o pasamento dos cardeais Gustaaf Joos en
Bélxica, Juan Francisco Fresno en
Chile, e James A. Hickey en
Washintong. O primeiro era amigo
persoal do Papa e suscitou unha dura
polémica no seu país a causa da dura
condena contra os homosexuais, aos
que cualificou de “pervertidos
sexuais”. Fresno tivo unha influencia
clave na transición política chilena,
e así o goberno decretou tres días de
loito oficial pola súa morte, “todos,
crentes ou non, temos unha débeda
de gratitude para o que este home
achegou chile” declarou o presidente
da República, Ricardo Lagos. O
cardeal emérito de Washintong,
Hickey, foi amigo de Óscar Romero e
un dos opositores ao presidente
Reagan pola súa política internacional. Foi tamén un defensor da
comunidade hispana en EE.UU, e a
súa diocese tiña un amplo servizo de
atención social, escolas, saúde, e
axuda legal aos pobres.
Francisco Carballo daba conta n’A
Nosa Terra dunha interesante
experiencia en Francia: o Congreso
Internacional para a Nova Evanxelización celebrado en París. A
operación “Todos os Santos 2004”
levou á capital do Sena a milleiros
de persoas, e xunto ao Cardeal
Lustiger, os arcebispos de Viena,
Lisboa, Bruxelas e Budapest. Trátase
dun esforzo de evanxelización das
vellas cidades europeas. 150
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templos, sempre abertos ofrecían
obradoiros e celebracións, máis de
300 nunha semana. “Quen nos fará
ver a felicidade?” Era a suxestiva
chamada en cartaces colgados en
moitos edificios e igrexas. O “Libro
da Vida” estaba a disposición de
todos os participantes e chegáronse
a anotar 300.000 intencións.
Lustiger fixo o esforzo de estar
presente na maioría dos actos e
sempre con palabras que animaban
a saír da fascinación da morte para
recibir a esperanza de Deus. O signo
rechamante no cristianismo francés
é a acollida ofrecida desde templos,
albergues, residencias...
Pero en Francia tamén houbo
algunha polémica. A lei que prohibe
o velo islámico nas escolas parece
que alcanza tamén ás sotanas e as
tocas das monxas. Un instituto de
ensino, en Toulon, decidiu pechar a
capela do centro ante a negativa do
capelán a asistir vestido de paisano.
E o asunto esténdese a outros países
como Alemaña onde a prohibición
do velo pode afectar ás monxas que
se dedican ao ensino e usan hábito
relixioso. Esperemos que a Zapatero
non lle dea polo mesmo, pois coa
restauración da moda talar e a
proliferación de colariños que se ven
por España adiante, algúns grupos
ían dar moita guerra.
Deixemos as modas e monadas,
pois Cáritas Internacional propuxo
un plan de paz para Colombia, onde
a violencia causou 35.000 mortos e
tres millóns de desprazados. O
conflito colombiano é considerado
como o terceiro en gravidade no
mundo, e Cáritas propón unha
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actuación en catro anos e resalta que
a paz é posíbel no país. O primeiro
paso será unha campaña internacional de apoio e sensibilización.
En Iraq, varias Igrexas e comunidades cristiás sufriron ataques e
atentados ao comezo do Ramadán.
Algún dos templos era a terceira vez
que recibía un ataque desde a caída
de Sadam. Uns 800.000 iraquís
forman a minoría cristiá e están
temerosos de que se desate a
persecución e a violencia contra eles.
E nun exemplo de mansedume e
pacificación, franciscanos e ortodoxos
acabaron a paos a causa dunha porta
mal pechada na Igrexa do Santo
Sepulcro en Xerusalén. Interveu a
policía israelí, que detivo a varias
persoas. Outros acabaron nos centros
médicos con diversas contusións.
Hai paixóns que se non matan,
amolan, como o caso da ministra
serbia de Educación que tivo que
dimitir tras negar a teoría da
evolución de Darwin e propor que se
ensinara nas escolas o creacionismo
baseado na Biblia.
Igrexa en España
“Zapatero acosa a Igrexa” foi o
titular dalgúns xornais europeos tras
a decisión do goberno socialista de
permitir as vodas entre homosexuais
e suprimir a alternativa á relixión
na escola. Le Figaro apuntaba que
“a xerarquía católica saíu da reserva
para fustigar o socialismo”. Recollen
ese enfrontamento entre xerarquía
e goberno que se vai espallando en
programas de radio, televisión,
xornais e as campañas iniciadas pola
Conferencia Episcopal.

A repercusión social da película de
Alejandro Amenábar Mar adentro
sobre a vida do tetrapléxico galego
Ramón Sampedro, provocou unha
forte campaña dos bispos contra a
eutanasia a través duns folletos
repartidos nalgunhas dioceses e
unha Declaración da Comisión
Permanente da CEE enviada a todos
os párrocos e que rezaba “A eutanasia
é inmoral e antisocial”. O goberno
entendeu a campaña como un ataque
e defendeuse dicindo que non tiña
previsto lexislar nada sobre a
eutanasia.
Outra das campañas foi a recollida
de sinaturas a favor da materia de
relixión no ensino público. Galiza e
Valencia situáronse á cabeza
presentando unhas 600.000. Os
bispos prometen máis leña, e
nalgunhas páxinas web podemos ver
como se organizan mobilizacións por
grupos conservadores e colexios
privados que envían cartas aos pais
para que se mobilicen.
Pepe Blanco, o noso paisano de
Palas de Rei, e número dous do
PSOE, declarou tras confesarse
cristián que a xerarquía non estaba
en comuñón co que pensaban a maior
parte dos católicos españois que
deron o apoio ao goberno nas
eleccións. Poderíamos ocupar toda a
revista co cruce de declaracións entre
bispos e políticos. Pero o que me
preocupa é que esta ofensiva
episcopal teña efectos contrarios aos
previstos, e mobilice máis ao
anticlericalismo radical que aos
crentes. Cando falo coa xente que
non pertence a ningún grupo católico
concreto, pero veñen á misa e
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participan na comunidade, manifestan a súa sorpresa e desconcerto
ante esta situación. E descubro como
os activistas da dereita atopan
argumentos recorrendo aos bispos.
A diocese de Alcalá de Henares
tivo que desmentir que preparara
unha manifestación para o mes de
decembro, tras enviar unha carta
aos profesores de relixión na que
convidaba a unha gran concentración
en Madrid. O bispo, Jesús Catala,
tamén tivo que rectificar ante unhas
declaracións sobre os homosexuais a
un xornal local, nas que profería
algún insulto, e cualificaba a
homosexualidade como “unha
desviación, unha anormalidade
educativa e psicolóxica”. Pola contra
o bispo de Girona, Carlos Soler
declarou á prensa que non pensaba
repartir os folletos da eutanasia, que
non se opón a unión dos homosexuais
aínda que non se lle debe chamar
matrimonio, que non pensa convocar
ningunha manifestación, e que non
vai facer de recadeiro de ninguén.
Tamén o arcebispo de Valladolid,
Braulio Rodríguez declarou que non
hai enfrontamento co goberno nin se
pode falar de persecución.
Xa hai movemento en contra da
postura do episcopado: Esquerra
Republicana, Ateus de Catalunya e
asociacións de homosexuais difunden
a través de internet, modelos de
cartas para apostatar da fe católica,
e información para levala a cabo. O
PSOE e IU pediron ao goberno que
suprima a “sobrefinanciación” da
Igrexa. O Estado adianta cada mes
unha cantidade como anticipo dos
ingresos que nas súas declaracións
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da renda destinan os católicos para
sostemento da Igrexa. A cantidade é
moi superior á recadación real que
se obtén a través do IRPF. No 2005
os pagos serán de 11,78 millóns de
euros. O Presidente do Goberno,
Rodríguez Zapatero declarou que
non quería a confrontación coa Igrexa
pero non está disposto a admitir
interferencias desde fóra da política,
e Mariano Rajoy defendeu aos bispos
dicindo “que España sexa un estado
laico vai en contra da Constitución”.
Da postura dos bispos desmarcáronse as ordes relixiosas durante a
XI asemblea da Confer, celebrada en
Madrid no mes de novembro,
pedindo delicadeza fronte ao aborto
e os gais: “En aspectos complexos
como o aborto, a homosexualidade e
a eutanasia, comprometémonos a
afrontalos con extrema seriedade e
delicadeza. Está en xogo a persoa
humana na súa mesma esencia”
Recomendábel a lectura do comunicado final da asemblea que convida
a non impoñer nin condenar. Leo
unha entrevista a Ratzinger na que
cualifica de destrutiva a legalización
dos matrimonios homosexuais en
España e advirte do perigo do
laicismo.
O acontecemento máis salientable
foi o Congreso do Apostolado Segrar,
“Testigos de la esperanza”,
celebrado na segunda fin de semana
de novembro en Madrid con 2.000
participantes de todo o Estado. O
encontro, que foi preparado ao longo
de todo o ano, desenvolveuse baixo
este cruce de acusacións que
sinalamos, e a prensa estivo especialmente atenta ás intervencións dos
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bispos. Así, o primeiro relatorio do
congreso, a cargo de Mons. Fernando
Sebastián, que fai análise e
autocrítica da Igrexa española, é
sinalado nos medios como unha
defensa ante o laicismo do goberno
por algunhas expresións e frases
entresacadas do discurso. É certo
que Sebastián fai referencia ao
“revanchismo” e ao acoso. Paréceme
moito máis interesante a análise da
Igrexa e as advertencias que dirixe a
algúns dos grupos católicos:
“Ademais da debilidade relixiosa, a
Igrexa en España está fondamente
dividida en grupos e tendencias que
comprometen a unidade e dificultan
gravemente a actuación dos
cristiáns... hai multitude de grupos
que viven e actúan pechados nos seus
propios sistemas e nas súas propias
ideas... moitas congregacións están
máis preocupadas de si mesmas que
do seu servizo á comunidade eclesial.
E en moitos movementos adivíñase
o sentimento de que o seu servizo á
Igrexa consiste en convidala a copiar
universalmente as súas ideas e
procedementos”. O arcebispo de
Pamplona, Fernando Sebastián está
considerado como un dos mellores
teólogos da Conferencia Episcopal,
da que é vicepresidente, e é dos
poucos que quedan daquel grupo tan
próximo ao cardeal Tarancón e o seu
talante conciliador. Algúns dos
corenta bispos asistentes ao encontro
manifestaron que o discurso de
Sebastián era o máis importante
pronunciado na Igrexa española en
moitos anos. Outros relatorios
correron a cargo da xornalista
Cristina López Schlichting e do
catedrático de Filosofía do Dereito

Ignacio Sánchez Cámara. O acto de
clausura estivo a cargo do arcebispo
de Madrid, Mons. Rouco Varela e do
presidente do Consello Pontificio
para os Leigos, Stanislaw Rylko.
Do 19 ao 21 de novembro celebrouse tamén en Madrid o VI
Congreso Católicos y Vida Pública,
na Universidade San Pablo-CEU, e
coas palabras do Papa “Europa, se ti
mesma” como lema. Organizado pola
Asociación Católica de Propagandistas contou coa presenza de varios
políticos como relatores: Marcelino
Oreja, Calvo Sotelo e o italiano Rocco
Buttiglione, que provocou a crise do
proxecto Barroso na UE, tras facer
unhas declaracións desde as súas
conviccións católicas sobre os
homosexuais, o aborto e o divorcio.
Sorprendeu a reflexión de Marcelino
Oreja, cando lle preguntaron por que
o Vaticano non pertencía a UE: “O
Vaticano está moi por riba da UE”.
Estrañou moito a demisión da
presidenta de Cáritas Española,
Nuria Gispert, a mediados de
novembro, alegando razóns persoais.
Gispert levaba un ano no cargo e fora
concelleira socialista en Barcelona.
Pero como non todo son
desplantes, o cardeal Rouco alegrouse co Regulamento de Estranxeiría do Goberno, que lle presentou
o ministro Jesús Caldera. “Hai plena
coincidencia entre o Goberno e a
Igrexa na forma de abordar a
inmigración” manifestou o ministro
tras entrevistarse co presidente dos
bispos, quen expresou a vontade de
cooperar co Goberno a través das
parroquias e as comisións dioce-
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sanas, para informar aos inmigrantes sobre a aplicación do Regulamento.
Remato esta información co
nomeamento de novos bispos: e con
sorpresa pois Carmelo Borobia que
era bispo de Tarazona foi nomeado
bispo auxiliar de Toledo xunto con
Angel Rubio, delegado da Vida
Consagrada na mesma diocese. É a
primeira vez que un bispo residencial pasa a ser auxiliar. Borobia
escoitou voces que pedían a súa
demisión en Tarazona tras unha
enfermidade que pasou hai uns
meses. E Alfonso Milián que era
auxiliar de Zaragoza foi nomeado
bispo de Barbastro-Monzón, o que
foi acollido con alegría na sé
aragonesa, aínda desconcertada polo
traslado de Mons. Omella a Logroño.
Tamén Getafe ten novo bispo que se
chama Joaquín María López de
Andújar y Cánovas del Castillo (debe
telo difícil para asinar), que exercía
de administrador diocesano tras a
morte repentina de Fernández
Golfín hai uns meses.
Nestes ecos eclesiais recollemos
tamén o roubo cometido na sé da
Conferencia Episcopal que provocou
moitos comentarios. Os ladróns
levaron varios ordenadores, cartos e
o coche dun bispo estremeño. A
urxente operación á que foi sometido
monseñor Rouco Varela, e na que lle
extirparon un ril, foi recollida con
todo tipo de diagnósticos por varios
xornais. Tras as alarmas o
Arcebispado de Madrid comunicou
que se atopaba perfectamente, e así
podemos velo en plenas facultades.
Rouco abriu a plenaria da CEE a
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finais de novembro, ofertando
diálogo ao goberno. Os bispos
remataron a semana cunha peregrinación a Santiago, acompañados do
nuncio, Mons. Monteiro.
Igrexa en Galiza
Se non vos parece mal, vou facer
un cambio nesta sección suprimindo
as dioceses como apartados, e
incluíndo a información que nos
chegue de cada unha no contexto de
Galiza. Seguimos contando co
traballo dos correspondentes aos que
agradecemos tanto cariño.
Roubos. A prensa recollía no mes
de novembro que as igrexas galegas
son as que mais roubos e espolio
sofren en todo o Estado. Non so son
asaltados os petos, senón que
desaparecen pezas de ourivería e ata
algún áis afectada. Isto provocou que
moitas obras de arte sexan retiradas
das igrexas e levadas a museos ou
depósitos diocesanos. Como moitas
das igrexas e capelas están afastadas
e sen veciñanza é doado asaltalas.
Nalgunha diocese decidiuse que
sexan os veciños os que custodien
nas súas casas os obxectos de valor. A
policía recomenda a todos os
párrocos que teñan un inventario
con fotografías “detalladas” das
pezas ou imaxes, pois facilita a
recuperación en caso de roubo. É
certo que ata agora non houbo moita
preocupación no coidado do
patrimonio eclesiástico, quizais
porque sobraba. Vimos desaparecer
cousas das igrexas (na miña
parroquia faltan catro retablos,
moitas tallas, unha pía bautismal
románica... por non seguir), vimos
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caer rectorais, mosteiros, arruinarse
igrexarios, desaparecer cruceiros,
cruces de pedra que marcaban o
camiño ao cemiterio, petos de santos
e ánimas... Eu non entendo moito de
finanzas pero non sei que fai tanto
patrimonio parado cando despois
andamos a chorar cartos aos
cidadáns. Supoño que haberá
expertos en por a funcionar os bens
e sacarlles beneficios, non sei, é un
dicir. Algunha cousa imos vendo, en
Ourense, e agora en Santiago onde o
mosteiro de Monfero pasará durante
99 anos a mans da administración,
polo menos estará coidado.
Chao Rego. Pepe, o chairego
sempre cunha incesante actividade
e traballo, que debe ser froito dalgún
vexetal, ou queixo ou becho propio
de Vilalba, presentou varios libros e
foi o protagonista dun simposio sobre
a súa extensa obra. Organizado pola
asociación cultural O Galo, coa
colaboración do Consello da Cultura
Galega , o Concello de Santiago, a
Universidade, a Deputación e Sargadelos desenvolveuse a primeiros de
novembro, cun ritmo un pouco
acelerado: vinte ponencias en tres
días! Moitos amigos e amigas
quixeron achegar a súa voz ,
recoñecendo o traballo de Chao pola
nosa cultura. Políticos, académicos,
profesores, xornalistas e algúns
cregos foron pasando pola sé do CCG,
no Pazo de Raxoi. Paco Rodríguez,
María Pilar García Negro, Marcial
Gondar, Beatriz Suárez, Carlos
Mella, Ferro Ruibal, Francisco
Carballo, Siro López , Uxío García
Amor, e xente da casa como Bernardo
García Cendán, Xaquín Campo

Freire, Alfonso Blanco Torrado, foron
algúns dos amigos que fixeron
achegas á vida e obra de Pepe.
Gustoume moitísimo o cartaz
anunciador, que é para gardar, e para
aprender (marketing?). O animador
e motor das Romaxes, de Irimia, dos
Sábados Bíblicos, das Pasantías
Teolóxicas, o investigador-escritor, o
amigo cheo de humor e xenialidade
recibirá unha gran homenaxe por
parte do Concello de Santiago o
vindeiro 11 de decembro. Supoño
que o silencio da oficialidade
relixiosa fala por si mesmo, e sobre
todo en Mondoñedo-Ferrol. Oxalá
vexamos algún día a algún bispo
galego, ou aínda que non o fose,
recibir o cariño, a aperta, e a
admiración do pobo, por tanto
traballo por Galiza, a cultura, a
lingua, e as súas mulleres e homes.
Premio. O arcebispo de Santiago,
Julián Barrio, recolleu o premio
Príncipe de Asturias á Concordia,
concedido ao Camiño de Santiago, o
pasado 21 de outubro acompañado
do bispo de Oviedo, Carlos Osoro e
de varios representantes de
asociacións da Ruta Xacobea.
Somos Igrexa. Celebrou o Encontro Estatal en Santiago no marco do
foro de Encrucillada os días 8, 9 e 10
de outubro, no Colexio La Salle.
“Unha Igrexa humanizada. A
humanización da Igrexa”. Representantes de grupos e comunidades de
base de todo o estado reflexionaron
e traballaron, axudados por J.
Estrada, Chini Rueda, Bernardo G.
Cendán e obradoiros sobre o
Movemento Rural, Mulleres e
Igrexa, Experiencia posconciliar na
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Galiza, Cristiáns homosexuais,
teoloxía da liberación... O temporal
de auga e vento que caeu esa fin de
semana deixou na casa a moitos
amigos, pero o foro foi unha
experiencia moi rica e participativa.
Resaltar a fermosa celebración do
domingo, preparada polo grupo de
mulleres.
Benposta. O P. Silva, acompañado
duns vinte rapaces abandonou a
Cidade dos Muchachos instalándose
en Vigo e en Panxón. A intención,
segundo Silva, foi afastar os rapaces
das presións e dos amotinados que
quedaron en Benposta. A prensa local
anunciaba a morte do proxecto
“sumido na pobreza, abandono e o
enfrontamento”. A Consellería de
Familia trasladou os mozos que
quedaron na cidade a distintos
centros de acollida. A crise de
Benposta comezou hai anos coa
venda dunha parte dos terreos
(63.500 m2 dun total de 120.000) á
Xunta de Galiza, cunha cláusula na
que se comprometía a construír
vivendas sociais. Pero a Xunta e o
Concello cambiaron de plans e
planificaron un campo de fútbol e
unha zona residencial. O P. Silva
rebelouse e comezou o enfrontamento, rebelións, persecucións e
campañas de desprestixio. Silva
reapareceu recentemente no
Concello de Oleiros, acompañado do
Circo da Cidade. Declarou que
pensaba iniciar un novo proxecto cos
rapaces.
Breves. A campaña do Domund,
repartiu carteis e adhesivos (sempre
en castelán) por todo o país; “Es la
hora de tu compromiso misionero”
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convidounos á conciencia misioneira
e a colaborar na tradicional colecta.
En Santiago a Fundació Joan
Maragall
celebrou
o
foro
“Nacionalismos e Relixión” no ITC
e no Consello da Cultura Galega coas
intervencións de Xosé L. Barreiro,
Torres Queiruga, Segundo Pérez,
Joan Rigol, Luís M. Goikoechea,
García Cendán... e ningunha muller.
En Mondoñedo-Ferrol celebran os
20 anos do anuario “Estudios
Mindonienses” con Segundo Pérez a
fronte dun fenomenal traballo de
investigación e difusión cultural.
O coro lígneo da Catedral de
Santiago, que levaba anos esquecido
no templo monacal de Sobrado, foi
restaurado e instalado na tribuna da
igrexa de San Martín Pinario en
Compostela. O coro é una xoia
renacentista formada por 84
cadeiras talladas con fermosos
relevos con persoeiros bíblicos e dos
Santos Pais.
Proxecto Home inaugurou á sé de
Pontevedra: “O meu lar”. En 12
meses atenderon a 108 persoas,
derivando algunhas a outros centros,
xa que o de Pontevedra céntrase
especialmente na desintoxicación de
alcohólicos. Ramón Gómez Crespo,
director de Proxecto Home,
cualificou este centro como “casa de
vida”.
Luís Quinteiro, bispo de Ourense,
saíu en defensa dos traballadores da
empresa Valeo, que polo peche
deixará a moitos sen traballo. Fíxoo
na celebración da Eucaristía con
motivo da festa de S. Martiño,
patrono da cidade.
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O Mosteiro do Couto en Narón,
abandonado desde o século XIX,
acollerá a unha “irmande” relixiosa
chegada de Francia, que pretende
instalarse no recinto e ser recoñecida
como unha orde relixiosa. Un xornal
informa que van vivir da esmola e da
venda dos cadros pintados polo
“líder”.
Os capuchinos celebran o
centenario da súa presenza na cidade
de Vigo con diversos actos e
inauguración de novas instalacións
nos seus centros.
E Cáritas-Vigo organiza unha poxa
con pinturas e esculturas de 67
artistas galegos no Centro Social de
Caixa Nova. A recadación será
destinada a un programa de acollida
e asistencia, especialmente en casos
de emerxencia.
Continúa o traballo e sesións do
Sínodo Diocesano, recollendo as

propostas das distintas comunidades
e parroquias, e desde Vigo chéganos
a presenza do xesuíta galego M.
Tojeira, rector da UCA no Salvardor
para recordarnos os 15 anos do
asasinato de Ignacio Ellacuría e
compañeiros, por parte de oficiais
do exército salvadoreño. Tamén o
que foi ministro de educación en
Nicaragua, o sacerdote Fernando
Cardenal, estivo entre nós
compartindo a súa experiencia de
loita na Nicaragua actual. E temos
nas mans a Axenda Latinoamericana
2005, que os Comités de Solidariedade Óscar Romero espallan cada
ano entre nós; artigos, efemérides,
análise política, un bo instrumento
para a reflexión e o traballo.
A Escola de Espiritualidade
comezou o curso en Santiago coa
participación dunhas 200 persoas
chegadas de case todas as dioceses.
Rubén Aramburu Molet
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X. L. Barreiro Rivas
A Terra quere Pobo
Editorial Galaxia, Vigo, 2004. III Premio de Ensaio Ramón Piñeiro.

Analista político penetrante, ex
home forte dun proxecto autonómico
canso de nacemento, esperanza
branca dun nacionalismo posmoderno pragmático e escéptico,
profesor de ciencias sociais contemporáneas, amante do aforismo clásico
e da filosofía perenne de Forcarei;
Barreiro Rivas é todo menos un
descoñecido para a opinión pública
informada de Galiza, colectivo de
incerta dimensión.
Un libro de Barreiro Rivas sobre
materia política (sobre a anormalidade e a normalización política de
Galiza) debería concitar interese. É
máis que dubidoso que isto suceda;
o país é extremadamente pudoroso
en materia de conviccións, discrepancias e maxisterios.
O libro que comentamos ten algo
de híbrido entre a tarefa académica,
o arbitrismo político e ese xornalismo político, informado e desinhibido que con tanto éxito cultiva o
autor. A sutura entre estas diversas
solicitudes non sempre parece ben
resolta. O resultado final adoece,
quizá, dunha certa heteroxeneidade
discursiva.
As análises propiamente teóricas
versan sobre temas como o carácter
epigonal dos discursos estatalista e
nacionalista, a inexorábel centralidade da categoría de globalización
na práctica política contemporánea,
a interpretación dos comportamentos e a orientación do electorado
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galego (en diálogo interrompido con
José Luís Sequeiros, iniciada na
Universidade de Vigo,“chegando eu
quente da política que deixara
definitivamente en xaneiro de
1990”). A reflexión incorre mesmo
en cuestións de índole filosófica
como a da categoría de espazo no
ámbito do pensamento político.
Algún dos presupostos que animan
o discurso teórico de Barreiro non
deixan de suscitar dúbidas lexítimas. Apuntaremos unha, a referente
ao espiñento concepto de identidade: ¿móbil evanescente disolto na
transvaloración posmo-derna, como
pretende Barreiro, ou principio
operativo da dinámica política
contemporánea?
Parece difícil negar a virtualidade
desta categoría no remuíño dos choques civilizatorios que que ilustran
a actualidade, pero, mesmo nas sociedades europeas, tolerantes e
escépticas ¿podemos admitir que o
reclamo identitario perdeu todo
papel?
Non é esta a opinión dun agudo
analista da sociedade republicana
francesa. A fe, as crenzas confluirían
agora nas identidades, unha palabra
clave do novo idioma democrático…
Necesito recoñecerme nas particularidades para facerme recoñecer…
A secesión identitaria é inseparábel
da súa vontade de facerse recoñecer
en tanto compoñente de pleno
dereito da comunidade global. O
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cambio identitario, afirma Gauchet,
é triplo: intrapersoal, interpersoal e
cívico, e, aínda que o seu ámbito é
múltiplo (homosexual, protestante
ou bretón, exemplifica Gauchet), o
poder público vese obrigado a
recoñecelas. A tolerancia máis ampla
será a virtude máis apreciada dos
gobernantes1.
¿Non forman parte estes argumentos da nosa conciencia social inmediata? O imaxinario colectivo galego
vive o seu imperativo identitario específico onde a defensa da autonomía
persoal en versión Ramón Sampedro
coexiste co econacionalismo do
Nunca Máis e a indiferencia polo
curso político cotián, tan confuso e
pouco prometedor en comparación
co seu substituto social, a liga de
fútbol. En todo caso, ¿de veras
morreu para sempre o discurso nacionalista?; ¿non será tal vez, no que
a Galiza toca, que a fonte política de
onde manaba, o discurso apaixonado
da xeración de Castelao –linguaxe e
proposta– perdeu o seu impulso fundador para converterse en inocuo
obxecto litúrxico, adminículo conmemorativo de feiras e festas autonómico-campestres? É pertinente
recordar, tal vez, que o proxecto,
prematuramente fracasado, de
Esquerda Galega gravitaba sobre a
renovación radical deste discurso. É
moi discutíbel que o discurso nacionalitario galego (extemporáneo)
careza de futuro e só teña sentido o
debate no molde harmónico da España oficial das autonomías (contemporánea).
1
Marcel Gauchet (1998): La Religión en
la Democracia, El Cobre Ediciones,
2003.

A gobernación popular da autonomía galega baséase na radical negación de calquera proxecto de construción nacional, que foi, con todo, o
principio que lle conferiu a lexitimidade histórica da que goza. Unha
herdanza política dilapidada en
cartelería gastronómica-folclorista,
redenominada como autoidentificación. Unha gobernación apolítica
caracterizada pola substitución da
política pola xestión administrativa,
(a política é prerrogativa exclusiva
de Madrid, sede do Estado, e punto),
polo uso dunha argumentación lexitimadora baseada na automía en
obras (herdeira directa daquel Estado de obras do teórico da lexitimación formigoneira e fundador de
Alianza Popular, Fernández de la
Mora). A imperturbábel vacuidade
xerontolóxica da Administración
autonómica galega móstrase pudorosamente velada polo fluxo inextinguíbel das axudas comunitarias, erixidas en fonte de lexitimación.
A autonomía galega realmente
existente, a de San Caetano, ten en
Barreiro Rivas un critico perseverante e certeiro. E, con todo, no ensaio que agora comentamos, o nivel
da crítica non pretende desbordar o
plano administrativista e xestorial,
tan caro á tecnocracia fraguista.
Son estimulantes as críticas de
Barreiro ao modelo de comarcalización, á disfuncionalidade das
Deputacións, á política cultural,
como non podía por menos de ser
vindo dun coñecedor privilexiado
destes escenarios do poder e dun
atento intérprete dos tempos que
corren. E, sen embargo, ¿non se reclúe Barreiro nese ámbito da racio-
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nalidade administrativa en que o
poder decidiu confinar o proceso
autonómico en aras dunha mítica
unidade de España?
Caída a política do seu alto pedestal de sibila histórica e de profeta
de novas sociedades, ¿resulta lexítimo, con todo, reducir o seu papel
histórico ao de pulcra xestoría administrativa da sociedade, como
pretende certo nihilismo posmoderno en voga? ¿Podemos admitir de
veras que a última palabra da
reflexión política sexa “isto é o que
hai, o porvir era isto”? ¿É verosímil
esta foto-fixa-de-final-da-historia só
susceptíbel de asisados retoques?
O desacougo de X. L. Barreiro perante un pobo dimisionario das tarefas que demanda ese feixe de problemas onde se agocha o futuro posíbel
(desacougo que tantos compartimos)
ameaza a tese implícita en moitas
páxinas do libro de que o auténtico
problema reside na administración
eficiente da cota autonómica.
Unha reflexión máis radical sobre
a mellor tradición da insubmisión
política de Galiza –provincialismo,
federalismo, rexeneracionismo,
nacionalismo– e, desde logo, desde a
tradición ilustrada que lle serve de
soporte, podería axudar a abanear

ese desánimo irreflexivo que
impregna ao país e a activar esa
opinión pública informada de onde
emerxen os portadores sociais da
empresa política que Barreiro, tan
xustamente, reclama.
Barreiro é hoxe unha referencia en
influentes círculos da sociedade
galega. Incluso me atrevería a afirmar que existe un certo sebastianismo barreirista, quizá máis selecto
que numeroso, pero potencialmente
operativo. Non é de admirar; os tempos demandan cambio, o horizonte
anuncia unha área de inestabilidade
centrada no cabo de Fisterra e unha
personalidade como a de Barreiro
non se improvisa. De feito, a Xunta
segue resentíndose da súa falta.
Para aqueles que se inspiran en
Barreiro, para os lectores da súa
crónica diaria no inexistente sistema
mediático, ideoloxicamente plural e
empresarialmente polinucleado galego que Barreiro degora, e, desde logo,
para todos os que esperan a súa
segunda vinda, esta é unha excelente
ocasión para reflexionar cun dos poucos politólogos activos sen adscrición
política explícita. Unha garantía de
creatividade nos tempos minguados
que corren.
Xoán López Facal

Miguel Lamet, Pedro
Las palabras calladas. Diario de María de Nazaret
Belacqua, Barcelona, 2004, 251 páxs.

Ninguén dubida da calidade
literaria de Pedro Miguel Lamet.
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Está avalada por unha ampla
creación, que se foi facendo presente
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no mercado poético-narrativo con
títulos importantes, cos que ano tras
ano nos vén agasallando aos seus
seguidores e lectores. Amante da
historia, ante a que sempre se debruzou con admiración e alma de aprendiz, soubo facérnola presente a través de personaxes relevantes da mesma, recreados no seu mundo a partir
sempre dun coñecemento minucioso
dos contextos nos que desenvolveron
as súas vidas, e a partir tamén dunha
creatividade literaria realmente
extraordinaria.
A súa condición de crente, e aínda
de espallador dos seus convencementos relixiosos, a súa condición de
teólogo “militante”, quedou sempre
de manifesto na literatura que nos
ofrece. Está claro que na súa intencionalidade non entra soamente ofrecer boas letras, que o fai, nin soamente achegarnos a tal ou cal personaxe
ou época histórica, que o fai tamén,
e con que acerto!; Pedro Miguel
Lamet é un xesuíta que atopou, nas
obras literarias que compón, unha
maneira innovadora de axudar a
formar conciencia relixiosa renovada.
Un paso máis neste xeito de facer
literatura, pero un paso ao mesmo
tempo excepcional pola forma e polo
fondo, é este libro dedicado nada
máis e nada menos que á recreación
literaria da figura de María de
Nazaré. Cúmprense neste libro as
características que vimos de subliñar: un perfecto coñecemento do
mundo bíblico que configuraba a
época histórica na que María de Nazaré viviu, un orixinal formato lite-

rario –o diario, a narración en primeira persoa feita pola mesma María, nai de Xesús–, e o convencemento
relixioso, que nesta ocasión reborda
atracción, admiración, devoción,
empatía, tenrura filial diría eu.
Las palabras calladas é “a
reconstrución literaria, desde a fe e
a historia, da íntima subxectividade
de María” (páx. 250); intenta reconstruír desta maneira todo o supostamente vivido e sentido por María de
Nazaré desde o momento previo ao
namoramento de Xosé e a visita do
Anxo para lle anunciar a encarnación
milagrosa de Xesús, ata o momento
de iniciación por parte de Xesús do
seu traballo evanxelizador, que o
autor sitúa inmediatamente despois
das vodas de Caná. Pedro Miguel
Lamet presenta este libro coma un
“froito de moitos anos de reflexión e
meditación, coma pequena homenaxe a ela: a Virxe que encheu os meus
anos mozos de idealismo e desexo de
entrega”(páx. 251). Este ton de homenaxe queda manifestamente
expresado, como dixemos, na
sublimación constante que se fai da
figura de María; tamén nunha linguaxe con forte carga poética, e nun
recurso permanente á metáfora como vehículo, por veces quizá algo
excesivo e tópico, para trasladar ao
lector tanta sublimación represada.
Aos crentes, a maiores da admirable recreación literaria, interésanos tamén a figura de María que
se deduce do escrito, e a través dela
a comprensión teolóxica que subxace
a toda a reconstrucción literaria. O
autor xa nos advirte de que “cada
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quen ten o dereito de imaxinar o seu
propio rostro de María” (páx. 250).
E o rostro que Pedro Miguel Lamet
imaxina e debuxa literariamente é
un rostro pegado a un entendemento
literal dos textos bíblicos, coñecendo,
pero non se deixando condicionar na
súa recreación, polas achegas xa normalmente admitidas das ciencias
bíblicas sobre a comprensión dos
textos. Posiblemente a aceptación
destas achegas daría moito menos
pé para a reconstrución novelada da
figura de María e para a súa sublimación. O resultado é un rostro
de María máis froito do que a tradición católica foi amoreando durante
séculos, por veces de forma indiscriminada, ca dun intento serio por
responder ao reto de desmitificación

que as mesmas ciencias bíblicas
están presentando cada vez como
máis necesario.
Repetindo o planeamento de
Pedro Miguel Lamet, “cada quen ten
o dereito de imaxinar o seu propio
rostro de María”, a nós gustaríanos
que desde o instrumento divulgador
que é o escrito novelado, tan ben
manexado polo autor, se aproveitase
a ocasión para dar un paso adiante
nunha comprensión distinta da
figura da Nai de Xesús, María de
Nazaret, e, de paso, da figura mesma
de Xesús, que inevitablemente queda somerxida no mesmo esquema de
comprensión daquela á que o autor
lle permite contar para nós as súas
“palabras caladas”.
Manuel Regal Ledo

Joan Chittister, OSB
La Regla de San Benito: vocación de eternidad
Sal Terrae, Santander, 2003, 236 páxs.

A autora do presente libro é ben
coñecida e non precisa presentación
entre os lectores da literatura espiritual do momento presente; monxa
benedictina norteamericana, estase
significando desde hai anos polo
intento, moitas veces ben acadado,
de acompañar, desde o mosteiro
benedictino do que forma parte, o
percorrido espiritual de moitos
homes e mulleres do noso tempo.
Faino con escritos sinxelos, densos,
sabios con sabedoría de vida, saborosos, que aproveitan tanto a per-
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soas laicas como a outras que non o
son.
O presente libro forma parte
dunha colección editada en Norteamérica na que se pretende ofrecer o
legado espiritual que se atopa gardado, e quizá esquecido tamén, en textos clásicos que noutros tempos configuraron a experiencia espiritual de
moitos crentes, homes e mulleres,
consagrados na vida relixiosa regular
ou consagrados na fe vivida nas
reviravoltas da vida cotiá secular.

Recensións

Neste marco ofrécesenos a Regra
de San Bieito, comentada. Resulta
sempre revitalizador achegarse a
textos coma o do abade de Nursia, e
non soamente por facelo cun aquel
de amizade e de empatía espiritual
cos que, hai centos e centos de anos,
foron os nosos pais e irmáns na fe;
senón tamén por facelo cun desexo
limpo de entender e de admirar
unhas liñas de forza espiritual que
foron quen de dar plenitude a humildes e limpos desexos de busca de
Deus. Por facelo, en definitiva, coa
ansia de quen desexa beber nas
mesmas augas que calmaron sedes
fortes en tempos desaboridos,
afastados, pero quizá ben achegados
aos nosos.
A Regra de San Bieito ten un valor
en si mesma, sen necesidade de comentario ningún. É un documento
de vida espiritual comunitaria, extremadamente provocador dunha
busca sincera de Deus, e, ao tempo,
por iso mesmo, extremadamente humano. Poucos textos haberá na historia da literatura espiritual que,
querendo regular a vida dunha comunidade cristiá, monástica, e de
encamiñala cara a unha satisfacción
plena de vida, se faga coma a Regra
benedictina tan condescendente coa
condición humana, débil, limitada,
precisada de coidados e atencións,
de acompañamentos sabios que saiban alternar esixencia con concesión.
Os comentarios de Joan Chittister
lévannos coa boa man a ler a Regra
de San Bieito no contexto dos nosos
tempos. Non teñen como finalidade
facer unha aclaración ao detalle do

texto, senón recoller con agarimo
agradecido a riqueza de vida que o
texto encerra, para nolo ofrecer aos
homes e mulleres de hoxe coma un
prato exquisito que pode fortalecer
os nosos días de xente moderna ou
posmoderna, pero, o mesmo que a
máis antiga, sempre precisada de
mantenza sólida para tempos de
loitas e de atafegos. Abundan as
suxestións que favorecen a posibilidade de establecer este contacto
a niveis fondos, onde os crentes de
onte e os de hoxe somos simple e
radicalmente irmáns.
A autora introduciu tamén nestes
comentarios, moi adrede, múltiples
referencias a espiritualidades non
cristiás: xudías, taoístas, que fan que
a rede de irmandade non supere soamente os tempos, senón tamén os
espazos e as familias espirituais.
O libro, se pode ser interesante e
proveitoso para calquera lector, serao
especialmente para o lector galego.
Galicia configurou durante séculos a
súa espiritualidade ao abeiro de
mosteiros onde as Regras monásticas
marcaban diariamente os tempos da
oración e do traballo. De entre elas
a Regra de San Bieito tivo unha
presenza excepcional. Aínda hoxe a
nosa terra pode contar coa presenza
de comunidades masculinas (Samos,
Sobrado, Oseira) e femininas (Ferreira de Pantón, Armenteira, Antealtares, Curtis, Trasmañó), que son o
testemuño vivo da eficacia dunha
Regra vella e nova, matriz humilde
e vigorosa, da que xorde a diario
zume para quen desexa simplemente vivir e medrar na vida.
Manuel Regal Ledo
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Chao Rego, Pepe
A muller, ¡Que cale!: Raíces do antifeminismo
tresCtres, Santa Comba 2004, 260 páxs.

Pouca necesidade de presentación
necesita o autor, do que, no día de
dar a coñecer esta obra na Galería
Sargadelos de Santiago, se dixo que
ía polos trinta e dous libros... e
parece que desde ese día saíu algún
máis!

capacidade de facer relacións. Vai á
Biblia, aos Clásicos, á Patrística, aos
Modernos. Cruza no mesmo
escenario as Ciencias Modernas e a
Mitoloxía, a Historia e a Tradición,
a transmisión oral e os medios
actuais. Repasa todos os estados da
muller, a súa situación fronte ao
home. O seu corpo, as institucións
onde se move. Pasa dun continente a
outro coa velocidade do raio. A
mesmísima Virxe María actúa como
Miriam de Nazaré, que a guisa de
Materno Espírito pecha o percorrido.

Por azar, nunha interrupción da
lectura deste libro, A muller que
cale, quixen sinalalo e collín unha
folliña que tiña sobre a mesa e que
reza: Que falen as mulleres. Deixade
falar ás mulleres. É o título do
manifesto das Mulleres palestinas e
israelís, escrito no ano 2000. É dicir,
dous mil anos despois de que,
supostamente, Paulo nos mandase
calar.

O resultado é este gran foro e este
gran diálogo creado no século XXI no
que non hai fronteiras para a
comunicación.

Necesitáronse dous mil anos para
contradicir o apóstolo? Estas páxinas
pódennos axudar a descubrilo. O
libro é como un foro onde se dan cita
homes e mulleres de todo os tempos,
de toda as culturas, de todas as zonas
xeográficas. É algo moi propio da
vasta cultura de Pepe Chao e da súa

Cada lectora ou lector, desde a súa
realidade, tirará as súas propias
conclusións despois desta ollada
aberta á historia. Sentirase axudada
ou axudado a comprender a
necesidade de que a muller non cale.
Que pese ao título é o que Pepe e
todos desexamos.
Engracia Vidal Estévez
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Libros chegados
VV.AA. O proceso de normalización
do idioma galego (1980-2000)
Volume III: Elaboración e difusión
da lingua. Consello da Cultura
Galega. Santiago 2002, 492 páxs.

VV.AA. O sorriso de Daniel, Consello
da Cultura Galega, Santiago 2004,
343 páxs. Edición trilingüe galego,
castelán e inglés en versións
sucesivas.

Enrique Monteagudo e Xan M.
Bouzada coordinan tamén este
terceiro volume que conta coa
colaboración de Rosario Álvarez,
Ernesto González, Iolanda Galanes,
Bieito Silva, Xabier Mouriño,
Rosario Pérez, e Francisco F. Rei.
Estuda a adaptación da lingua
nestes vinte anos, en todos os seus
aspectos e sobre todo nos medios de
ensino non regrado. (Cf. Encrucillada nº 133 e 134, Libros chegados.)

Ramón Villares dirixiu esta obra que
inicia co traballo que lle dá o título
e que serve para facer unha
presentación da cultura galega.

VV.AA. Efectos económicos sociais e
ambientais da marea negra do
“Prestige”, Edición bilingüe, en
paralelo, en galego e inglés. Consello
da Cultura Galega, Santiago, 437
páxs.
Albino Prada e María Xosé Vázquez
coordinan este volume onde
colaboran dezasete autores e autoras
que analizan a catástrofe con miras
a que non se repita... ¿será posible?
VV. AA. Cultura e participación,
Consello da Cultura Galega,
Santiago 2004, 217 páxs.
Xan Bouzada coordina este volume
de Actas dos III encontros Cultura e
Concellos celebrados en Santiago no
2001.
Tenta recoller a reflexión e a
participación da cidadanía nos
diversos aspectos da cultura e
subliñar a súa importancia na
sociedade.

Completan a nómina de autores:
Manuel Castiñeiras, F. Díaz-Fierros,
E. Sáez Ponte, X.R. Barreiro
fernández, H. Monteagudo, X. L.
Barreiro Rivas. Prologou Afonso
Zulueta.
VV.AA. Narradores ocasionais do
século XIX (Relato breve), Xunta de
Galicia, Santiago 2003, 670 páxs.
Modesto Hermida, desde o Centro
Ramón Piñeiro, dirixe esta edición,
na colección Narrativa recuperada.
Os relatos están sacados de xornais e
revistas da época que nunca foran
recompilados.
Lamas Carvajal, Valentín:
Gallegada e outros textos en prosa,
Xunta de Galicia, Santiago 2004,
354 páxs.
Este volume corresponde á mesma
colección de Narrativa recuperada;
a Rafael Adán Rodríguez, debémoslle neste caso a selección,
preparación, prologación e bibliografía da obra do ilustre escritor.
Paga a pena dedicarlle algún tempo
a estes escritos que deitan enxebrismo e filosofía popular.
VV.AA. O Xornal Galicia (19221926). O alento da Modernidade,
Consello da Cultura Galega,
Santiago 2003, 270 páxs.
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Xosé López García dirixe esta
publicación dedicada a analizar a
época histórica e a situación sociocultural de Galicia nos anos vinte.
Temas, imaxes, nomes, facedores de
Galicia van chegando a nós a través
deste estudo realizado por máis
dunha ducia de colaboradores
especialistas.
VV.AA. A nosa fala, bloques e áreas
lingüísticas do galego, Consello da
Cultura Galega, 150 páxs.
Francisco Fernández Rei e Carme
Hermida Gulías, prepararon esta
edición cunha enorme selección de
textos das diferentes zonas.
Lorenzo, Xaquín: O mar terra
adentro, Consello da Cultura Galega,
Santiago 2004, 40 páxs.
Son textos do autor con gravuras do
pintor Conde Corbal. “O mar soa e
resoa na buguina da cuberta ou nas
dornas pintadas por Conde Corbal e
asoma polos textos de Xaquín
Lorenzo, o etnógrafo con vocación de
compendiador de toda a cultura
material de Galicia”, di Afonso
Zulueta no limiar.
VV.AA. Agasallo de cores para
Xaquín Lorenzo, Consello da Cultura
Galega, Santiago 2004, 100 páxs.
Unha obra gráfica preparada polas
alumnas e alumnos de Plástica e
Visual (4º da ESO), do Instituto
Rosalía de Castro de Santiago co
gallo dos catrocentos anos que
cumpre o edificio e o día das Letras
dedicado a Xaquín Lorenzo. Soledad
Pite (ilustradora de Encrucillada)
que dirixiu o proxecto, explícanos a
técnica xilográfica empregada. E os
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agradecementos a moitos e moitas
docentes que colaboraron.
Barrio Barrio, Julián: Peregrinar
en espíritu y en verdad. Escritos
jacobeos,
Instituto Teológico Compostelano,
Santiago 2004, 382 páxs.
Recolle diferentes intervencións do
arcebispo en cartas pastorais,
conferencias, homilías, desde 1999
a 2004. A lingua é a castelán aínda
que hai algún parágrafo de homilías
en galego.
Grün, Anselm, Un largo y gozoso
camino. Las claves de mi vida, Sal
Terrae, Maliaño 2004, 206 páxs.
Pozo de Siquem.
Son as respostas dun monxe de San
Bieito a dous entrevistadores.
Pertence á abadía de Münsterschwarzach. Estudou ciencias
empresariais, dirixe a economía do
convento, e doutorouse en teoloxía
cunha tese sobre Karl Rahner. É un
mestre de espiritualidade que se le
en todo o mundo. Nestas páxinas dá
conta das súas vivencias máis
íntimas.
Müller, Wunibald, Confía en tu
alma, Sal Terrae, Maliaño 2004, 150
páxs.
O autor é membro tamén da Abadía
de Münsterschwarzach, neste caso
psicólogo, que pon os seus coñecementos sobre a persoa humana ao
servicio da espiritualidade cristiá.
Ayerra, Mari Patxi: Querido Dios:
Cartas de esperanza, Sal Terrae,
Maliaño 2004, 144 páxs.
A través deste xogo de cartas entre a
Esperanza que limpa nun hospital,

Libros chegados

e Deus que é tamén esperanza, a
autora, xa avoa, axúdanos a
reflexionar para humanizar a saúde.
Barbour, Ian G. El encuentro entre
ciencia y religión ¿Rivales,
desconocidas o compañeras de viaje?,
Sal Terrae, Maliaño 2004, 264 páxs.
O autor é profesor de física e de
relixión nunha universidade de
Minesota. Foi premiado polos seus
estudos das relacións entre ciencia e
relixión.
Tenta contestar a cantidade de
preguntas que nos formulamos hoxe,
sobre o big-bang, a evolución, a
determinación dos xenes... ¿Cómo
actúa Deus?
VV.AA. 10 palabras clave en
teología feminista, Verbo Divino,
Estella, 2004, 528 páxs.
As palabras experiencia, proceso,
compromiso, festa, tradición,
palabra, identidade, misterio,
proposta, método, son comentadas
por outras tantas teólogas:Rosa
Cursach, Lucía de Ramón, Marta
Zubia, Isabel Gómez Acebo, Carmen
Márquez, Carme Soto, Elisa
Estévez, Trinidad León, Pilar de
Miguel e Mercedes Navarro.
Lousa, Vicente: Ignacio de Loyola,
Guarnizo 2003, 116 páxs.
O autor, xesuíta e galego residente
en Asturias, escribe esta breve
biografía de San Ignacio.
O santo é o mesmo. Home do século
XVI e inseparable do seu contexto. O
xeito de presentalo ten a frescura do
noso tempo e reflicte a grandeza do
home e do santo.

VV.AA. Enciclopedia de paz y
conflictos, Instituto de Paz y
Conflictos, Universidade de
Granada, Granada 2004, 1.230 páxs.
en dous volumes.
Mario López Martínez, catedrático
na Universidade de Granada, dirixe
esta enciclopedia. Contén máis de
cincocentas entradas e máis de cen
colaboradores e colaboradoras (en
proporción case paritaria!). Achegueime ás voces androcentrismo,
antisemitismo, feminismo, feminismo da diferencia, feminización da
paz, feminización da pobreza,
machismo, pacifismo, racismo,
taoísmo, xustiza... e tirei a conclusión de que vai ser moi útil. Remite
a máis bibliografía en cada entrada.
Boff, Leonardo: La crisis como
oportunidad de crecimiento, Sal
Terrae, Servidores y testigos,
Maliaño 2004, 212 páxs.
Outra volta o autor segue achegando
os froitos da súa experiencia e do seu
estudo. Quen non sabe o que é unha
crise? Pero xa non é tan frecuente
sabela aproveitar como ocasión de
crecemento humano para unha vida
máis rica e máis feliz.
Sperry, Len: Sexo, sacerdocio e
iglesia, Sal Terrae, Servidores y
testigos, Maliaño 2004, 246 páxs.
O autor é doutor en Medicina e
Filosofía, e profesor de Psiquiatría.
Enfronta os problemas psicosexuais
do sacerdocio e todas as consecuencias
que ten dentro da Igrexa.
Germain, Sylvie: Rtty Hillesum,
una vida, Sal Terrae, Servidores y
Testigos, 168 páxs.
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Sylvie é unha moza xudía nada en
Holanda no 1914. Apaixonada.
Inqueda. Vive o amor nunha
dimensión total. Cando chega a
invasión nazi, entrégase na defensa
da humanidade e de Deus, ata morrer
en Auschwitz aos 29 anos. Deixa
cartas e diario que agora saen á luz.
Muller, Jean-Marie: El coraje de
la no violencia. Nuevo itinerario
filosófico, Sal Terrae, Presencia
Social, 124 páxs.
O autor é membro fundador do
Movemento para unha alternativa
non violenta. Proposta dunha
filosofía activa e práctica. Sen
dogmatismos. Aberta ao universal.
Gonzalez Buelta, Benjamín:
Salmos para sentir y gustar
internamente, Una ayuda para la
experiencia de los Ejercicios
Esprituales, Sal Terrae, El Pozo de
Siquem. 182 páxs.
O autor xesuíta español, é
responsable en Cuba. Son Salmos
creados na actualidade cunha
organización adaptada ao esquema
dos Exercicios. Como mostra os
derradeiros versos: Podemos mirar/
muchos paisajes/ y quedar vacíos,/
llenos de imágenes/ en la superficie
del color./ Podemos contemplar/ un
solo horizonte/ y ver asomarse en él/
la plenitud del infinito.
Grün, Anselm: Elogio del silencio,
Sal Terrae, St breve, 110 páxs.
O autor é monxe benedictino na
Abadía de Münsterschwarzach e un
mestre espiritual moi aceptado.
Aquí presenta o silencio como
camiño cara a si mesmo, á oración, a
Deus.
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Gevaert, Joseph: El primer
anuncio, Sal Terrae, Recursos
Catequéticos, Maliaño, 2004, 166
páxs.
O autor, belga, é profesor de
Catequética na Salesiana de Roma.
Ensínanos a propor o evanxeo a quen
non coñece a Cristo. Unha boa axuda
nas catequeses parroquiais en todas
as idades.
Gandhi, Mohandas: Escritos
esenciales, Sal Terrae Panorama,
390 páxs.
Nirmal Kumar preparou esta edición
dos escritos do pensador indio,
organizados en vinte apartados.
Resoa o eco de que é a mellor
escolma dos textos do pacifista.
Castro Cavero, José Manuel:
Salvar la historia: Historia,
Religión y Religiones en Javier
Zubiri. IST de las Islas Canarias,
2004, 410 páxs.
Xabier Pikaza, director da tese do
autor, prologa este estudo. Pouca
propaganda necesita este título no
momento actual.
VV.AA. Los desafíos de la
globalización, Ediciones Hoac,
Madrid 2004, 200 páxs.
Ignacio Ramonet, Susan George,
Vandana Shiva e outros enfrontan a
primeira parte sobre o fenómeno da
globalización e os seus resultados.
Unha segunda parte tenta presentar
alternativas e corre a cargo de
Ricardo Petrella, e os Foros Sociais
de Italia e de España.
Engracia Vidal Estévez

Cartas a
Encrucillada
Estimado Andrés, Director de Encrucillada:
Aínda que non nos coñecemos persoalmente, temos lido tantos
libros teus, que temos a sensación de nos coñecer dende sempre. O
primeiro quero presentarme: chámome Raquel e escríboche no nome
das Misioneiras Dominicas de Mozambique.
Tiven a sorte de ser alumna de Pedro Castelao1 na Universidade
de Comillas, e a partir de conversas sinxelas nos descansos entre
clases, foise concretando a posibilidade de que viñese a Mozambique
e coñecese a outra cara da realidade, aquela que non nos queren
amosar.
Eles poderanche contar de primeira man o que viviron. Coido que
foi unha experiencia moi boa e enriquecedora para todos. Aquí, na
casa, ímolos botar moito en falta, xa forman parte da nosa gran
familia e non terán máis remedio que voltar, porque África sempre
che atrapa o corazón.
Non sabemos como agradecer o voso apoio. Cando Pedro comezou
a sacar libros das maletas, non o podiamos crer, son dun valor
inestimable. Aquí moitos libros non os atopamos, outros son
carísimos e cando viaxamos a España, só os conseguimos en
castelán. Temos irmás novas estudando e o feito de que sexan en
portugués facilita moito o estudo. Mira se estabamos contentas que
nin sabiamos en que lugar da biblioteca debiamos colocalos.
Paréceme que cambiaron tres veces de sitio pero agora coido que xa
temos atopado o lugar que merecen.
Neste intre en Mozambique, mellor dito en toda África, estamos
a vivir unha situación dramática. A pandemia da SIDA está a matar
1
Pedro Castelao, do Consello de Redacción de Encrucillada, é profesor de
Teoloxía en Comillas. No último verán foi coa súa dona, médica, a traballar alí con
estas relixiosas.

Encrucillada, hai anos que procura investir algo do que podemos ter, (grazas á
xenerosidade dos subscritores que sosteñen a revista e á dos que non cobran polo
seu traballo) en libros para misioneiros de África ou Suramérica.
Así que este grazas de Raquel é extensivo a quen o fixo posible. Incluídas as
librarías relixiosas de Verbo Divino e Paulinas, que en San Paulo (Brasil) facilitaron
xenerosamente gran parte de estes libros.
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a millóns de persoas. En Mozambique fálase dun alto tanto por
cento de poboación infectada, aínda que se fala de que nalgunhas
zonas podería xa acadar o terzo da poboación. Os datos oficiais son
pouco fiábeis, están manipulados e os cartos que entran en grandes
cantidades ninguén os ve.
Estamos ante unha gran batalla, quizais a maior das que a
humanidade tivo que enfrontar. É unha carreira contra o reloxo,
pois o tempo é ouro fermoso, cada día, cada minuto, son centos os
novos infectados, mortos, orfos, como non sentir unha indignación
radical ante o que está a suceder, se está a por en xogo que nos
podamos a seguir a chamar humanos?
Ás veces, cando volvo do hospital e levo na cabeza a Samuel,
Custodio, Elisa, etc... os novos enfermos de VIH que ese día nos
chegaron á consulta e aos que lle tivemos que dicir que tiñan a
enfermidade mortal, venme algún pensamento negativo de desánimo
e pregúntome que vai ser de todos nós... Ao mesmo tempo temos a
sorte de traballar nun dos poucos hospitais do país que contan con
tratamento antiretroviral, grazas a unha organización italiana,
San Egidio. Logo acórdome da esperanza reflectida na súas caras
cando lles dicimos que non van morrer, que temos ese tratamento
que lle vai alongar a vida, que van mellorar moito, que van poder
sacar adiante aos seus fillos... Entón, algo dentro de min dáme a
certeza de que paga a pena loitar, que esta causa é a causa do
mesmo Deus, e que non nos vai abandonar. Como di Levinas, somos
reféns do outro, o rostro do irmán que sufre atrápanos, somos
responsables del e xa non podemos dicir máis que “aquí estou”.
Temos que pór en xogo toda a nosa creatividade, a SIDA é moito
máis ca un problema médico, é social, económico, político... relixioso.
Por iso sentir que estamos unidos nesta loita, traballando dende
diferentes frontes, é fundamental para non nos desanimar.
Unha vez máis, no nome das Misioneiras Dominicas, dámosvos
un millón de grazas, a ti, a Engracia, e a todosos que sentides como
propio este proxecto de apoio e colaboración. Estamos moi
agradecidas á revista Encrucillada por apoiar a formación das
irmás misioneiras con dotacións como esta. Só a través dunha

90 554

Cartas a Encrucillada

sólida formación teolóxica poderemos ter unha adecuada visión da
realidade que nos está a pedir unha resposta evanxélica urxente.
Grazas de verdade pola vosa xenerosidade.
Desde Galiza pódevos parecer unha colaboración sinxela, pero
desde Mozambique, a vosa contribución é dun valor incalculábel. Se
non fose deste xeito nunca poderiamos ter estes libros.
Sentímonos moi unidas e querémosvos agradecer tamén o voso
traballo de reflexión teolóxica que tanto nos axuda na “procura e
caminhada como discípulas de Jesús de Nazaré”.
Maputo, 28 de Xullo de 2004
Raquel Gil

AVISO A NAVEGANTES
Un ano máis desde a Secretaría-Administración, pedímosvos
colaboración e que nos facilitedes os COBROS.
En xaneiro enviamos os recibos bancarios. Avisade, por favor,
se facedes algún cambio de banco ou conta.
Quen prefira pagar por outro xeito, poódeo facer tamén en
xaneiro; se non riscamos de olvidalo... aínda en decembro temos
algún ou algunha despistada...
Pedímosvos tamén colaboración para ter MÁIS SUSCRIPCIÓNS DE APOIO, pero tedes que dicilo para que volas cobremos
no banco.
E agradeceremos sobre todo NOVOS-AS SUSCRITORES-AS.
Despois de vinteoito anos, hai moitos e moitas que van
desaparecendo por lei de vida... e hai que lle buscar reemprazo.
Grazas. A revista facémola entre todas-os.
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profundidade, e Achegas (de ata 15.000 carácteres, espacios incluídos)
que tratarán temas máis concretos ou aspectos puntuais dun tema. Os
estudios deberanse acompañar dun resumo.
A revista publica tamén recensións de libros que traten os temas xa
explicitados. Estas notas non deberán exceder os 5.000 carácteres
(espacios incluídos) e terán a seguinte estructura: Autor do libro
analizado, Título, Editorial, cidade de publicación, ano de publicación, nº de páxinas. Comentario.
Dos traballos rogamos entregar unha copia en papel e unha versión en
disquete (agradécese a utilización do formato RTF (Rich Text Format)
ou os formatos dos procesadores WordPerfect (ata a versión 9) ou Word
(ata a 97).
Rógase na versión informatizada non utilizar máis códigos de formato
que os estrictamente necesarios. A revista utiliza as seguintes
conveccións tipográficas: subtítulos en negra, títulos de libros,
publicacións, casas comerciais, institucións, etc en itálica, reservando
as comiñas unicamente para as citas textuais. Non se utilizan nunca o
subliñado nin as maiúsculas coa finalidade de destacar textos.
O autor/a consignará o seu enderezo completo para poder contactar con
el/a e o seu título académico e/ou actividade profesional. Tamén pode
consignar o enderezo de correo electrónico se desexa que apareza na
revista.
Os artigos poderán conter notas, que figurarán a pé de páxina, onde se
citará tamén a bibliografía. Os libros citaranse da seguinte maneira:
Inicial do nome, Apelidos, Título en itálica, Editorial, Cidade de edición,
ano de edición, páxs.
No caso dos artigos farase do seguinte xeito:
Inicial do nome, Apelidos, Título do artigo en itálica, Nome da revista,
número da revista, (ano de publicación), páxs.
A redacción da revista determinará nun prazo aproximado de tres
meses a conveniencia da publicación. Neste prazo o autor será informado sobre a posible data de publicación ou seranlle suxeridos posibles
cambios para que o artigo se axuste á orientación da revista.
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