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Guieiro
A espiritualidade ten algo de
fascinante para amplos sectores sociais, mentres para outros resulta
algo alleo á vida. Desde fai dez anos funciona en Galicia unha
Escola de Espiritualidade que tenta abrir novos camiños neste eido,
por unha senda renovadora do cristianismo. Na primeira parte
deste número de Encrucillada recóllense algunhas reflexións e
experiencias xurdidas ao redor desta escola, que son presentados
polo director desta revista e da propia escola.
Pero neste número damos tamén acollida a outros asuntos. “Do
idealismo á harmonía. A primavera da vida” é o título dunha
achega de Conchita Rodríguez Prendes, que recolle o contido dun
congreso que versaba sobre as turbulencias no mundo actual e
como afectan ás persoas no seu desenvolvemento espiritual e
particularmente as teorías do escritor holandés Manfred Van Doorn.
A autora do artigo conclúe o seu texto cunha cita que resume a tese
do citado escritor: “Ter a columna vertebral conectada ao corazón,
é dicir, o pensamento liberado unido ao sentimento, e estar abertos
á compaixón é a maior contribución á futura transformación do
mundo”.
A vida e obra do poeta pontevedrés Xoán Vidal Martínez, tan
duramente marcada polas consecuencias da Guerra Civil, é obxecto
dun traballo do profesor Luis Alonso Girgado, secretario do Centro
de Investigación “Ramón Piñeiro”, que se completa cun resume da
intervención de Dolores Aurora Vidal Caramés, filla do propio
escritor, no acto de homenaxe que se lle rendeu na cidade do Lérez.
O profesor Alonso Girgado sitúa a Vidal Martínez dentro do
contexto literario e político dos primeiros decenios do século XX e
explica como esa carreira literaria –como tantas outras– se viu
frustrada pola Guera Civil e nos duros anos da posguerra. O alento
poético, o amor á terra e un fondo sentimento relixioso son algúns
dos trazos que destaca o crítico no seu estudo: “Amosa o poeta o seu
enraizamento relixioso, a sentida presenza de Deus –“e Deus
sempre á beira miña”– e tamén a constante de sentir a vida como
mágoa, como soño, como soidade”.
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A chegada do novo goberno é, como non podía ser doutro xeito,
o eixo da crónica política que nos ofrece Xosé Luís Barreiro desde
o seu Fisterra. O autor invita a darlle unha marxe de confianza aos
novos gobernantes. Tamén se fai eco das máis recentes polémicas
que axitan á vida económica española e galega, en torno a Gas
Natural, ENDESA e FENOSA.
Xoán Bernárdez Vilar fai un resume pormenorizado da vida
cultural galega nestes meses, pragados de certames e premios
literarios. E chama a atención sobre un fenómeno: a frecuente
atribución de varios premios literarios á mesma obra, cando nas
propias bases dos certames se esixe que os traballos presentados
sexan orixinais e inéditos.
Pola súa banda Rubén Aramburu Molet pasa revista á actualidade
eclesial, desde a actividade do novo Papa ata a vida relixiosa do
ámbito máis próximo a nós. Dentro dela destaca os prometedores
comezos do labor pastoral do novo bispo de Mondoñedo-Ferrol.
Soledade Pite ilústranos, unha vez máis, con debuxos a través dos
cales a súa pluma nos fai ver con ollos de realidade concreta moitas
ideas abstractas recollidas nas nosas páxinas.
Na sección de recensións damos conta de catro importantes obras
que despertaron o interese dos nosos colaboradores. E finalmente
recollemos tamén un amplo listado de libros chegados á nosa
redacción ao longo deste verán.
Agustín Díaz Blanco
tintxu@teleline.es
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A espiritualidade hoxe

Andrés Tor
ug
a
orrres Queir
Queirug
uga

A relación coa espiritualidade constitúe unha desas contradicións
que dilaceran intimamente a sensibilidade actual. Por unha banda,
tense a impresión de algo etéreo, sen sustancia, alleo á vida, bo
“para os anxos e os gorrións”, como da relixión dixera Heine. Pero,
por outra, hai unha ampla fascinación, que se manifesta de mil
maneiras: desde a proliferación de espiritualidades orientais
–serias unhas, banalizadas outras– de grupos carismáticos e de
reviviscencias fundamentalistas, até buscas de carácter íntimo e de
grande profundidade, abertas a unha inquedanza sen nome
concreto. É a marca dunha cultura ambiental, “distraída”
pascalianamente por un consumismo da satisfacción inmediata e,
ao tempo, con fondas fames insatisfeitas, provocadas polo choque
brutal contra a superficie dunha vida chata, baleira e sen rumbo
verdadeiro.
As igrexas, as relixións establecidas, que gardan ricos tesouros de
experiencia espiritual, conquistados por séculos e aínda milenios de
historia, non logran empatar con esas fames. Devocións anticuadas,
liturxias caducas e teoloxías resesas encobren esa riqueza ou, peor,
desfigúrana de tal xeito que, lonxe de aparecer como resposta,
produce estrañeza e rexeitamento.
Non resulta certamente doado encontrar palabras xustas e
interpretacións adecuadas. A inquedanza e mesmo o desconcerto
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aféctannos a todos. Ninguén pode presumir de ter xa as respostas.
Tócanos vivir nun tempo de busca e tenteo, de experimentación
aberta e humilde, pero sen medo ao novo e disposto á acollida. E
hoxe, por sorte, hai tamén iso. Nas igrexas e fóra delas, no
cristianismo e nas demais relixións hai comunidades e individuos
que están a articular novas respostas, xerar novas liturxias, pensar
novas maneiras de se achegar á comprensión do Misterio.
Os traballos deste número de Encrucillada responden en boa
medida a un deses intentos: modesto, pero nacido da vida; sen
grandes pretensións, pero “noso”, encarnado na nosa sensibilidade
e pensando nas nosas preguntas. De feito, non era este o tratamento
programado en principio polo comité de redacción da revista. Foi
xustamente a experiencia vivida na convivencia anual da Escola de
Espiritualidade, en Sobrado dos Monxes, a que nos decidiu a tomar
como base o alí vivido, convivido e compartido. Viviuse unánime a
sensación de que alí houbo contacto real, sintonía do espírito co
Espírito, encontro na busca e palabras que falaban.
A Escola busca unha espiritualidade que intenta apoiarse na fe
no Deus revelado por Xesús de Nazaré: ese Abbá que, creándonos
no amor e por amor, só pensa en apoiar e promover o noso ser.
Intenta polo mesmo superar os “dualismos” que tantas veces
rompen a unidade da nosa vida: entre o sagrado e o profano, entre
o corpo e o espírito, entre o premio e o castigo, entre o eu e os
outros: en definitiva, entre nós e o Deus que só sabe, quere e pode
amar, e que ten como único interese na súa creación o noso ben, a
nosa realización e a nosa felicidade. Procura polo mesmo ser unha
espiritualidade de “ollos abertos” sobre a realidade, os seus
problemas, as súas necesidades, as súas chamadas ao compromiso
e a colaboración. Por iso non quere facer grupo aparte, senón
animar a que todos se inxiran nos lugares, iniciativas ou
movementos no que se desenvolva a vida de cada quen.
Este propósito explica a estrutura do número, que, agás o último
artigo, responde ás comunicacións que alí se fixeron.
Atendeu primeiro á experiencia individual, á espiritualidade da
vida cotiá, á vivencia da fe exercida entre os traballos e os
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“pucheiros” teresianos; coa sorte de que resultou expresada por A.
N. L., unha muller de sensibilidade exquisita, á que lle tocou pasar
por experiencias duramente dramáticas, pero que por iso mesmo
resultan especialmente aleccionadoras: verdadeiramente a fe, cando
acertamos a vivila, move montañas, pode curar as feridas máis
fondas e abrir á plenitude.
O compromiso social veu en segundo lugar, como expansión
espontánea e consecuente do dinamismo da fe: exercido e contado
por un matrimonio xove —Miguel e María—, principalmente nun
dos puntos más urxentes e dolorosos do noso panorama sociopolítico, a inmigración: espiritualidade en-carnada na carne dorida
do próximo, “fe que obra a través do amor” (Gál 5, 6).
A vivencia contemplativa, como fonte e fondal íntimo de onde
deita a auga viva do Espírito, foi exposta por Salvador Toro, como
insistencia radical no realismo, facendo ver como o máis alto se
manifesta no máis íntimo e profundo: “máis íntimo cá miña
intimidade, máis alto cá miña máxima altura”, dixera Agostiño.
Novo, no sentido de non pronunciado alí, pero en íntimo contacto
coa Escola, na que ela ten presenza animadora e constante, é o
artigo de María Pilar Wirtz sobre a espiritualidade dos Exercicios
ignacianos, intentando mostrar desde a propia experiencia, pero
dun xeito teoloxicamente actualizado, un itinerario clásico de
alimentación da espiritualidade: “camiño, verdade e vida”, o
exemplo de Xesús segue a ser guía viva, concreta e creativa.
Tal é o número, con algúns complementos importantes, de modo
moi especial a oración preparada por Anxos Renieblas e Rosa
Andión, enriquecida polas pregarias espontáneas dos asistentes na
calor fraterna da celebración. Semente modesta, ofrecida á acollida
xenerosa de cada lectora e cada lector. Eles e elas verán o modo de
a facer xermolar na propia vida e dar froito e abeiro nun ambiente,
que, a pesar das aparencias, a espera como se espera a chuvia.
Andrés Torres Queiruga
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Fe e dimensión existencial1

A. N. E.

Encontro-convivencia en Sobrado dos Monxes, días 15, 16 e 17 de
abril, ano 2005... ¡Canto tempo hai disto! Pois o tempo depende
tanto da densidade real coa que se vive!
Teño hoxe o corazón zurcido dunha fendedura tremenda: o
accidente do meu fillo, gravísimo, e a lenta rehabilitación que
precisa de esmerada paciencia, amor e esperanza.
Co meu fillo en coma, feridas as raíces máis fondas do corazón,
puxen en Deus a miña fortaleza, vivindo a fondo os longos días de
espera, confiando por riba de todo, agarimada polas persoas que me
acompañan nesta nosa peregrinaxe vital, aceptando o sen-sentido
á luz de Deus, fundamento do noso ser.
Conmovidos os alicerces, “a luz escondida” gardaba a paz na
miña alma e recollín o froito de vivir cada día o seu afán, sen pensar
no onte nin no mañá, corazón de pobre tocado no máis indefenso e
vulnerábel dos seus sentimentos: o amor de nai. Tenaz e
humildemente confiei no Señor, concentrada a miña existencia no
latexo de vida ameazada, convocando as forzas ocultas e misteriosas
que a sosteñen, tenaz e humildemente fiel ao Señor.
1

A. N. E. fixo esta comunicación en Sobrado, no mes de abril. Pero escríbea para
estas páxinas no mes de setembro, despois do gravísimo accidente do seu fillo, ao
que alude.
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Tiña os ollos tristes do meu fillo nos meus ollos, tiña o seu brazo
laso coma lapa na miña entraña... e foi o mesmo Deus quen nos
amparou...
...E hoxe, hoxe encontro en vós a boa terra onde plantar o grao
das miñas suores de nai coa arela de que rebente a espiga para facer
logo molete farturento na familia e na comunidade...
Con esta dispoñibilidade, sentíndome entre amigos e amigas
benqueridas, enfoco o salón de Sobrado na pasada primavera, o meu
corazón ecoa o amor recibido naquela xornada, e desde este
sentimento fago memoria do que alí expresei desde a miña situación
anímica daquel día e nun clima que me animaba á evocación
confiada da miña vida cristiá:
Juan Luis Ysern, bispo no extremo sur de Chile, alí onde a terra
se disgrega en centos de illas, onde non se sabe se o mar se fai terra
ou a terra se fai mar, Juan Luis fala así do diálogo:
“Hai que atopar a forma de dialogar cando se teñen experiencias
distintas. Antes de vir aquí estiven nunha zona rural e vin como os
campesiños están influídos polo ritmo da auga; durante unha viaxe
polo deserto comprobei que é vital e agora, en Chile, experimento
que a auga pode ser unha poderosa ameaza. Aprendín que
dependendo de que falar da auga significa unha cousa ou outra.
Para dialogar hai que ter en conta a auga do outro”.
Con espida sinceridade mostrareivos as realidades máis profundas
da miña persoa e experiencia vital, vou falarvos do meu itinerario
de fe ao longo da miña historia persoal, falareivos de amor e
desamor, vou falarvos da miña auga.
Nacín na vila de Corcubión no seo dunha familia numerosa e a
miña primeira infancia transcorreu entre xogos e cantares, arrolada
no colo da casa e da veciñanza, tempos de solidariedade entre
mulleres para a crianza dos fillos emparellada cos labores domésticos
e tardes invernais de calceta e ganchillo adobiadas polas novelas
radiadas e a rica conversa.
A miña nai, muller forte e romántica, facía milagres e así dun
soldo pequeno ela conseguía que nunca nos faltase nada. A nosa
vida era digna e pracenteira e xiraba arredor da mamá que coidaba
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con mimo os pequenos detalles cotiás, un canto e unha ofrenda ao
efémero, e aínda tiña tempo para ler ata quedar durmida co libro
entre as mans, xa ben entrada a noite.
Polas tardes ía ao bordado e alí subíanme a un pequeno tallo e
predicáballes ás mozas (arremedando a D. Francisco, o vello
párroco) sobre o que ía acontecendo na vila, moralizando desde o
prisma dunha nena de catro ou cinco anos. Nunca faltaban bicos e
aplausos.
Non había Preescolar, nin falta que facía. A rúa era unha escola
viva e xogabamos todo o día sen perigos baixo a tutela de calquera
que nos vise, pois a xente toda sentíase responsábel dos cativos e
coidábannos a todos coma propios.
Cada xogo tiña o seu cantar e ata as vellas xogaban á corda, ao
aro, á roda, aos pelouros e ás chucas, o que as nenas celebrabamos
con risas. Había complicidade entre as distintas xeracións e todo o
mundo estaba orgulloso dos adiantos das sucesivas roladas de raparigas que medrabamos en harmonía coa paz da que a vila gozaba.
A min gustábame especialmente o teatro e inventaba pequenas
obras, coreografías e efectos especiais que ensaiabamos con ilusión,
para estrealas con roupas que atopabamos no faiado e cobrando a
entrada a unha peseta ou dous reais.
A miña madriña cumpría comigo as promesas feitas no meu
bautismo. Era unha muller á que sempre recordo maior e xenerosa,
repartidora do leite, queixo e manteiga da “axuda americana” por
decisión unánime do pobo, pois ela mantiña que a xustiza non está
na igualdade senón na proporción. Rezadora, oraba coa vida, ao
empardecer o día iamos xuntas a misas e novenas. É unha lembranza
gravada a lume na miña psique, a penumbra da igrexa, o arrecendo
das velas e mailo incenso, o repicar das campás, os rezos aos
santos, especialmente a S. Marcos e á Virxe das Mercés.
Só unha espiña: a escola. Xuntaban na mesma aula a todas as
nenas en idade escolar e a coro cantabamos a lección do día, a
mesma para todas as idades. Eu sentíame acomplexada ante a
memoria das nenas maiores e nada do que alí se facía me motivaba.
Lembrarei sempre as cortinas de plástico que cubrían as ventás con
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motivos do fondo do mar e o meu primeiro sentimento de indignación
suscitouno a mestra aquela.
O que puido ser un boicot ao ensino mudou por algo inesperado
e benfeitor: todas as irmás entramos no colexio de monxas salesianas
da vila veciña, polo que xa nunca perdín o entusiasmo de estudante.
Ante todo grazas ás miñas “sores” queridas. Respecto, sensibilidade,
ética, estética, creatividade... todo, todo nolo ofrecían aquelas
monxas entregadas e xenerosas. Ata os domingos nos acollían no
“oratorio” (así o chamou Don Bosco) con xogos, audiovisuais,
teatro, cantos e danzas populares... a min queríanme tenramente e
eu sentíame protagonista do acto educativo e dos rezos presididos
por María Auxiliadora.
Espertaron en min a vocación á vida relixiosa, mais cando os
meus pais falaron comigo da posibilidade de ter que irme a Madrid,
eu mirei aos meus irmáns e boteime a chorar. Aínda era moi nova.
Adoitaba recollerme na capeliña do colexio, un remanso de paz, e
na primavera escollía violetas do xardín e colocábaas nun xerronciño a carón do sagrario. O arrecendo das violetas, humilde e profundo, foi a esencia desta infancia inocente e feliz alentada polo
sagrado.
As salesianas foron para min unha bendición e a fonda pegada
dese prototipo que se forma en cada unha para toda a vida e que
asume para sempre os restos do rostro interior da personalidade.
Casei noviña, aos dezaoito anos, cun home maior ca min, e fun
consciente do erro cometido no mesmo día da voda. Lembro que lle
dixen: “Eu así non te quero, non podo quererte”. E el respondeu:
“Eso ya me lo temía yo”. Inmaduro, non cortara o cordón umbilical
coa súa nai e demais familia e facíame sentir a criada de todos eles,
devolvéndome unha imaxe de min pobre e negativa, sentíndose na
obriga de estar corrixindo continuamente, en público e en privado,
uns supostos defectos meus nos que eu non me recoñecía e dos que
me sentía allea e estrañada. Calquera ocasión era propicia para
rebaixarme a min e empoleirarse el, para ceibar o seu desexo de me
dictar como debía ser.
Pouco a pouco, o home autoritario e de poucas palabras foime
esposando cuns grillóns físicos e espirituais tan pesados que
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afogaban non só a miña liberdade, senón tamén a digna
reivindicación de ser atendida, respectada e amada, arrebatados os
meus dereitos pola forza e escravizándome. Transcorreu así o
primeiro ano de “vida matrimonial”...
Decidín proseguir os estudos e fixen maxisterio. Envorquei toda
a enerxía vital, expansiva e creativa, propia da xuventude, neste
cometido e a vida de parella foi durante eses anos un compartimento
estanco xerador dun sufrimento tolerado, pero que non arrastraba
o meu interese, a miña ilusión, o centro da miña existencia. Ese
centro érao o mundo dos estudos: profesores, compañeiras, prácticas
escolares. Amaba os libros, a dinámica de grupos, as imaxinativas
actividades. Celebraba a apertura, as novas ideas, a rebeldía en pro
dun mundo máis humano e xusto, da loita pola normalización da
lingua e a democracia. Asistía diariamente á misa que se celebraba
na Escola, sentíndome fondamente valorada polo Señor e a
comunidade educativa da que formaba parte.
Eu estaba famenta de vida espiritual e atopara unha veta que
alimentaba a agónica vida que aturaba na casa...
E chegaron o fillo e maila filla ao tempo que o traballo na escola
pública e a miña vida persoal soterrouse coma o Guadiana. O fogar
converteuse nunha tumba. El tiña tódolos dereitos e ningún deber,
a familia era o lugar no que mandaba e exercía a súa tiranía. El era
a miña fonte de opresión, quen perdía era eu porque tiña a obriga
de amar ao marido sen esperar reciprocidade, porque tiña que pasar
por todo e aturalo todo. A súa carencia de humanidade afastábao do
esforzo imaxinativo e moral para levar unha vida partillada,
compartida.
Eu disimulaba ante os demais o meu mal vivir, facendo todo o
esforzo preciso para conservar a familia; porque tanto sufrimento
tiña un senso para min daquela: o meu fillo e a miña filla tiñan pai
e nai. Pero un pai case sempre ausente da casa e que cando estaba
nela a súa comodidade alimentáballe a crenza do seu dereito a
descansar e a ser servido pola muller, para eso casara. E el vivía á
miña conta, non só na vida familiar e doméstica, senón tamén nos
sentimentos, emocións e relacións de amizade, que el non tiña, nin
coidaba, nin cultivaba.
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Ao chalé no que viviamos a familia púxenlle de nome “Toxal”, pois
sentía baixo as miñas plantas dos pes a terra árida e seca propia dos
ermos, e o corazón magoado polo espiñento desamor. Só por
momentos o optimismo vital propio da mocidade e sentirme
fortemente amada polo Señor, me facía gustar da paz das fillos de
Deus.
A válvula de escape foi o activismo: mimaba ao meu fillo e á miña
filla, mimaba a vida profesional, participaba en cursiños... de orientación pedagóxica e relixiosa, retornei a catequizar aos nenos e aos
confirmandos, comprometéndome tamén na parroquia co grupo
animador das misas dominicais, especialmente dedicadas á infancia...
E chegou o amor, emerxendo na trintena necesidades latentes de
experimentar o amor humano. Agromaron as violetas na miña vida;
humildes, ocultas entre as herbas, sentimos a súa presenza polo seu
delicado aroma; así era o meu amor, desinteresado, incon-dicional
e gratuíto, sen esperar nada a cambio, a fondo perdido.
A existencia pasou a ser autoinmolación e autonegación, violentada
a natureza e o espírito no matrimonio, xurdiu o amor arrebatado
e con ás, o amor de inspiración e prohibido, fóra das normas establecidas. Un amor que obrigaba á desapropiación, tocando os estratos máis fondos do corazón, e esixía un elaborado proceso de
liberdade interior.
Comezou así unha andadura agridoce, que culminou nunha
experiencia de vida na que imperaba o amor: o amor de Deus que
descubría presente e actuante na incondicionalidade coa que eu
amaba ao meu fillo, á miña filla e ao meu amado, sen esperar nada
a cambio, a fondo perdido...
Vivindo tan fonda contradición escribía daquela: “A laranxa
despedázase sen perder a compostura nin a harmonía..
Máis alá de todo cálculo, a miña vida crea soamente cando non é
inversión acariciada, nin negocio a prazo fixo, senón xogo e regalo
sen medida”.
“Hoxe a dor é real no meu corpo e no meu espírito. Hoxe a miña
ferida quere invadirme, encher o meu corazón de cansa pesadume,
desgarrarme coma unha multitude á fuxida, acantoar todo o meu
corpo”.
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Tiña que morrer a min mesma, pensaba. A miña dor procedía da
non aceptación da realidade, de rebelarme física, psíquica e espiritualmente do estado das cousas, cría. “Sofres?: Estás durmida . O
sufrimento é obra da mente; hai que morrer ao eu para volver a
nacer. O insoportable é querer distorsionar a realidade que é
inamovíbel. Iso é o insoportábel. É unha loita inútil, coma inútil é
o seu resultado: o sufrimento” (Tony de Mello)
¿Que queres de min, Señor?
¿Cal é a túa vontade para a miña vida?
¿Ata cando, Señor, se alongara a miña proba?
¿Ata cando as longas noites sen pegar ollo, vestida para o día
seguinte, ollando ao ceo estrelado desde o meu balcón?
Só ti, Señor, podes habitar a miña soidade e penetrar o meu
si1encio.
Só Ti, Señor, podes devolverme a orientación e o sentido neste
transo tan escuro, mudar horas amargas por tempos de bonanza e
paz.
Aquí me tes, Señor.
A profunda escisión que vivía, tentar aceptar a realidade brutal
dunha relación abusiva en tódolos aspectos que coroaban nunha
relación unicamente física, infrahumana, unido á evasión mediante
a fantasía, fixéronme enfermar, abafada polos problemas persoais
que me absorbían toda a enerxía psicolóxica. O sistema inmunolóxico
non puido aturar tal agresión e presión e estoupou provocando
catro enfermidades clínicas e irreversíbeis, que me condicionarán o
que me resta de vida.
O culto da “resignación cristiá e cumprir cos deberes do santo
matrimonio” foi terríbel: toleei.
Para o psiquiatra e confesor eu era unha pobre enferma e a súa
linguaxe era, por unha banda conformista, e pola outra voluntarista,
pechando o tolo círculo que me abismaba e atrapaba.
A maior perversión que o sistema patriarcal cometeu sobre a
muller foi lograr a desapropiación de nós mesmas, utilizando a
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clave moral, de “negarse a si mesma”, mutilou cruelmente o
mandamento que nos legou o noso Señor Xesús: “...e amarás ao
próximo como a ti mesma”, cargando as tintas –a prezo de sangue!,
na mansedume, sacrificio, submisión, silencio, virtudes todas que
lle conveñen a moitos homes pero que foron nefastas para xeracións
de mulleres que precisaban coma auga de maio autovalorarse, autoestimarse, autorrealizarse, como base previa ao amor desinteresado
e incondicional. As mulleres pecamos máis por autonegación que
por autoafirmación.
¡Canta vida tronzada por unha relixiosidade baseada nunha espiritualidade tradicional que subliña a linguaxe da heteronomía, dependencia, obediencia, negación de si, anticipando precipitadamente e con violencia a “perfección”, sen respectar o ritmo nin o
proceso, forzando a obra de Deus en nós. Desde min, o verdadeiro
esquecemento de si pasa pola afirmación do si integrando a
autonomía.
Este cambio de enfoque existencial foi propiciado por tres regalos
marabillosos: a creación de Mulleres Cristiás Galegas, integrarme
na Escola de Espiritualidade, daquela en Sobrado, e o achado da
comuñón íntima coas amigas. Tres canles trenzadas e decisivas
para esclarecer a miña auténtica identidade e para descubrir que a
realidade que eu tentaba aceptar, non era a miña realidade, senón
unha imposición artificiosa da que debía desprenderme, pois esa
sobrecarga da pesada cruz que arrastrei tantos anos nin tiña que
aceptala coma inevitable no servizo do amor, nin respectaba a miña
dignidade, nin impulsaba a miña realización humana na vida.
¡Obediencia á miña auténtica realidade! ¡Que liberación, Señor!
Como non caín antes na conta? Foi como volver a nacer.
A miña entrada en Mulleres Cristiás Galegas e na Escola de
Espiritualidade foi exactamente coma o conto iniciático da boneca
de sal que rememoro para vós:
Unha boneca de sal percorreu miles de quilómetros de terra firme,
ata que, por fin, chegou ao mar. Quedou engaiolada por aquela
móbil e estraña masa, totalmente distinta de canto vira ata entón.
–Quen es ti?– preguntoulle o mar á boneca.
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Cun sorriso respondeulle o mar:
–Entra e compróbao ti mesma.
E a boneca meteuse no mar e comezou a disolverse, cando xa só
quedaba un anaquiño dela, a boneca exclamou asombrada “Agora
xa sei quen son”.
Vivencias fondas, experiencias que me axudaron a desenmascarar
a concepción dun cristianismo vivido como opresión, como pesado
lastre de fragmentación vital e pasar a descubrir ao Deus de Xesús
como afirmación da persoa, e sentir a Ruah actuando a través do
meu proceso de autoliberación humana.
Toques fascinantes da presenza do Deus vivo, alegría por
achegarme máis á meta de ser eu mesma e un agradecemento desbordante por toda a miña historia, incluíndo a súa negatividade,
pois sempre confiei no Señor e teño un sentimento básico positivo
de min e da vida, e a certeza fundante de que estamos en boas mans.
Co fillo e filla xa na mocidade, a vida agasalloume cun galano
espléndido: as amigas. Foi falando cunha delas como se me revelou
toda a miña historia, como unha imaxe dantesca: eu estaba
esnaquizada, tronzada en anacos que derramaban sangue sen
parar. A miña casa era unha auténtica carnicería. As bágoas que
chorei fluían da parte máis sensible do meu corazón e sentín unha
infinita compaixón pola nena de dezaoito anos, vitalista e bondadosa
que abandonou o fogar da súa nai para ser torturada inmisericordemente nunha auténtica cámara de horrores durante tanto
tempo..; si, sei que o inferno está neste mundo. Foi este o momento
crucial, o detonante dunha decisión irrevogábel: a ruptura legal e
efectiva do vínculo matrimonial, o divorcio.
Reconciliada comigo mesma, volvín aos mesmos centros vitais da
infancia, coidando con mimo os detalles na vida cotiá e descubrindo
que nas pequenas cousas se transloce o armazón substancial do
mundo, oculto, coma nun enorme adiviña, nas miudezas, nas
relacións, nos detalles. Iniciábase así unha camiñada preciosista
que daba calidade –agora si– a unha autodoazón creadora e
gratificante. Mesmo co refugallo dun azucriño podemos facer un
lazo antes de desbotalo ao lixo.
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O meu fogar resplandece, o meu fillo, a miña filla e máis eu
celebramos cada día a alegría de vivir e estar xuntos, e moitas
veces, cando os escoito rir a gargalladas, rememoro a cita do
Eclesiastés: “Envía o teu trigo polo mar! Despois de moitos días
halo de recobrar!” Síntome reconfortada, sa e plena, alimentada a
esperanza, despoxada de falsas seguridades, nada está perdido, todo
ten sentido. Nas misas dominicais especialmente preparadas para a
infancia, vivo con intensidade momentos creativos, escribo contos
e parábolas, estudo como poñelos en escena (mediante símbolos,
música, cantos, escenificacións, xestos, danzas... desenvolvendo as
linguaxes todas das que somos capaces as persoas). E animo as
celebracións en diálogo coas nenas e nenos desde a humildade de
servir á parroquia á que pertenzo.
O abandono nas mans de Deus é a miña fonte de paz. E vivo así,
como dixo R. Stevens, “non empuxando o río porque flúe só”, como
base na miña maduración persoal, sen máis pretensión que vivir a
fondo, cada día, o que Deus nos dá.
E dou grazas ao Señor, amigo da vida, sentindo unha sobria
alegría porque non tento atesourar auga para todo o camiño, senón
que abro o meu pobre corazón á confianza de que a auga manará
nova para cada xornada.
E son feliz.
O Señor noso Deus, o gran compañeiro e amigo, que quere o noso
ben o sofre canda nós, está e estivo sempre ao meu carón, sosténdome
e alentándome especialmente nas experiencias de crúa intemperie e
desvalemento existencial, nas que só cabe abrazar a táboa do peito,
á táboa salvadora, que nos franquea un camiño de esperanza no
balbordo da vida...
Hoxe sinto o meu ser renacido para ser eu mesma nunha
confianza e liberdade radicais, co corazón tranquilo en plenitude de
paz, señoreando na miña vida ao Deus vivo... Nada está perdido,
todo segue intacto coma o primeiro orballo do Paraíso.
A. N. E.
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1. Introdución
Tratándose a proposta, segundo nós a entendemos, de facer
explícito o noso compromiso militante cristián, o de María e o meu
propio, pareceunos oportuno facer unha pequena reflexión sobre as
razóns do noso compromiso. Non sei se exactamente se trataba
diso, pero en todo caso parécenos máis interesante que un simple
relatorio de “feridas de guerra” ou de “andanzas salvadoras”, xa
que en calquera caso aínda que ás veces poida parecer que “estamos
a salvar ao mundo”, o certo é que non salvamos a ninguén, nin
sequera a nós mesmos, xa que iso, din os teólogos e teólogas, debía
ser cousa de Deus. O peor é que en seguida un se dá conta de que
non cambia nada, nin a si mesmo moitas veces tampouco. Tamén
aquí dicimos xa, e aclaramos, que as nosas variadas actividades
sociais-solidarias, ou como lle queirades chamar, non fan que
sexamos mellores nin peores, que os que aplican igual esforzo á
música, ao deporte, ou á lectura. Convén ter isto claro de entrada
para non poñerse, nin deixarse poñer, ningún tipo de medalla. Ben,
pois vamos entón ao “choio”:
1

Este texto recolle unha achega realizada o 16 de abril do 2005 no Mosteiro de
Sobrado dos Monxes no marco da Escola de Espiritualidade polos autores, recrutados
de forma sen dúbida equivocada en “calidade” de matrimonio de cristiáns
comprometidos.
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2. Dous puntos de partida
Pedro Casaldaliga, bispo de Sao Félix de Araguáia no Mato
Grosso brasileiro durante máis de 35 anos viviu na súa diocese,
nunha pobre casa de campesiño, sen dobregarse nunca, sempre se
ativo ao seguinte lema, que queriamos presentar humildemente
nós como punto de partida, como o noso punto de partida: “No
poseer nada, no llevar nada, no pedir nada, no callar nada y de
paso, no matar nada”
Se tiveramos que propoñer un lema para os e as laicos e laicas e
o seu compromiso coa Igrexa e na realidade social na que viven ou
pola que optan vivir, parécenos o mellor. Outro punto de partida
que podemos propoñer, que en realidade foi o noso punto de
partida, ten que ver coas seguintes palabras de Paulo e de Xesús:
Estade sempre alegres no Señor. Repítovolo: estade alegres. Que
todo o mundo vexa o bos que sodes. O Señor está a chegar. Non
desacouguedes por cousa ningunha. En todo presentádelle a Deus
as vosas peticións con oracións de súplica e acción de grazas. E a
paz de Deus, que supera toda intelixencia, custodiará os vosos
corazóns e os vosos pensamentos en Cristo Xesús.
Do resto, meus irmáns, todo o que sexa verdadeiro, todo o que
sexa serio, todo o que sexa xusto, todo o que sexa enxebre, todo o
que sexa estimable, todo o que sexa honroso, calquera virtude ou
mérito que haxa, iso é o que debedes estimar. O que aprendestes,
recibistes, oístes e vistes en min, iso é o que tedes que levar á
práctica. E o Deus da paz irá convosco. (Carta de Paulo aos
Filipenses)
Un letrado, que oíra a discusión, decatándose do ben que lles
respondera, preguntoulle:
¿Cal é o mais importante de tódolos mandamentos?
Xesús respondeulle:
O primeiro é: Escoita, Israel: o Señor é o noso Deus, o Señor é
único, e amarás ao Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón, con
toda a túa alma, con todo o teu entendemento e con tódalas túas
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forzas. O segundo é: Amarás ao teu próximo coma a ti mesmo. Non
hai mandamentos máis importantes ca estes (Mc 12, 28-31).
3. Para seguir a Xesús
Os laicos e laicas, como os bispos, arcebispos, cregos, cóengos,
monxas e frades, temos que ser ante todo seguidores de Xesús.
Fai algúns anos xa, recoñecendo a dificultade da tarefa, José
María Castillo preguntábase: ¿quen segue a Xesús?
E buscando nas propias fontes evanxélicas atopouse con que os
primeiros que seguiron a Xesús (Simón Pedro, Andrés, Santiago e
Xoan) eran pescadores que dispoñían de barca, redes e xornaleiros
e que polo tanto deixaban un negocio lucrativo e de paso (Santiago
e Xoán preséntanse como os fillos de Zebedeo) un sistema de poder
baseado na tradición e na desigualdade; é dicir abandonan tamén
o sistema social no que vivían. Ese abandono, para homes que eran
de posición económica polo menos desafogada, foi ademais definitivo
e para sempre.
Pero, despois, ademais do grupo que chega aos “doce” que
representa aos membros do pobo de Israel que prestan a súa
adhesión a Xesús, comezan as “chamadas” aos verdadeiramente
excluídos: pecadores, publicanos ou recadadores. Con frecuencia
alúdese nos Evanxeos a que os enfermos e os que sufrían por causa
de malos espíritos seguían a Xesús. Por outra parte, atopamos a
seguidores de Xesús nomeados como “pequenos” ou “sinxelos”. En
definitiva: “los seguidores de Jesús eran la gente más profundamente
despreciada en aquella sociedad y en aquellos ambientes. Gente
despreciada precisamente por los más estrictos observantes de la
religión establecida. Las personas mejor situadas, las más y mejor
instaladas, en aquella sociedad, despreciaban olimpicamente a los
seguidores de Jesús”. Dito isto, convén, porén e por se acaso,
lembrar que a marxinación social, por si mesma e por si soa, é unha
desgraza. Polo tanto, non só os marxinados e as marxinadas sociais
poden seguir a Xesús e ademais os e as seguidores e seguidoras de
Xesús temos que loitar contra as causas que provocan que existan
marxinados e marxinadas na nosa e no resto de sociedades do
planeta. Outra cousa, como no caso dos primeiros discípulos aos
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que nos referíamos antes, é que falemos dos que “se marxinan
voluntariamente dos valores do sistema”. Por aquí si que debiamos,
queremos estar nós.
Castillo completa a súa análise estudando nas mesmas fontes
primeiras “aos que non seguen” a Xesús. Estes serían: “los ricos y
los instalados, los apegados a la ley y a las tradiciones religiosas,
los que miran atrás... los que quieren sobresalir en la comunidad
(...) Y menos aún puede seguir a Jesús el que no acepta que el
destino del verdadero seguimiento es el fracaso, el sufrimiento y la
muerte.”
Analizando as causas de por que uns si e outros non, Castillo
preséntanos unha serie de renuncias imprescindibles porque o
seguimento de Xesús esixe a máis plena liberdade: liberdade fronte
ás cousas, ás situacións máis queridas (instalación), ás persoas
(familias e compromisos familiares), e fronte a un mesmo (toda
forma de dominio). Porque “sólo donde hay libertad, hay
disponibilidad plena, para entregarse, sin condiciones, al servicio
de los demás”.
Por se acaso algún pensaba que isto non ía con el, Castillo
claréxanos que o seguimento de Xesús é unha esixencia fundamental
para todo cristián e cristiá, aos que no nos queda máis remedio que
voltar ao Evanxeo se queremos ser coherentes coa nosa fe.
Sirvan estas últimas reflexións para que abandonemos o
cualificativo de “laico ou laica”, que nos parece bastante
desafortunado, para quedarmos coa simple expresión de “cristián
ou cristiá”, que é o que temos que ser todos e todas, tamén os bispos
e mesmo os papas. Nós estamos convencidos, e ultimamente
dedicamos unha parte da nosa actividade a isto, de que nin máis nin
menos cariño, amor, respecto, etc merecemos uns ou outros dentro
da Igrexa. E tamén, de que deberíamos ter o mesmo poder e as
mesmas oportunidades de influír na marcha deste Pobo de Deus.
Porque esta institución ten sentido, e só ten sentido, como
comunidade dos e das seguidores e seguidoras de Xesús, comunidade
na que todos e todas, deberíamos ser verdadeiramente iguais e, por
certo, libres. Tamén cremos que esa Igrexa só serve cando serve e
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fai felices as persoas concretas que a compoñemos: unha igrexa
humanizada, a humanización da Igrexa como reto.
Para expresar o que é, debería ser, unha comunidade cristiá non
atopamos mellor texto que o seguinte de Marcelino Legido:
“La pequeña fraternidad se reune en la casa de alguno de los
hermanos. No tiene templos ni edificios públicos. Para ella no hay
lugares. Sus encuentros fraternales y su vida diaria empalman
estrechamente. Vienen de sus familias y de sus puestos de trabajo
en el mundo a una casa humilde. Es en realidad una reunión de
familia en torno a la mesa. Ellos se sienten hijos del mismo Padre,
en torno al mismo Hermano mayor, en la unidad del mismo
Espíritu. Todo lo que acontece en torno a la mesa es acoger y
compartir el amor de Jesús. Ellos acogen el amor que el Padre les
da por manos de su Hijo. Y después lo comparten entre ellos,
compartiendo su vida, sus dones y sus bienes, para salir después al
mundo a compartir sus caminos (...) La fraternidad existe en verdad
en la fuerza del Espíritu”.
Cremos que esas comunidades non poden porén constituírse
entre, por e para grupos de escollidos e escollidas. Só se pode, e esta
é unha fonda convicción nosa, facer comunidade cos que diariamente
na casa, na escola ou no traballo se compárte á vida real e concreta.
3.1.O programa
As Benaventuranzas son o programa desas comunidades ou
fraternidades:
-

Un programa para ser felices: “Ditosos, alegrádevos e gozade”

-

Un programa diferente ao que propón o mundo (aquel e este).

-

Un programa baseado na opción por ser pobre, non poñer no
lugar de Deus a nada nin a ninguén (nin poder, nin diñeiro, nin
prestixio, nin grupo, nin proxecto, nin sequera a miña propia
imaxe de Deus).

-

Un programa no que cabe tamén o sufrimento e a tristura. Deus
non o eliminará, pero compartirao con nós.

-

Un Programa para humildes e polo tanto un aviso para os que
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por saber un pouco máis e andar metidos nalgúns rollos de
Igrexa podemos caer na tentación de crernos mellores.
-

Un Programa que compromete coa Xustiza, que se converte
nunha esixencia inevitábel, en traballo constante por anticipar
o Reino nesta Terra.

-

Un programa para misericordiosos, dispostos a servir e perdoar
ao irmán ou á irmá, acolléndoo ou acolléndoa sempre e tendo
disposto, sempre, ese trato misericordioso que tamén nos
necesitamos dos e das irmáns e irmás.

-

Un programa para os limpos de corazón, para xente sen mala
intención, sen ideas tortas, que actúan de corazón. O seguidor
de Xesús debe manter limpo o seu corazón: non enganar a
ninguén, nin enganarse a si mesmo.

-

Un programa para traballar pola paz. Pola interior necesaria
para achegarse ao Pai e pola exterior, evitando as guerras e as
súas causas: “Dichosos los que estáis contra la guerra, contra
la industria de armamentos, contra la división del mundo en
ricos y pobres. Dichosos los que radicalmente os negáis a
participar en organismos creados para la esclavitud de los
hombres”.

-

Un programa polo que seremos perseguidos. As
“Benaventuranzas” non serán toleradas polo mundo, non se
pode vivir do modo que Xesús nos propón, radicalmente
revolucionario, sen estar dispostos a sufrir os problemas que
ocasiona necesariamente.

-

Para rematar, Xesús proponnos una formidable inversión de
valores: (Nin moito menos, quen queira ser importante, que
sirva os outros, e quen queira ser o primeiro, que sexa o máis
servicial” (Mc 10, 43).
4. Unha espiritualidade

De todo o anterior, derivase que, para nós, a verdadeira e de novo
a única espiritualidade posible, por real, é , e imos seguir aquí, a
Gustavo Gutiérrez, unha espiritualidade de liberación.
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Escoitamos o pai da Teoloxía da Liberación:
“Una espiritualidad de la liberación estará centrada en una
conversión al prójimo, al hombre oprimido, a la clase social
expoliada, a la raza despreciada, al país dominado. La conversión
evangélica es, en efecto, la piedra de toque de toda espiritualidad.
Conversión significa una transformación radical de nosotros
mismos, significa pensar, sentir y vivir como Cristo, presente en el
hombre despojado y alienado. Convertirse es comprometerse con el
proceso de liberación de los pobres y explotados, comprometerse
lúcida, realista y concretamente”.
A conversión, recórdanos Gustavo Gutiérrez, é un proceso
permanente e conflitivo: engánase quen quere converterse sen
conflitos e probablemente non será unha verdadeira conversión se
non é conflitiva, polo menos, para un mesmo. A conversión implica,
polo tanto tamén, ruptura con algo e/ou con alguén.
Unha espiritualidade da liberación, nada dunha verdadeira
conversión, debe estar impregnada de gratuidade, que non é máis
nin menos que “amor gratuíto”. E aquí como experiencia de
gratuidade é onde Gustavo Gutiérrez sitúa á oración: o acto
“ocioso”, o tempo “desperdiciado” da oración recórdanos ao Deus
que está máis alá e máis acá das nosas limitacións. Ao Deus que nos
ama, tamén, gratuitamente. Ese amor gratuíto de Deus é fonte da
ledicia cristiá. Aspecto, este por certo, o da alegría, que tendemos
moito a esquecer os cristiáns e as cristiás.
Coincidimos nós con Gustavo Gutiérrez en que poucos textos
expresan mellor unha espiritualidade da liberación, unha
espiritualidade como a que nós queremos, como o Magnificat que
xunta a acción de grazas humilde pola ledicia de saberse e sentirse
amados por Deus: “A miña alma proclama a grandeza do Señor, e
alégrase o meu espírito en Deus, o meu Salvador, porque reparou
na súa humilde escraviña” (Lc 1, 47-48)”. É ao tempo un dos textos
de maior contido liberador e político do Novo Testamento: “Derruba
do seu trono aos poderosos, e fai subi-los humildes; aos famentos
éncheos de bens, e aos ricos despídeos baleiros” (Lc 1, 52-53).
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5. E para rematar
Ao Evanxeo, en definitiva, acabábanos remitindo tanto Jose
María Castillo como Gustavo Gutiérrez ou Marcelino Legido,
escollidos con toda intención para este relato, do que tamén
poderían ter formado parte Leonardo Boff ou Jon Sobrino; Torres
Queiruga ou Carlos Díaz, ao que tanto queremos e debemos, ou
outros de menor renome pero igual importancia, como o Julio,
marista, ou o noso Julio de Nicaragua. En realidade este relato,
podería ter sido tamén, por certo probablemente menos aburrido
así, unha colección de filminas, de fotografías das persoas que nos
fixeron efectivamente as persoas que somos e nos seguen a facer,
porque a apaixonante historia das nosas vidas vai seguir dependendo
das persoas que imos seguir atopando, o que nos podería levar,
como María quere ás veces, a Nicaragua co noso amigo Julio, ou
manternos pegados a estas pequenas realidades que temos sempre
en fase de construción aquí. Nesta mediana idade da vida na que
nos atopamos sabemos xa, e quizás iso sexa moito, o que non
queremos nin vamos ser. Non podemos, con todo, rematar este
relato compartido, e necesariamente circular, sen antes voltar ao
bispo de Sao Félix de Araguáia para que ese lema seu volva a resoar
nos nosos corazóns e así remate por facerse con moito traballo e
esforzo compartido con outros e con outras, unha marabillosa
realidade desas que se impoñen por si mesmas:
“No poseer nada, no llevar nada, no pedir nada, no callar nada
y de paso, no matar nada”
5. Unha addenda
Esta addenda, formaba parte dunha dinámica de traballo que
preparamos de forma conxunta hai pouco tempo para alumnado de
bacharelato de María e pensamos que era un xeito de sintetizar
esta humilde contribución, a parte de ser unha mostra de traballo
e reflexión conxunta. Experiencia que poucas veces facemos posible,
porque adoitamos estar máis ben cada un ou cada unha nas súas
“batallas”.
Características da opción por Xesús
1. Non impide tomar outras opcións (non é excluínte)
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2. Ten que ser como as outras opcións que tomamos na nosa vida
unha opción libre (pensada e escollida con total liberdade).
3. Non é mellor nin peor que outras opcións significativas que
tomemos na nosa vida.
4. As persoas que optan por Xesús non son tampouco nin mellores
nin peores que as que toman outras opcións.
5. Optar por Xesús non significa ter que ser cura ou monxa.
Calquera traballo ou profesión permite optar ou non por Xesús.
Incluso os parados ou paradas poden optar ou non por Xesús.
6. Como en todas as opcións significativas das nosas vidas ten que
facernos, para ser válida, felices.
7. A opción por Xesús non é é unha opción xeográfica, podemos
optar coa mesma intensidade por Xesús aquí, na nosa vida cotián,
que en África onde pode parecernos que se “axuda” mellor aos
pobres.
8. A opción por Xesús non é unha opción temporal. En calquera
época das nosas vidas podemos optar por Xesús (e podemos deixar
de optar). Tampouco é unha cuestión de “tempo” (non se trata do
tempo que dedicamos a Xesús ou a facer boas obras).
9. A opción por Xesús depende do noso corazón e da nosa cabeza,
é unha cuestión relacionada coas actitudes coas que pensamos e
vivimos a nosa vida.
10. A opción por Xesús supón sempre saír de nós mesmos para
atoparnos recoñecidos e recoñecidas noutros e noutras. Supón
facer grupo (comunidade dicía Xesús) de amizade e fraternidade.
Porque como noutras opcións significativas da nosa vida é na
comunicación libre e amistosa con outros e con outras as onde nos
atopamos ben.
11. Se vos preguntades entón que é optar por Xesús, estes
humildes profesores vosos, propoñenvos o seguinte texto:
Non ter nada
Non levar nada
Non poder nada
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Non pedir nada
E, de paso,
non matar nada
no calar nada.
Somentes o Evanxeo, como unha faca afiada
E o pranto e maila sorriso na mirada
E a man extendida e apretada
E a vida, dacabalo, dada.
E este sol e estes ríos e esta terra comprada
para testemuñas da Revolución xa estalada.
E “máis nada”.
María Xosé García Prieto e
Miguel Fernández Blanco
Responsables de Caritas de Santiago

Bibliografía
Ademais das reflexións de Pere Casaldáliga tomadas de diferentes
textos, e mesmo de internet (“Koinonía”), as obras que serviron de
base fundamental a esta achega foron:
La Alternativa Cristiana de José María Castillo.
La Misericordia Entrañable de Marcelino Legido.
La Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez.

A Escola de Espiritualidade seguirá as súas actividades
no curso 2005-2006, en Santiago. As sesións serán os
días 29 de outubro, 3 de decembro, 14 de xaneiro, 25 de
febreiro e 8 de abril.
Máis información e matrícula no teléfono 981 59 11 18.
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Deus na Biblia e nas relixións
Estes días lía, sen ningún fin concreto (a este modo de ler os monxes
chamámoslle “Lectio Divina”) algúns dos libros da Santa Escritura,
eses libros que poderíamos chamar pequenos relatos ou novelas. Rut,
Xonás, Xudit… tamén, noutro contexto, Eclesiástico, Eclesiastés, para
terminar cos Sinópticos, centrándome nalgunhas parábolas. Esta
clase de lectura e o modo persoal de facela esponxa o corazón, relaxa,
pacifica e estimula. A Palabra de Deus, como di Paulo, “é espada de
dobre fío”, e á vez, como di o salmista, toca as fibras íntimas do
corazón: “Búscote de todo corazón, non consintas que me desvíe dos
teus mandamentos”; tamén: “Correrei polo camiño dos teus
mandamentos, cando me ensanches o corazón”. O pragmatismo de
Cohelet e a humana sabedoría do Ben Sirá levan como da man os
paxaros do ceo “que non sementan nin segan...” ou “os lirios do campo
que non tecen...”. Todo me resultaba moi sinxelo, case inxenuo. ¡Isto
todo o mundo o entende! En Rut, a moabita, todo está impregnado de
humanidade; en Xonás, a fuxida do Deus da misericordia para atoparse inmerso na misericordia; en Xudit, a salvación desde a debilidade
feminina. Realidades vividas no cotián. Acontecementos normais,
normas de conduta, relectura da historia pasada... Ollos, oídos,
corazón aberto ao ofrecemento de Deus para entrar en comuñón coa
persoa. O contemplativo/a é esa persoa que ten a capacidade de percibir
como Deus actúa no mundo e na vida de todo ser humano sempre desde
a realidade fundante que é a acción creadora, comprensible só desde o
amor.
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Os homes e mulleres de todos os tempos, cultura e relixións tiveron
experiencia do divino simplemente vivindo e palpando as realidades
humanas. Afirmamos que sempre houbo contemplativos neste mundo.
O modo e o grao desas experiencias contemplativas dependen dos
contextos socioculturais e relixiosos en que eses homes e mulleres
vivían.
Deus presente no autenticamente humano
O discurso sobre Deus e sobre o relixioso en xeral, está de moda.
Neste momento da historia da humanidade en que nos tocou vivir,
ninguén é agnóstico de verdade e totalmente. Fálase e escríbese da
presenza de Deus e da súa ausencia; da súa xustiza e da súa inxustiza;
da súa providencia e do seu actuar caprichoso, de contemplación, de
oración. O que realmente expresamos coas nosas crenzas ou supostas
in-crenzas, é a experiencia de algo (Alguén) que nos transcende en
positivo. Algo así como un fluxo vital que sostén e alenta o noso canso
camiñar nesta vida, ás veces tan estraña, e para moitas persoas tan
sen sentido.
Volvendo ao do principio, a esa lectura da Escritura, lida de modo
sinxelo e gratuíto: ¿pode Deus estar ausente das realidades humanas?
¿Como poderiamos entrar en comunicación con El se non é a través
do que somos, palpamos e experimentamos? Se só as persoas que se
abstraen das realidades mundanas (¡non mundanais!) poden gozar
desa presenza sentida do divino, eu polo menos teríame que considerar
moi lonxe desa experiencia mística e, a dicir verdade, tampouco me
apetecería nada. O P. Merton dicía, no seu pequeno e admirable libriño,
Pensamentos da Soidade, que “toda contemplación que non remate no
irmán, será, en todo caso, unha contemplación platónica, pero non
cristiá”. En boca de Doroteo de Gaza ponse a seguinte expresión:
“Viches o teu irmán, viches o teu Deus”. En definitiva, a clave de toda
contemplación está perfectamente descrita no así chamado “Xuízo das
Nacións” de Mt. 25.
Na medida en que te humanizas divinízaste. Por iso todo
contemplativo/a teñen que ser “expertos en humanidade” como di P. J.
Castelo. Toda experiencia de Deus, sexa Lectio, meditación, oración ou
contemplación, se é verdadeira, non pode estar á marxe das realidades
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do noso mundo. Ademais, esta experiencia é universal: todo home ou
muller teñen a posibilidade e a capacidade de entaboar ese diálogo
profundo e auténtico con esa presenza que nos envolve. “Nel somos,
vivimos e existimos”; nese Deus que para nós é pai/nai, realidade
inicial e consumadora de todo o que existe.
Sen expresalo, sabemos que unha realidade común sustenta esa
experiencia persoal e misteriosa que nos envolve e nos estimula. Unha
relación da persoa con Deus, mediante a fe. Un Deus, ao cal cada
persoa ten acceso libre desde a súa crenza, a súa cultura, o seu mundo.
Deus, presente na realidade creada, é quen sostén a creación no seu
ser. ¡E isto por amor!
Na vida real a distinción entre presenza de Deus, oración e
contemplación, son matices importantes que dependen do proceso de
crecemento na fe e na madureza humana de cada persoa. Por outra
banda, estas tres realidades están intimamente unidas entre si. Non
se dá a unha sen a outra. Dar a primacía dunha sobre a outra non
significa nin maior nin menor grao de relación con Deus, é sinxelamente
a situación psicosomática a que condiciona a maioría das veces ese
sentir a proximidade ou a ausencia de Deus. Esta ausencia é dentro do
ámbito contemplativo, un modo peculiar e privilexiado de presenza. É
o que os nosos clásicos chamaban “La Noche Oscura”, ou “La Nube
del no Saber”.
Se a contemplación consiste en saír de si mesmo para apresenza de
Deus senón en ausencia de nós mesmos e polo tanto tamén en ausencia
de Deus. É dicir, a verdadeira contemplación dáse na medida en que eu
entro no dinamismo da miña propia realidade, do que eu mesmo son,
de tal xeito, que desde aí, e, na medida que son, a contemplación faise
real e verdadeira. Saír de min mesmo e imaxinarme algo que non sei
o que é, é evadirme, perderme.
Na historia das relixións a presenza do divino ocupa un lugar moi
importante e destacado. É a síntese da relixión, o compendio da
creación como sagrada e a orixe dos ritos e cerimonias litúrxicas.
Cando se fala do relixioso, a presenza de Deus, a súa contemplación
éncheo todo. O que chamamos absoluto, transcendente, ese Alguén
descoñecido que dirixe a vida dos homes e do mundo, sen o noso
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consentimento, mesmo en contra da nosa vontade, preocupou sempre
aos homes de todas as culturas, razas, tempos e crenzas. O home
sempre mirou ao ceo esperando, resignado, cando non rebelde, respostas,
interrogantes e explicacións para cousas inexplicables, e iso sucédenos
a nós tamén. A nosa impotencia queda ás veces patente ante ese Deus
que dicimos que nos ama, pero que non palpamos por ningún sitio.
Na espiritualidade cristiá a presenza de Deus, o desexo de Deus, a
súa contemplación, é capítulo importante, central, para ben e para
mal. Desde o Deus que todo o ve e todo o xulga con rigor inhumano,
ata a figura entrañable do Abbá de Xesús de Nazaré, hai un sen fin de
posibilidades, para ben e para mal, dependendo de onde nos coloquemos.
Se para min a presenza de Deus é ese Deus ríxido, que dalgún xeito me
atorda, será para mal esa presenza. Se é a anunciada en Xesús de
Nazaré, será para ben. A lectura asidua, sinxela e humilde da Palabra
de Deus, configúrame en positivo para aceptar un ofrecemento
humanizador que me capacita para descubrir a súa presenza en todo
o que me rodea e, sobre todo na miña propia vida, na miña propia
historia.
Escapar á nosa realidade é escapar a Deus
Hai un sen fin de pseudo presenzas que poboan as crenzas e as
supersticións das persoas. Necesitamos clarificar, poñer nomes ás
cousas, ás vivencias, ás crenzas e aos sentimentos. Clarificar, poñer
luz, é algo necesario para saber por onde nos movemos. Nun texto de
Tony de Mello, aludindo á repetida queixa: “¡É que nos cambian a
espiritualidade!”, cóntanos o seguinte: “Pregúntanlle ao mestre: ¿Que
é a espiritualidade? –A espiritualidade, respondeu, é o que consegue
proporcionar ao home transformación interior”.
Pero se eu aplico os métodos tradicionais que nos proporcionaron os
mestres, ¿non é iso espiritualidade? Non será espiritualidade, se non
cumpre para ti esa función. Unha manta xa non é manta cando deixa
de dar calor. Entón ¿é que a espiritualidade cambia? –As necesidades
das persoas tamén cambian, de modo que o que noutro tempo foi
espiritualidade, xa non o é. O que moitas veces pasa por espiritualidade
non é máis que a constancia escrita de métodos pasados. Hai que
cortar a chaqueta de acordo á medida da persoa, e non ao revés.
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Cando falamos de contemplación, de oración, de presenza de Deus,
non podemos esquecer que o lugar privilexiado da presenza de Deus,
da contemplación, somos nós mesmos. Se estamos convencidos disto,
entón a verdadeira contemplación ha de centrarse na nosa calidade de
vida, na nosa verdade de vida, na nosa humanidade.
Humilde e honradamente miremos cara a nós mesmos, que somos o
lugar privilexiado da presenza de Deus. A miña persoa e a miña
realidade son o lugar sagrado no que se establece o diálogo con Deus
Amor, que é o único que eu teño para poder atoparme con El, no que
fago, desexo ou temo. Esta realidade humana é o templo do Deus vivo,
lugar da súa presenza salvadora, onde se realiza o intercambio
admirable entre Deus e nós.
De tal xeito que falar dunha contemplación que escape a esta
realidade humana é vivir na falsidade. ¿Cambiou a espiritualidade?
¡Non! O que acontece é que imos tomando conciencia da verdadeira
espiritualidade. Unha das cousas máis profundas e admirables da
Sagrada Escritura é ver a evolución de cómo Deus, segundo vai
progresando o home, se vai acomodando a el e nesa mesma medida a
imaxe de Deus se vai purificando e tamén nós vamos evolucionando:
a nosa intelixencia evoluciona, a nosa ciencia vaise perfeccionando, os
nosos coñecementos psicolóxicos, teolóxicos, escriturísticos son máis
perfectos, imos tomando unha conciencia máis perfecta do que é Deus.
A presenza de Deus hoxe
Os que veñan detrás de nós perfeccionarán os coñecementos e
saberán de Deus algo máis ca nós. A nós tócanos isto, pero o que non
podemos é retroceder, volver ao xa pasado, ao que non ten cabida no
mundo e na cultura en que vivimos, porque aí, nesas realidades,
revélasenos e desvélasenos o amor de Deus. Só entraremos nun ámbito
contemplativo do Deus próximo e amigo mediante os coñecementos
que temos hoxe, porque é o lugar no que El actualiza a súa presenza.
Por iso é tan importante situarse na vida, mirar cara a nós mesmos
con amor e co respecto con que Deus nos mira, para poder captar a súa
proximidade en acontecer de cada día, monótono e rutineiro se
queredes, pero presenza real de Deus. Porque non está en sentir senón
en saber e en crer nesa presenza, porque se hai algo claro na
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Revelación, na historia da humanidade, é a proximidade e a presenza
de Deus cara o home. Deus acomódase e actúa segundo as circunstancias
de tempos, lugares e culturas. Xa comentamos que hai unha presenza
que é creadora, vivificadora e santificadora.
É importante tomar conciencia desa acción fecunda e misteriosa, que
se realiza na nosa propia existencia e na nosa propia vida, e para
percibirla fai falta escoitar, estar atentos e en paz cun mesmo e cos
demáis. ¿Cantas guerras inútiles con nós mesmos que non levan a
ningunha vitoria; que levan máis ben a un fracaso, ao sen sentido do
que facemos?
É claro que podemos sentirnos inmersos no amor creador, vivificador
e santificador de Deus. Deus para nós non é xa ese señor terrible que
comentamos noutro momento. Agora o importante é tomar conciencia
de “que o amor de Deus se derramou nos nosos corazóns polo Espírito
que se nos deu”
Podémonos preguntar ¿para que falar tanto desa contemplación de
Deus, se n’El nos movemos, somos e existimos, como di San Paulo?
Precisamente, trátase de descubrir o que xa temos, o que somos e
podemos ser. Descubrilo na propia vida, na historia persoal, supón un
acto de humildade grande. Calquera presenza de Deus, na creación,
por exemplo, non tería sentido se non aceptamos o feito fundamental
de que Deus se fai presente na nosa propia vida e historia, sexa a que
sexa.
Por iso dicimos que a nosa propia vida é o soporte da presenza de
Deus e a vida mesma é a garantía de contemplación. Por iso unha vida
superficial, mediocre, unha vida vivida a medio gas, non é o terreo
máis apropiado para que se manifeste a presenza de Deus, sinxelamente
porque cando á vida lle falta autenticidade, verdade e coherencia, deixa
de ser o lugar onde Deus normalmente ten que manifestarse, porque
non é a nosa propia vida. Estamos vivindo outra cousa.
Desde este punto de vista, a mellor devoción que poderiamos ter, é
a atención á vida, á calidade de vida, á nosa e á dos demais. Porque
se as devocións tenden a facernos próximos a Deus, imos ter a mellor
devoción: ¡devoción a nós mesmos! Na medida en que o home entra
nun coñecemento profundo de si mesmo, nesa mesma medida vai
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descubrindo a presenza de Deus que actúa. Esa é a gran humildade e
a gran verdade.
A trivialidade, a superficialidade, a mediocridade son o inimigo máis
radical da contemplación. Trivial é o que carece de substancia, de
fondura. Homes, mulleres triviais son os que perderon a referencia á
súa propia profundidade, á súa orixinalidade, ao misterio que levamos
dentro. Perderon a súa realidade profunda de ser, é o que chamamos
en castelán “un casquivano”.
O home moderno ou posmoderno, ao que pertencemos, queirámolo
ou non, está case obrigado a vivir de impresións pasaxeiras, de
estímulos fugaces; vívese na superficie do propio eu, das cousas, e isto,
ademais por pouco tempo. A profundidade, a permanencia,
característica do transcendente, está ausente da vida de moitos homes
e mulleres do noso tempo, por iso ás veces son tan infelices, viven tan
tristes e están tan malhumorados. O malhumor é unha característica
da superficialidade. Desde a superficie, cando non hai fondura e
conviccións, non pode estrañar a pouca consistencia das opcións que
se toman. Vívese de impresións.
Ás veces o home, a muller, substitúe a interioridade polo intimismo.
Interioridade é profundidade, seriedade. O intimismo é simplemente un
pecharse. Quizais sexa esta a explicación da proliferación de movementos
oracionais que xorden aquí e alá sen consistencia, sen continuidade,
sen compromiso, desligados da realidade humana e terreal, tan propia
do misterio da Encarnación. Se rompe a capa da superficialidade do
propio ser, estase aberto, sáibase ou non á acción de Deus presente en
nós.
Di a este respecto un teólogo:
O nome desa profundidade infinita, desa fonte inesgotable de todo ser
é Deus. A esa profundidade refírese a Palabra de Deus, e se a palabra
non ten moito sentido para vós, traducídea e falade da grande
profundidade da vosa vida, da orixe do voso ser, do que vos atinxe
absolutamente, do que tomades en serio, falade diso sen ningunha
reserva. Se isto facedes, teredes que esquecer quizais algo do que
aprendestes de Deus, mesmo da mesma palabra, pois se vos decatastes
de que Deus significa profundidade xa sabedes moito de Deus, non vos
podedes chamar incrédulos nin ateos, pois non podedes xa pensar nin
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dicir: a vida non ten profundidade ningunha, a vida é
plana<A[chaira|plana]>, o ser mesmo non é máis que superficie, só
se puidésedes dicir isto con sinceridade seriades ateos, se non, non o
sodes. Quen sabe de profundidade sabe de Deus!”

Este é o camiño da conversión, convertémonos para vivir nesta
presenza amorosa do Señor.
O home atopa en Deus a dimensión profunda da súa realidade, non son
os procesos lóxicos de demostración racional os que conducen ao home
a tomar conciencia da presenza de Deus, nin sequera a busca nun plano
superior e transcendente. Descubrímolo alí onde El se manifesta, que
é na nosa propia vida. Fai falta realmente fe profunda para saber que
Deus está na nosa propia vida”.

Espertar á realidade
¿Que hai que facer para converterse a esta nova realidade? Non
cambies nada, non hai nada que cambiar. Hai que espertar que é
distinto. Porque ademais non imos cambiar. Hai que ¡espertar! repito,
que é distinto.
Esta contemplación que pode parecer pasiva, é presenza que nos leva
a un inconformismo. En primeiro lugar, inconformismo ante o
insubstancial, ante o non orixinal, ante o que apaga o misterio do
home, ante todo o que aliena e evade. Inconformismo que debería
actuar a niveis persoais, comunitarios e sociais. Un inconformismo
como o de Xesús de Nazaré, non agresivo, pero si persuasivo e
coherente. Non podemos vivir sendo conformistas, na insustancialidade,
porque vamos contra o máis sagrado que hai en nós, e non podemos
falar entón da presenza de Deus.
Se a nosa vida é o lugar da presenza de Deus, e se esa presenza non
é soamente unha teoría, senón que ten que manifestarse incluso como
inconformismo, hai que poñer a énfase en todo o que é auténtico e
verdadeiro, buscar o sentido profundo das esixencias que se impoñen,
que nos impoñemos a nós mesmos, que aceptamos. Non podemos dicir:
“Isto fágoo porque o mandan ou o deixan de mandar” (eu teño que ser
responsable dos meus propios actos!, ¡eu!).
Isto levaríanos loxicamente á liberdade, a unhas verdadeiras relacións
profundas entre nós, o cal sería para todos o froito desa conversión
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que non consiste en cambiar, senón en espertar. Isto é unha gran
verdade. Non consiste en cambiar senón en espertar. Darnos canta do
don que temos, porque desde aquí o cambio vén só, pero se non
espertamos... ¿onde fundamentámos a nosa contemplación, a nosa
oración, a nosa presenza de Deus?
Situarnos na vida como seres amados de Deus, sempre amados, en
calquera circunstancia da existencia, supón, entre outras cousas,
que nos valoramos, que valoramos a nosa cotidianidade e que temos
unha imaxe aceptable de Deus. Non somos seres “botados” a este
mundo para que nos busquemos a vida como poidamos, aínda que
esa é a aparente realidade que palpamos e que, para evadir a
responsabilidade persoal, atribuímos a Deus, que quere ou permite,
¡por algo é omnipotente e omnipresente!
Esta presenza de Deus fainos moito dano, déixanos indefensos,
case escravizados, e desde logo confusos. Non é de estrañar que
homes de todos os tempos e culturas intentaran saír dese círculo
tan divino e sobrenatural pero á vez, tan oprimente e inhumano. Tal
reacción é un indicio de que o home ten dentro de si capacidade de
discernimento e de crítica e, grazas a ela, vai descubrindo esa
presenza liberadora e salvadora, facendo que o home sexa máis
home e Deus máis Deus. Cando as identidades se definen e canto
mellor definidas, máis posible e máis fecundo será o encontro no
respecto amoroso, na mutua entrega e na profundidade do
coñecemento. Deus é o primeiro en respectar as regras de xogo” que
el estableceu co home.
Falar de contemplación é, paréceme, o modo máis axeitado que
atopamos para poder falar da liberdade do home, da súa felicidade,
da súa realización como persoa, da súa total realidade. É descubrir
na propia vida as potencialidades que temos para chegar ao noso
destino. ¡“Glorioso destino”!, chámalle o salmista.
Hoxe empezamos a dar algúns pasos para centrarnos na presenza
de Deus no mundo, na historia dos homes, na nosa propia historia.
Só os homes facemos e temos historia. Na historia feita por nós, os
humanos, está Deus, xa antes dos primeiros proxenitores: “Ao
principio xa existía a palabra e a palabra dirixíase a Deus e a
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palabra era Deus... Mediante ela existiu todo, sen ela non existiu
cousa ningunha do que existe” (Xn. 1,1-3).
¿Podemos os homes ter unha proximidade de Deus coa calidade
dunha presenza amorosa? ¡Así é! ¿Como percibimos esa presenza de
Deus na historia persoal? Percibila con capacidade de “dar verdade
á nosa vida”, é xa unha verdadeira contemplación.
As falsas presenzas
Cando non é así, o home mira ao ceo esperando recibir o
complemento ou o suplemento de que carece; mira ao ceo para que
o que ten e posúe aumente e se multiplique; o home mira ao ceo para
que ese Ser, estea contento co home, servíndoo con sacrificios e
ofrendas ... Deus é “o outro, sagrado, afastado, incognoscible e
misterioso. Unha imaxe de Deus está moi metida no noso eu
profundo; con ela actuamos e tanto dependemos dela, que podemos
chegar a desexar esquecer ao Deus que tanto nos molesta e nos
amola. Por outra banda, vemos que os que non se preocupan de
Deus, o negan ou o ignoran, non teñen unha vida moi distinta que
a dos “crentes”.
Na historia da espiritualidade temos exemplos de que este tipo de
conciencia da presenza de Deus foi nefasta para o crecemento
humano. Creo que, por desgraza, non na historia da espiritualidade
senón que na nosa propia historia, Deus tivo connotacións sádicas
e sanguinarias.
Desde o deus que necesitaba o sangue do seu Fillo para aplacarse
das nosas ofensas, ata os nosos sacrificios, ás veces cruentos, que
pretendían obter a benevolencia deste Pai bo que, se non vía
sangue, non quedaba aplacado, escribiuse moito e viviuse máis.
¿Imaxinamos un pai ou unha nai que para perdoar ao seu fillo
porque fixo non sei que cosas (roubou, matou, desobedeceu...)
necesite e esixa a morte doutro fillo? Esta pseudo teoloxía segue
informando e sostendo inconscientemente parte da nosa
espiritualidade, mesmo litúrxica. A presenza de Deus, desde esta
perspectiva, segue sendo nefasta, chegando a situacións inhumanas,
só comprensibles desde a piedade de conciencias deformadas ou
enfermizas.
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Os exemplos podemos multiplicalos. Recordemos simplemente o
Antigo Testamento: no segundo relato da creación, preséntase a
Deus como un ser envexoso, celoso, vingativo. No sacrificio de
Isaac, por moito que o adornemos, percibimos a un Deus que xoga
cos sentimentos máis humanos dos homes, e precisamente dos que
intentan servirlo con maior lealdade. ¡ Cantas influencias negativas
tivo este relato para a espiritualidade cristiá! A morte dos
primoxénitos en Exipto. O exterminio dos pobos que Israel atopou
no seu paso cara á terra prometida. Falar do Deus das vinganzas,
Deus da cólera, son imaxes moi negativas, que aínda hoxe seguimos
padecendo na nosa vida cristiá. Nalgunhas das oracións do misal
tamén seguen presentes estas imaxes de Deus: vingativas, coléricas,
negativas influíndo na expresión da fe da xente sinxela máis do que
pensamos. O mesmo se pode dicir dalgunhas das intencións da
Liturxia das Horas. E tamén do libro de Tomás de Kempis, a
“Imitación de Cristo”, e de toda unha literatura espiritual que á
forza de oíla e mesmo de intentar vivenciala, produciu unha especie
de deformación xenética da fe. Os que vivimos esta espiritualidade,
dificilmente poderemos liberarnos totalmente dela. Quizais o
descubrir esa deformación xenética da fe en nós mesmos sexa un dos
factores máis positivos do noso compromiso cristián. Non
quixeramos transmitir deformacións, pero non podemos quedar aí,
temos un gran labor por realizar: refacer todos eses formularios
teolóxicos litúrxicos e devocionais, que son os que realmente
alimentan (ou debilitan) a nosa fe e a fe do pobo sinxelo. ¿Como
facer para que a presenza do divino no humano non sexa un fardo
pesado que botamos ás costas? ¿Como facer para que a presenza de
Deus sexa algo viva, que alivie o noso camiñar, algo que nos dea
ilusión na vida?
Todos sabemos a forza, o poder, que ten unha mensaxe repetida
continuamente; rematamos por asimilala, case por ósmose. As
formulacións de fe, aquelas que dalgún xeito nos abren á presenza
de Deus, están case todas redactadas en termos de obrigatoriedade
ou negativamente. A nosa resposta é de temor, de sometemento, de
respecto reverencial, de cumprimento obrigado, de rexeitamento
agochado, de rebeldía. O que tiña que ser motivo da nosa alegría,
consolo e apoio, converteuse no contrario. Outro gran labor. Nestes
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contextos é moi dubidoso calquera proceso de oración,
contemplación, de presenza de Deus. Desde unha base falsa non
podemos edificar un edificio sólido.
O que ten a chave das conciencias pode ser o maior tirano que
pode existir para os seus semellantes. O sagrado, ese espazo
misterioso, reservado ao divino, convértese nun campo estercado
para aqueles homes que se moven como funcionarios dese ámbito,
que está clausurado para os profanos, créndose os únicos
interlocutores válidos entre Deus e os homes.
É aí, neses dominios, onde se produce a distorsión e o dominio
despótico sobre os demais. Querer de Deus, a súa vontade, os seus
mandatos e dispensas, pasaban por estas falsas mediacións que,
desde o ámbito sagrado, usurpaban unha misión que non lles
pertence.
Xa sei que pode resultar estraño que diga estas cousas. Resulta
certamente estraño que para falar da presenza de Deus no mundo,
empece de tan lonxe. Pero é case imposible falar da presenza
amorosa de Deus, se antes non desmontamos ou baleiramos do
contido falso o noso intelecto e o noso corazón, as nosas estruturas
e institucións. Pois senón todo iría ao mesmo “caixón de xastre”,
e o viño novo estropearíase porque os odres están vellos. Ir creando
espazos de liberdade na nosa experiencia de fe beneficiaríanos a
todos e noso vivir cristián sería esponxado e distendido capaz de
ilusionar outras persoas, axudándoas a crecer en humanidade e en
proximidade.
A chamada de Xesús de Nazaré
Xesús de Nazaré, dános a clave deste posible cambio. O home
relixioso no sentido máis profundo do termo, soubo poñer as cousas
no seu sitio e ofreceunos unha alternativa válida e eficaz para
facelo.
Xesús aparece como un home de fe, un home que se relaciona con
Deus con frecuencia, un home no que Deus ocupa un lugar
primordial, tanto que, nun momento da súa vida, decide dedicarse
a proclamar o auténtico reinado de Deus no mundo. Vai tomando
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consciencia da paternidade de Deus e sentíndose fillo amado do Pai,
proclama a Deus pai de todos.
Xesús é un bo xudeu. Xesús non ten problemas coa fe en Deus, nin
co culto verdadeiro, nin coas expresións de auténtica relixiosidade;
o problema de Xesús, o seu drama, aparece cando, en nome de Deus,
o home é escravizado, no más íntimo do seu ser, na súa conciencia.
Neste asunto Xesús é intransixente e é, xusto aquí, onde empeza o
conflito cos representantes oficiais do sagrado. Pódese utilizar o
Deus que con amor fixo o home á súa imaxe e semellanza, para
escravizar o home e explotalo. Para Xesús a última referencia da
relixiosidade dunha persona non está no culto que tributa a Deus,
nin nas longas oracións, nin nos xexúns, nin no cumprimento da
lei. A relixiosidade verdadeira radica para Xesús no respecto e amor
ao home, e canto máis deteriorada estea a súa condición humana,
máis necesidade ten de ser apoiada para devolvela ao seu estado
orixinal. De aí a súa opción clara e decidida polos marxinados
daquela sociedade.
Todo isto sabémolo. Se o lembro é porque sempre queda no fondo
do corazón unha raíz de dúbida que pode xermolar con forza ante
calquera inseguridade.
Parece claro que Xesús fixo da súa vida, da súa experiencia de
Deus, unha narración, unha esexese do mesmo Deus. Non foi só un
mestre e un profeta, foi unha esexese viva de Deus. Tampouco foi
un home relixioso, nin un home observante das tradicións recibidas
dos maiores, nin un home dedicado ás prácticas piadosa, tal como
o entendían os funcionarios do culto. O modo en que Xesús nos
revela a Deus é desde unha praxe comprometida e nova. Xesús, de
feito, manifesta que ocupa o lugar de Deus, tomando o posto das
antigas mediacións relixiosas, pero exercendo a súa función de
xeito moi diverso: aquelas unían os homes con Deus por lazos de
servidume. Xesús ensínanos coa súa vida un modo novo de presenza
de Deus no mundo. Unha presenza que está enraizada nas mesmas
realidades mundanas nas que vivimos e nas que atopamos os trazos
de Deus. Xesús ensinounos que, cando o home relixioso busca
seguridade nas cousas de Deus, está a prostituír a mesma verdade
de Deus. Isto é o que Xesús intuía na súa polémica contra a Lei, o
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sábado e o templo. Dalgún xeito Xesús sácanos do ámbito do sacral
e lévanos ao secular como a un lugar onde as nosas relacións con
Deus serán limpas, menos interesadas e máis reais e quizais,
autenticamente relixiosas.
Isto non implica un rexeitamento absoluto das mediacións relixiosas.
En Xesús non existiu tal rexeitamento. El asistiu ao templo e cumpriu
habitualmente a lei. Xesús non era un inimigo da lei senón o seu
liberador, liberando non desde unha crítica ilustrada, senón desde
Deus. Isto fai a súa actitude máis insólita, porque ao inimigo da lei
sempre será posible atacalo e alcumalo de impío. Mentres que o
liberado desde Deus nos deixa ante o dilema que adoitaba formular
Xesús: converternos ou non. Tampouco era Xesús un inimigo do
templo; pero chocou cos que, por estaren máis metidos no templo e
controlalo máis, se crían máis preto de Deus e con máis poder de
control sobre Deus e, desde aí, utilizaban a Deus para xustificar a súa
superioridade ... Xesús non soportaba que se utilizase a Deus para
consagrar diferenzas entre os homes” (Faus)
“O camiño que leva a Deus xa non é o que vai da terra ao ceo pasando
polo templo, senón o camiño que Xesús tomou para ir aos vencidos da
historia. A grande revolución levada a cabo por Xesús é abrirlles aos
homes outra vía de acceso a Deus distinta do sagrado: a vía profana da
relación cos demais da relación ética vivida como servizo ao outro e
levada ata o sacrificio de si” (Moingt).

Empezamos por nós como “lugar privilexiado da presenza de
Deus”. Vimos que a calidade humana da vida é unha condición sen
a cal non se pode falar de contemplación de oración ou de presenza
de Deus, en realidade, se falta a calidade humana non se pode falar
de ningunha presenza, xa que falta o ámbito para que poida darse
unha relación auténtica.
Hoxe saímos do ámbito persoal e puxémonos en camiño para
descubrir como Deus, chega a nós desde outros lugares.
Repensar e reformular a espiritualidade é tarefa pendente.
Percibir e gozar de Deus na propia vida é o que realmente
humaniza. É o único camiño dunha verdadeira contemplación. Rut,
Xonás, Ben Sirá, Parábolas... leváronme ata aquí.
Hai xa máis de dez anos (outubro de 1994) escribía eu unha carta
ás alumnas e alumnos da Escola de Espiritualidade de Sobrado.
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Como resumo e concreción de todo o que antecede, cópioa a
continuación.
A primeira carta desde Sobrado
Amigas e amigos, irmás e irmáns:
A certeza de que Deus está sempre do teu lado, pode supoñer un
cambio desexado na túa propia vida. Poñer signos positivos na propia
existencia é unha tarefa primordial para camiñar polo mundo con
ilusión e optimismo, abertos a un futuro que sempre pode ser mellor.
Non estamos feitos para sufrir, nin para a tristura, nin sequera para
a morte; estas son realidades propias da limitación humana, que hai
que integrar e asumir nun proceso cada vez máis humanizador e
cristián. É o Señor Xesús o que dá o pleno sentido á nosa realidade
de crentes.
É importante sacar á luz as nosas potencialidades e os nosos desexos
profundos, aqueles que son a verdade da nosa propia vida; é aí onde
radica a fonte do sufrimento ou da paz. Se esa fondura persoal
logramos “evanxelizala”, a nosa existencia, nas súas múltiplas
manifestacións, será ela mesma mensaxe de salvación para os demais,
para os que nos rodean, para os que están máis preto de nós.
Necesitamos ser amados e necesitamos amar. “Deus é Amor”(1 Xn
4,8.16). ¿por que non te atreves a afrontar esta realidade do amor de
Deus cara a ti, con fondura e sinxeleza? Moitas cousas cambiarían,
porque o misterio do amor de Deus non é un misterio para oprimir
conciencias, nin para escravizar vontades, nin para manter as persoas
nun infantilismo que impide chegar á madureza que Cristo nos
conseguiu coa súa vida, morte e resurrección. Mil veces oirías falar
disto, leríalo mil veces, pero ¿é vida da túa vida? Pensas que a pesar
dos esforzos feitos, todo segue igual; pensas que Deus, en definitiva,
está arriba e desde alí o dispón todo ... Deus queda tan lonxe, tan
ausente das nosas existencias concretas, que non vale a pena perder o
tempo en formulacións deste tipo. Non obstante, algo nos di que hai
que intentalo de novo facer un novo esforzo poñer outra vez algúns
medios. Quizais chegues un día á conclusión de que todo é máis
sinxelo, de que non é cuestión de cambiar moitas cousas, de que é
cuestión de ver onde nos situamos na vida.
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“Deus é Amor”. É o que permanecerá sempre. Descubrir ese Deus
Amor é fonte de liberdade e de paz. Pero a imaxe de Deus está moi
deteriorada en nós; necesitamos recuperala, necesitamos urxentemente
quitarlle todas esas cousas que nós mesmos fomos engadindo a Deus
para mantelo “contento” e “lonxe” do noso vivir. E a verdade é que un
deus falso é molesto, esixente e tirano. Posiblemente é o deus que hai
no noso subconsciente e que nos mantén nunha irrealidade infecunda
e falsa. É un deus que non é amor: é a negación do amor.
Os teus desexos de camiñar, a túa sintonía coa Palabra, a túa
amizade con algunha persoa, o teu empeño por dar resposta a
preguntas, a túa fame de algo ao que non sabes poñer nome, é o que
intentamos compartir entre todos como amigos e como irmáns.
Salvador Toro
Monxe de Sobrado
Suxiro a seguinte bibliografía:
Andrés. Torres Queiruga. Creo en Dios Padre 3ª. Edit. Sal Terrae,
1992.
(Toda a obra teolóxica de Torres Queiruga, é do mellor que temos
como profundidade, espiritualidade e claridade, en castelán e galego).
Anselm Grün. La sabiduría de los Padres del Desierto. Edit.
Sígueme. 2001.
Anthony de Mello: Rompiendo Ídolos” Edit. PPC-1993
José Mª Castillo. El futuro de la Vida Religiosa” Edit. Trotta.
2003.
Leonardo Boff”. Espiritualidad” Edit. Sal Terrae. 2002.
Thomas Merton. Pensamientos en la soledad” Edit. Lumen (BA).
2001.

44 380

A miña experiencia dos
Exercicios Espirituais
Pilar W ir tz Mole
zún
Molezún

1. Introdución
Falar dos Exercicios Espirituais é para min todo un desafío.
Supón tocar unha experiencia dun gran valor simbólico na miña
vida. Todas as persoas, crentes ou non, a través das propias opcións
libres e do modo de asumir todo aquilo que nos ven dado, imos
fraguando esa experiencia única e orixinal que constitúe a nosa
identidade. No meu caso, esta experiencia humano - espiritual foi
configurándose, a través do tempo, en estreita relación cos
Exercicios Espirituais. Dunha ou doutra maneira, fóronme
acompañando sempre e marcando fitos fundamentais do meu proceso
vital.
Por tratarse dun tema tan coñecido, parece que está de sobra
unha información sobre os Exercicios mesmos: qué son, de ónde
procede esta experiencia, quén é o seu fundador. Con todo, por se
algún lector ou lectora máis novos ou máis apartados desta
tradición o precisase, empezarei por facer unha pequena presentación
obxectiva dos mesmos.
Os chamados tradicionalmente Exercicios Espirituais teñen a súa
orixe en San Ignacio de Loyola (1491-1556), un home dedicado ao
exercicio das armas que cae ferido en Pamplona, batallando contra
os franceses. Durante a convalecencia, na súa casa natal de Loyola,
lendo a Vita Christi e a Vida dos Santos, empeza un proceso de
conversión que se prolongará, durante un tempo longo de oración,
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nunha cova de Manresa. Máis tarde, recolle a súa propia experiencia,
feita guía metodolóxica para outros e outras, nun libriño pequeno
chamado “Exercicios Espirituais”, estruturado en catro semanas e
cun “modo e orde” moi preciso e elaborado.
Na experiencia dos Exercicios recóllese o dinamismo vital da
“espiritualidade ignaciana” que deu lugar á Compañía de Xesús
(xesuítas), congregación fundada polo mesmo San Ignacio, que
axiña empezou a estenderse por todo o mundo. Posteriormente,
dentro desta espiritualidade, con moi distintas variantes, foron
nacendo un gran número de congregacións relixiosas, sobre todo
femininas.
Os Exercicios non quedaron reducidos ao mundo “ignaciano”. Xa
desde o principio, entraron a formar parte da tradición espiritual da
igrexa universal e foron asumidos, a través dos séculos, como modo
de formación e de experiencia relixiosa, por movementos cristiáns
de base, seminarios, relixiosos e relixiosas, cregos, bispos e, mesmo,
por moitos papas.
2. A miña experiencia como receptora dos Exercicios
Espirituais
Como todas as persoas da miña xeración que nos formamos en
colexios relixiosos, a miña experiencia dos exercicios empezou desde
ben pequena. No colexio onde eu estudei, a Compañía de María da
Coruña, lembro que a partir dos doce ou trece anos facíamos cada
ano os Exercicios. É dicir, catro ou cinco días de silencio e oración,
orientados por un crego xesuíta.
Algunhas daquelas predicacións podo recordalas aínda agora:
moita insistencia na “pureza”, na maldade do pecado, explicacións
moi gráficas, mesmo terroríficas, sobre a morte e o inferno. Con
todo, ao contrario do recordo que outras persoas teñen destas
experiencias, debo recoñecer que, máis alá do contido, para min
resultaron positivas e axudaron a poñer os alicerces da miña fe.
Sendo nova, aos dezaoito anos, entrei monxa na Compañía de
María, unha congregación ignaciana. Desde entón, os Exercicios
pasaron a ser o centro da espiritualidade e da formación que fun
recibindo. Durante os anos do Noviciado, facíamos oito días de
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Exercicios dúas veces ao ano e, como preparación á profesión
solemne, tiñamos a experiencia dun mes de Exercicios. Ao longo da
vida tiven ocasión de participar en diferentes cursos e cursiños
sobre os fundamentos e pedagoxía desta espiritualidade e facer cada
ano a experiencia dos Exercicios.
Miradas no seu conxunto, recordo estas experiencias como tempos
fortes de oración, de reflexión, de encontro con Deus, co evanxeo,
comigo mesma e ocasións de ir configurando a miña vida en torno
ao eixo central da fe.
Gardo un especial recordo do mes de Exercicios, con Luís
Mendizabal S.J., en Roma, no ano 1964, xusto cando se estaba a
celebrar o Concilio Vaticano II. A nivel teórico, a orientación
teolóxica deste mes foi moi tradicional e, mesmo, con insistencias,
pouco sás, nas penitencias, no sacrificio, na mortificación. Con
todo, a nivel existencial, síntoa como unha experiencia nuclear, que
marcou moi fondamente a miña vida. Agora, despois de tantos anos,
teño a convicción de que aquel mes de Exercicios, tan fiel e
intensamente vivido na miña mocidade, consolidou en min unha
estrutura interior básica que, a modo de columna vertebral,
sustentou e posibilitou a apertura e a maduración posterior.
3. A miña experiencia como orientadora de Exercicios
Espirituais
3.1. Un proceso de busca
Terminei os meus estudos pouco despois de rematar o Concilio.
En Santiago, naqueles momentos de cambio, tan complexos e
esperanzadores, empecei a miña vida activa e propiamente adulta:
profesora de matemáticas, responsabilidades diversas, conflitos,
contacto con outros ambientes e novas relacións. A miña vida foise
atopando con desafíos e metida en novos horizontes de busca.
Pouco a pouco foi nacendo en min unha nova maneira de pensar, de
sentir, de actuar e de entenderme a min mesma como muller.
En xuño de 1994 termina para min unha etapa longa e intensa,
centrada en labores de coordinación e animación dentro da miña
congregación. Nese mesmo ano, vivín a fonda e entrañable
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experiencia de acompañar a miña irmá Tereixa na súa enfermidade
e na súa morte, en febreiro 19951.
Unha nova etapa empezaba na miña vida. Entre as distintas
actividades, proxectos, experiencias que se me foron abrindo, tiven
ocasión de orientar e compartir días de oración con diferentes
grupos. Unha experiencia moi enriquecedora para min, que me
obrigou a ir estruturando e compartindo a miña propia vivencia
espiritual con outras persoas. Recordo, como especial desafío, as
miñas primeiras experiencias con comunidades contemplativas
femininas.
Aquí empeza, propiamente, a etapa de sentirme suxeito activo dos
Exercicios Espirituais. Nun primeiro momento non sentía excesiva
preocupación por axustarme ao contido e metodoloxía dos Exercicios
de San Ignacio. Buscaba, fundamentalmente, ser fiel a min mesma
e expresarme desde o que eu estaba a descubrir: unha comprensión
teolóxica máis conectada coa vida, un horizonte eclesial e social
máis crítico e aberto, unha maior radicalidade no compromiso cos
pobres, unha nova sensibilidade humana e feminista.
O meu intento era buscar formas de integrar todos estes elementos
nunha síntese coherente e integradora. Pouco a pouco, este intento
foi atopándose, desde dentro, coa experiencia dos Exercicios que tan
fortemente levaba incorporada. Sen deixar de ser fiel a min mesma,
fun comprendendo mellor e redescubrindo unha nova coherencia na
proposta ignaciana tradicional.2
As circunstancias fóronme abrindo moitas e diversas posibilidades
de compartir esta experiencia. Ao longo destes dez anos, unha
media de dúas ou tres veces ao ano, tiven contacto con diversos
grupos: segrares, relixiosos homes e, sobre todo, relixiosas de
diferentes congregacións, idades e ideoloxías de distintos puntos da
xeografía española.

1

Tiven ocasión de relatar esta experiencia en Encrucillada nº 93, maio-xuño 1995

2

Neste sentido foi moi enriquecedor o traballo en equipo con Lurdes Gorostola,
Misioneira Mercedaria de Bérriz, e con Laly Jubany, relixiosa Escrava do Sagrado
Corazón.
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Vista agora, desde a perspectiva do tempo, agradezo estas
oportunidades como lugares privilexiados de estruturar, compartir
e sentir confirmada a miña fe. Foi un verdadeiro proceso de busca,
por veces torpe e atoutiñante, sempre facéndose e modificándose, no
intento de ir atopando a figura e a expresión axeitada en cada caso.
Un proceso de elaboración contrastado por sensibilidades, vivencias
e suxestións de outra xente.
Resultoume especialmente significativa a experiencia do mes de
Exercicios que vivín este ano en Bérriz, xuño de 2005, cun grupo
de 17 mulleres relixiosas, entre 30 e 40 anos, de diferentes culturas
procedentes dos cinco continentes. Foi unha experiencia moi
gratificante e confirmadora que me obrigou a clarificar e afondar na
miña proposta3.
3.2. Tres experiencias básicas
Concretando máis as influencias que me foron marcando, podo
sinalar tres experiencias que, desde o seu ángulo específico, foron
moi determinantes para min. Dalgunha maneira a miña visión
actual dos Exercicios está na confluencias destes tres procesos:
3.2.1. Grupo de Teoloxía
No ano 1970, acabada de chegar a Santiago, nun momento no que
as novas ideas emerxían con forza e ameazaban acabar con toda a
comprensión anterior, empezamos un grupo de Teoloxía con Torres
Queiruga, en Santiago. Éramos persoas moi diferentes, convocadas
pola Vicaría de Ensino para acadar a idoneidade como profesores e
profesoras de Relixión. Un grupo que axiña se independizou e segue
aínda vivo, funcionando cun ritmo quincenal, e do que eu son unha
das poucas superviventes daquel primeiro momento.
A dinámica deste grupo foi unha ocasión privilexiada para irme
abrindo, sen rupturas, progresivamente, desde dentro, ao cambio.
Foi, e segue a ser, unha oportunidade moi valiosa para estudar de
forma continuada moitos e diferentes temas, afondar nos novos
3

Este grupo de relixiosas, estaban no tempo de preparación para os seus votos
perpetuos. Pertencen a dúas Congregacións: Apostólicas do Corazón de Xesús e
Misioneiras Mercedarias de Bérriz. Vivín esta experiencia en equipo coas súas
respectivas formadoras: Pilar Ertzunza e Lurdes Gorostola.
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conceptos e descubrir as novas interpretacións. Axudoume a ir
facendo proceso, desde dentro, no compartir libre e espontáneo do
grupo e, ao mesmo tempo, desde a seguridade dunha orientación
seria e cunha ampla perspectiva teolóxica. Esta formación a modo
“escola - taller” en contacto coa vida, na busca de respostas
existenciais, permitiume ir consolidando a miña fe e a miña vivencia
espiritual desde nun novo paradigma teolóxico4.
3.2.2. Seminario de Acompañamento Integral
No ano 1994, un grupo de relixiosas de diferentes congregacións
de espiritualidade ignaciana, puxemos en marcha un Seminario de
Acompañamento, en Salamanca. Buscabamos ofrecer unha
formación, desde mulleres e para mulleres, que nos axudase a crecer
na arte do acompañamento integral-espiritual.
Ao longo deste tempo, son unhas 250 persoas as que pasaron
polos cursos, de dous anos, que ofrece o Seminario. En xeral, os
froitos son moi positivos e confirmadores. Para as que formamos o
grupo coordinador, actualmente oito mulleres, está a ser unha
verdadeira experiencia de equipo, de busca conxunta dinámica e
creativa. Unha ocasión privilexiada de afondar nunha antropoloxía
integral e integradora.
A experiencia destes anos en Salamanca foime abrindo novos e
enriquecedores horizontes, que entraron nunha profunda conexión
e complementariedade coa nova comprensión teolóxica. Agradezo
especialmente, neste sentido, a achega de Lola Arrieta, coñecida
psicóloga e especialista en acompañamento, que forma parte do
equipo desde o principio5.
3.2.3. Grupo de Congregacións Femininas de Espiritualidade
Ignaciana
Desde o ano 1984 un grupo de monxas de Espiritualidade Ignaciana,
xuntámonos periodicamente para afondar nela desde nós. Fomos
4
Nesta mesma liña, coa perspectiva dun grupo moito máis amplo, estou vivindo a
experiencia da Escola de Espiritualidade, desde o ano 1994.
5
Tamén, neste sentido, está sendo moi enriquecedor para min o Grupo de
Acompañamento que estamos vivindo en Galicia, en Sobrado dos Monxes, desde
1995.
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pasando de ser meras receptoras a descubrir a importancia de ser
células vivas e creativas dentro desta espiritualidade. Dun xeito
sinxelo, fomos compartindo experiencias e significados e buscando
novos modos de entender os diferentes aspectos da vida desde esta
espiritualidade e achegarnos aos Exercicios, desde a nosa propia
sensibilidade de mulleres. As nosas xuntanzas, nos diferentes
grupos que foron xurdindo, foron verdadeiros talleres de elaboración
teórica e vivencial da dinámica ignaciana, co intento de dar forma
a novas intuicións e recreando a nosa maneira propia de proceder.
Mirada en perspectiva, doume conta de que esta experiencia de
busca compartida con outras mulleres, foi moi decisiva na elaboración
da miña proposta de Exercicios. A comprensión actual, a síntese
que intento transmitir, leva dentro moita forza e enerxía, moitas
ideas e intuicións que se foron xerando nestes grupos de compañeiras
e amigas6.
3.3. Algunhas conclusións deste proceso
Desde a experiencia vivida quixera apuntar algunhas conviccións
e intuicións ás que fun chegando ao longo deste proceso:
- A pedagoxía espiritual e humana dos Exercicios leva dentro
unha enorme sabedoría como dinamizadora dunha espiritualidade
integradora e humanizadora. Polo feito de partir da experiencia
concreta de Ignacio, conscienciada e reflexionada, levan en si a
potencialidade de conectar coa experiencia humana de todos os
tempos.
- Esta experiencia de Ignacio, como non podía ser doutra maneira,
chegounos expresada en concepcións teolóxicas, antropolóxicas e
culturais propias do seu tempo. Para poder identificarse hoxe con
esta experiencia, resulta indispensable, ou polo menos moi axudador,
traducila nunha teoloxía actualizada e nunha antropoloxía que
conecte coa sensibilidade cultural e relixiosa do noso tempo.
- O carácter persoal dos Exercicios, que tan acertadamente
insiste na transformación afectiva e no cultivo da interioridade,
6

Nesta perspectiva de xénero axúdame moito a reflexión e busca que desde hai
dez anos estamos a facer na Asociación de “Mulleres–Cristiás–Galegas”.
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necesita ser completado coa dimensión social do compromiso pola
xustiza, para evitar deformacións intimistas que leven a un
espiritualismo desencarnado.
- O máis xenuíno e orixinal dos Exercicios, como dicía, está en
que transmiten unha experiencia. Por iso, dirixir Exercicios non
supón, sen máis, a fidelidade a un contido e un método como algo,
en definitiva, externo á propia vida. Pide compartir e facer propia
experiencia que se transmite, “pasala polo corazón” ata chegar a
recoñecerse persoalmente nela.
- Esta característica tan fundamental dos Exercicios supón un
especial desafío para as mulleres. San Ignacio expresa a súa
experiencia desde o seu ser de home e a transmisión dos Exercicios
chegounos a través dos xesuítas, tamén homes. Hoxe moitas
mulleres estamos convencidas de que a verdadeira fecundidade da
tradición ignaciana pide a nosa colaboración activa. Precisa que,
tamén nós, pasemos os Exercicios “polo noso corazón”: polo noso
pensar, sensibilidade, creatividade e facer feminino, para que, todos
e todas, nos poidamos sentir recoñecidos nesta experiencia.
4. A miña proposta actual dos Exercicios
Os Exercicios Espirituais, como o seu mesmo nome indica, non
son unha secuencia de meditacións que animan uns días de reflexión
e oración. Os Exercicios son un proceso, unha pedagoxía orientada
cara a unha experiencia espiritual transformadora da vida. Un
proceso formado por unha secuencia lineal de contidos, entretecidos
por unha lóxica afectiva que, a modo de espiral, vai avanzando, paso
a paso, ata lograr a experiencia espiritual buscada: “un novo modo
de vivir, buscando, deixándose encontrar, por Deus en todas as
cousas”.
A miña proposta busca harmonizar e integrar ben tres dimensións:
a pedagoxía espiritual dos Exercicios, un novo paradigma teolóxico
e unha pedagoxía do crecemento humano desde unha antropoloxía
integral. Tres dimensións que foron marcando a miña vida e que
vou descubrindo que, na súa profunda articulación, encontran os
Exercicios unha forte harmonía e coherencia.
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Aínda que, necesariamente, teña que ser dun xeito breve, e
excesivamente apretado, intentarei presentar as claves fundamentais
da miña maneira de entender hoxe os Exercicios. Unha proposta
que ten, sen máis, o valor de ser o resultado dun proceso persoal,
contrastado pola vivencia doutras persoas. É dicir, ten ese “valor
engadido” de toda proposta “pasada polo corazón”.
4.1. Ideas e experiencias fundamentais
4.1.1. Deus Amor crea por Amor
Deus é Amor e crea só por Amor. Un Deus, que desde o seu Amor,
só busca a plenitude da súa creación, que non quere nada para si
mesmo e que unicamente está interesado na realización positiva de
todo o noso ser, na nosa plena e total felicidade. O seu dinamismo
creador está constantemente impulsando o crecemento humano, o
progreso da humanidade, da historia e da creación enteira, en todas
as súas dimensións. Por iso, este dinamismo creador é, tamén, un
dinamismo humanizador. Deus crea ao ser humano, home e muller,
para que vivan plenamente7.
Este Principio e Fundamento atravesa todo o proceso dos
Exercicios posibilitando unha profunda coherencia en dúas
dimensións moi fundamentais:
- Ser unha experiencia de gratuidade. Deus ten a iniciativa, está
sempre buscándonos. Non se trata, polo tanto, de convencelo co
noso esforzo, oración e petición para que El veña a nós e nos
conceda a súa graza e o seu perdón. Desde a perspectiva dun Deus
que busca incansable comunicarnos o seu Amor, a experiencia de
Exercicios recobra o seu máis xenuíno sentido da gratuidade.
Unicamente buscan crear en nós as condicións humanas de
totalidade, unificación, dispoñibilidade e acollida para deixarnos
encontrar por El e que o seu Amor poida así ir transformado a nosa
vida.

7
Estas ideas están tomada de: Torres. Queiruga, A, Recupera-la creación. SEPT
Vigo 1996. En xeral, a comprensión teolóxica da miña proposta dos Exercicios está
baseada no conxunto da súa obra.
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- Ser unha experiencia espiritual - integral. A perspectiva dun
Deus que busca o ben total da humanidade, que lle interesa o noso
crecemento en todas as dimensións do corpo e do espírito, abre
horizontes cara unha experiencia espiritual integradora e
humanizadora que está na base dos Exercicios. De modo que cando
crecemos en humanidade, cando axudamos a alguén a mellorar a
súa vida, cando apoiamos o progreso verdadeiro do mundo, estamos
obedecendo a Deus, estamos facendo a súa vontade. Como recolle a
tan certeira frase de San Ireneo, estamos glorificando a Deus: “A
gloria de Deus é a vida da persoa humana”
4.1.2. Seres pecadores acollidos no Amor
A experiencia dun Deus que está sempre, buscando e potenciando
o noso ben co seu dinamismo creador humanizador, choca coa nosa
finitude e o noso pecado. Cando nos pechamos á vida, cando non
nos abrimos ao Amor, estamos poñendo obstáculos á acción creadora
de Deus no mundo. Pechamos a canle do seu Amor en nós, e a través
de nós para a humanidade. A esta luz, a realidade da culpa cobra
unha enorme seriedade e leva a experimentar unha “fonda pena e
dor polos nosos pecados”.
Pero, ao mesmo tempo, a experiencia do pecado está envolta na
plena seguridade da confianza. Sabémonos acollidos e aceptados
polo Amor dun Deus “que nos amou cando aínda eramos pecadores”
(Rom 5, 8). Esta dobre experiencia: sentir fonda dor polo noso
pecado e sentirnos fondamente aceptados por El, remítenos ao máis
auténtico e xenuíno do noso ser humano. Experimentarnos seres
pecadores - salvados é a experiencia que busca este momento dos
Exercicios.
A Cruz é o símbolo máis evidente dun Amor de Deus que choca co
pecado social-estrutural do mundo. Xesús, o ser humano totalmente
entregado á causa do ben, por culpa do pecado, termina colgado dun
madeiro. Unha realidade que hoxe segue presente, moitos homes e
mulleres, moitos pobos do planeta están sendo crucificados polo
mal, pola inxustiza, polas ansias de dominio e de poder. ¿Que fixen,
que fago, que podo facer polo Xesús sufrinte do noso tempo? Nesta
pregunta, co horizonte aberto da súa resposta, desemboca a
experiencia desta primeira semana.
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4.1.3. Deus crea creadores e creadoras
O Amor de Deus, como diciamos, está sempre activo, sempre
impulsando e traballando o ben da humanidade e da creación
enteira. Pero precisa da nosa axuda e colaboración para que este
Amor se vaia verificando e facendo real no mundo: Deus crea
creadores e creadoras. Somos os seus mediadores indispensables.
Deus precisa de nós para levar a cabo no mundo o seu labor
creador e humanizador. Necesita da nosa colaboración para que
poidamos acadar esa “sabedoría de vivir” que vai dando sentido e
felicidade á nosa vida. Necesítanos para curar e devolver dignidade
a tantos feridos e feridas que van quedando tirados pola vida.
Precisa de nós para cambiar o funcionamento estrutural dunha
sociedade que xera tan fondas e sangrantes desigualdades.
Desde esta perspectiva, cobra o seu verdadeiro horizonte a chamada
do Reino tan clásica nos Exercicios. Non se trata de traballar por
un Reino alleo a este mundo, en resposta a unha chamada
“sobrenatural”, externa á mesma realidade. Trátase de colaborar
co Deus da vida, de acoller o seu impulso desde a nosa liberdade e
creatividade, para que o noso esforzo e dedicación vaian desvelando,
neste mundo e nesta historia, o seu dinamismo creador humanizador.
4.1.4. Encarnación “desde abaixo”
En Xesús o Amor creador humanizador de Deus chega a
manifestarse plenamente na historia. Na súa persoa, Deus consigue,
por fin, regalársenos totalmente. Este dinamismo creador humanizador, plenamente acollido, faise en Xesús dinamismo
salvador. Nel rómpense todas as barreiras de separación entre o ceo
e a terra: en Xesús recoñecemos o Fillo Encarnado.
¿Quen é este home? ¿Como achegarnos á fondura do seu Misterio?
Esta é a pregunta que se fixeron os discípulos e discípulas e as
primeiras comunidades, despois da resurrección. Esta é a pregunta,
aínda aberta, da Cristoloxía de todos os tempos. Esta é a pregunta
vivencial de toda persoa crente que, fascinada por el, pon a súa vida
no seu seguimento. E esta é, tamén, a pregunta que nos facemos
nesta segunda semana de Exercicios. Unha pregunta aberta,
existencial, que busca contemplar a Xesús, achegarse intimamente
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á súa persoa para “coñecelo internamente e así mellor amalo e
seguilo”.
Marcel Legaut presenta a parábola do tesouro como a narración
evanxélica que mellor nos aproxima ao Misterio de Xesús: “O Reino
de Deus parécese a un tesouro agachado nunha leira: un home
descóbreo, vólveo a agachar e, cheo de alegría, vende todas as súas
posesións para mercar a leira aquela” (Mt 13, 44) O secreto da
persoa de Xesús podémolo intuir na súa total fidelidade ao Amor
creador, ao Reino, que polarizou toda a súa existencia. Este é ese
tesouro agachado que encheu de sentido a súa vida e polo que
apostou todo ata ao final8.
Desde a perspectiva da Encarnación entendida “desde abaixo”,
cobra un novo sentido o seguimento de Xesús. Non se trata de
imitar ou de seguir un modelo, xa feito e terminado, en definitiva,
externo a nós. Seguir a Xesús supón que a nosa vida se vaia
configurando como a súa: se vaia polarizando en fidelidade ao
tesouro. Deixar que Xesús “faga de parteira” de modo que no noso
ser particular e na nosa circunstancia concreta, a fidelidade ao
Amor creador de Deus, vaia unificando e “enchendo de alegría” a
nosa propia vida.
4.1.5. Contemplación da vida de Xesús
A segunda semana, a parte central da experiencia de Exercicios,
está toda ela dedicada a contemplar a vida Xesús, a entrar en
relación orante con el, en contacto co seu ser facer e sentir, para o
“coñecer internamente”. En coherencia cunha comprensión
dinámica da Encarnación, contemplar a un home que non chega
feito desde o ceo, que se vai facendo a si mesmo en contacto coa
realidade e acollida ao querer do Pai.
Deixándonos instruír polo profeta: “Anda baixa ao taller do
oleiro, pois alí che comunicarei as miñas palabras” (Xer 18, 2),
podemos acudir á vida de Xesús para contemplar o seu ser - desde
Deus – para os demais. E alí, como discípulas e discípulos, que
8

Legaut, Marcel., Meditación de un cristiano del siglo XX, Sígueme, Salamanca 1989,
127-150
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queren aprender e deixarse contaxiar, asistir a esa “escola – taller”
no que vai configurando a súa existencia.
Para isto necesitamos expoñer todo o noso ser ao seu contacto.
Abrir a nosa imaxinación e sentidos corporais para mirar e escoitar
o seu falar e actuar e deixarnos sorprender polos seus xestos,
actitudes, gustos, preferencias. Abrir a nosa intuición e sentidos
interiores para sintonizar, desde dentro, cos seus sentimentos,
emocións, certezas, intencións, desexos, medos, dúbidas, buscas.
Achegámonos aos diferentes textos do Evanxeo, narracións xa
moi elaboradas pola comunidade primitiva, para situarnos nos
diferentes escenarios e, a modo de portas de entrada, contemplar
ese irse facendo de Xesús:
- Contemplamos a Xesús facéndose home conforme ao querer do
Pai. Ver cómo vai vivindo o proceso de “darse á luz” desde o mellor
de si. Asistir ao seu camiño de autenticidade e liberdade e como vai
modelando a súa vida en fidelidade ao tesouro. Lúcido e valente
ante todo aquilo que pode ameazar a fidelidade ao esencial, aínda
que estean en xogo estruturas moi sagradas para el: a familia, o
circulo de amizade, a lei, o sábado, o templo.
- Contemplamos a Xesús aprendendo a mirar a vida. Ver cómo en
contacto coa xente, cos pobres e na relación íntima co Pai, vai
facendo proceso de conversión e inversión da súa mirada. Como vai
descubrindo que só “desde abaixo” desde a marxe, se pode humanizar
e ver a realidade desde a mirada de Deus. Contemplar cómo este
modo de mirar e vivir desde os máis febles e excluídos non é neutral,
vai chocando cos poderes establecidos e supón unha continua fonte
de conflitos.
- Contemplamos a Xesús afondando na intimidade co Pai. Os
evanxeos presentan, repetidamente, a Xesús orando toda a noite,
nun lugar arredado. ¿Que pasaba na interioridade de Xesús neses
longos tempos de oración e intimidade? Contemplar a Xesús neses
momentos, entrar en contacto coa súa intimidade aberta plenamente
á relación co Pai, supón asistir ao “santuario” no que mellor
podemos captar, intuír e abrirnos ao secreto último da súa persoa:
ao cerne mesmo do seu Misterio, ao seu recoñecerse como Fillo na
experiencia do Abbá.

58 394

A miña experiencia dos exercicios espirituais

- Contemplamos a Xesús madurando no amor. Toda a súa vida foi
unha aprendizaxe do amor. Na relación coa xente, mesmo a través
do papel relevante que tiveron na súa vida as mulleres, Xesús foi
modelando o seu ser. Na reciprocidade do dar e recibir xestos de
agradecemento, cariño e tenrura e mesmo na súa indignación ante
a hipocresía e o desprezo pola xente humilde, Xesús foi acollendo o
Amor do Pai e levándoo ata a desmesura de “dar a vida polo
amigos”. Na cea de despedida, co xesto do lavatorio dos pés,
exprésanos a clave do seu descubrimento: o verdadeiro amor pasa
polo servizo. É dicir, por ese amor que se expresa nunha linguaxe
humilde, verdadeira, efectiva, desde a naturalidade do auténtico,
desde unha reciprocidade acolledora e agradecida.
4.1.6. Contemplación do Misterio Pascual
O proceso de Exercicios, termina coa contemplación da morte e
resurrección de Xesús. É un tempo, terceira e cuarta semana, no
que se busca a consolidación e confirmación de todo o vivido: unha
experiencia transformadora, enraizada na historia que se abre cara
a un horizonte transcendente de esperanza.
En Xesús, morto nunha cruz, como consecuencia da súa fidelidade
á causa do Reino, temos un signo evidente de que Deus non pode
evitar o mal pero acompaña cunha inmensa tenrura, a toda persoa
que sofre. O Pai, que desde a plena identificación acompañou ao seu
Fillo ata o final, tampouco o puido librar do sufrimento.
Na experiencia de Xesús resucitado, temos a seguridade de que
nin o mal, nin a morte teñen a última palabra sobre a existencia.
Deus é un Deus de vivos, que non deixa a ningún ser humano caer
na morte. O seu Amor, que non pode na historia evitar o mal,
ofrécesenos como salvación plena e definitiva no seu abrazo final.
4.2. Orientacións metodolóxicas dos Exercicios
Os Exercicios, como veño dicindo, son unha experiencia espiritual
orientada á transformación persoal. A súa pedagoxía, centrada na
persoa de Xesús, busca invitar, motivar e promover que a persoa
vaia ordenando a súa vida: afectos, desexos, ideas, actitudes,
comportamentos e, mesmo a súa sensibilidade, conforme ao querer
de Deus.
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Para lograr esta transformación San Ignacio, ao principio do seu
libro, presenta unha serie de orientacións metodolóxicas. Con esta
mesma finalidade, vai intercalando nas diferentes meditacións
coloquios e peticións que buscan orientar e estimular o desexo cara
a experiencia que en cada caso se pretende conseguir.
Neste sentido de transformador, cobran unha especial relevancia
as once peticións que aparecen ao longo dos Exercicios e constitúen
unha clave fundamental no proceso de educación afectiva.
Tradicionalmente faise tanta insistencia neste aspecto que, a
primeira vista, pode parecer incompatible ser fiel á intuición de
Ignacio e prescindir da oración de petición; mesmo hai grandes
especialista na materia que pensan así.
Con todo, desde unha actitude humilde e respectuosa, quero
expresar a miña firme convicción de que é posible lograr doutro
xeito, máis acorde coa absoluta e amorosa iniciativa de Deus, esa
mesma transformación afectiva que se busca desde a insistente
petición. Creo que a linguaxe relixiosa ten outros moitos recursos
para expresar, espertar e potenciar o sentimento de indixencia
persoal e desexo de Deus.
Na miña experiencia, intento conservar de diferentes maneiras os
valores que encerran as distintas peticións. Ben formulando
expresamente o desexo que se busca, ben dándolle a volta á petición
de modo que exprese que é Deus quen nos está pedindo a nós
acollida e colaboración ou ben a través doutras expresións e
evocacións oracionais, que respecten sempre a iniciativa gratuíta,
amorosa e incondicional de Deus..
Neste mesmo sentido transformador, utilizo moito a linguaxe
imaxinativa e simbólica. Como sabemos, a identificación simbólica
ten unha gran forza expresiva para espertar zonas durmidas do
noso ser. Ten a capacidade de sorprender “polas costas” as defensas
racionais e chegar á nosa interioridade, mobilizando e avivecendo
o desexo. Tamén estou descubrindo o poder integrador e
transformador da linguaxe corporal, que vou introducindo a través
da danza contemplativa.
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4.3.

Claves dunha pedagoxía integral

En sintonía coa comprensión dun Deus que impulsa cara á
plenitude todo o noso ser humano, cobra unha especial importancia
o dinamismo do crecemento integral. De forma moi breve enumero
algunhas claves pedagóxicas que, ben articuladas, poden axudar a
lograr mellor o proceso transformador que buscan os Exercicios.
- Atender á comprensión e consciencia de si. É dicir, axudar a
persoa a que se vaia entendendo a si mesma nos distintos aspectos:
corporais, psicolóxicos, sociais, culturais e espirituais como unha
totalidade interrelacionada.
- Atender aos movementos da afectividade. É dicir, axudar á
persoa a irse facendo consciente dos impulsos afectivos que impactan
a súa sensibilidade e mobilizan a súa enerxía vital na dinámica do
desexo.
- Atender ás motivacións. É dicir, axudar á persoa a que vaia
descubrindo e elaborando o significado e o sentido das diferentes
experiencias do proceso.
- Atender á experiencia espiritual. É dicir, axudar a persoa a ir
tomando conciencia agradecida da presenza activa do dinamismo
creador de Deus a través do mesmo proceso humano que vive9.
Na miña proposta de Exercicios busco atender a estas claves de
diferentes maneiras. No estilo mesmo das orientacións, a través de
“preguntas existenciais” e símbolos que axuden a traer á propia
realidade as ideas teolóxicas e os textos da Palabra. Resulta moi
axudadora a experiencia do acompañamento persoal.
5.Unha espiritualidade humanizadora
Os Exercicios terminan coa “Meditación para acadar amor”. Esta
meditación expresa o punto de chegada de todo o proceso: “unha
maneira contemplativa de vivir buscando, deixándose encontrar
9

Para ampliar estas ideas pode confrontarse: Arrieta, Lola, Acoger LA VIDA,
acompañando la vida, El acompañamiento en la vida cotidiana, Frontera Hegian 26,
Vitoria 1999.
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por Deus, en todas as cousas”. Cara aquí apunta, en definitiva, a
transformación que buscan os Exercicios.
Na miña proposta, este punto de chegada pasa a ser, tamén, o
punto de partida como un dinamismo circular envolvente que vai
conducindo toda a experiencia. O impulso creador e humanizador
de Deus, que flúe amorosamente desde a entraña mesma de todo o
creado, emerxe na historia a través de tres fontes nas que
constantemente nos busca: a nosa propia vida persoal con todo o
que somos, corpo, interioridade e circunstancia; a realidade que
nos rodea, historia, acontecementos, cultura, relacións, persoas,
especialmente as máis desfavorecidas; a Palabra que, como
experiencia maiéutica, vai alumeando o proceso.
Na concreción e interrelación destas tres fontes, intimamente
conectadas entre si, vou desenvolvendo os diferentes momentos da
experiencia de Exercicios. Un proceso que se vai afondando a través
de dúas actitudes: o agradecemento ante o don que se nos regala e
a decisión de responder con todo o ser. Dúas palabras Grazas e Sí
que, na súa interacción e unificación crecente, van abrindo á fonda
actitude dunha total dispoñibilidade agradecida que expresa a
clásica oración do “Tomade Señor e recibide...” coa que remata a
experiencia dos Exercicios.
Neste sentido, os Exercicios non terminan nunca; máis aínda,
propiamente empezan cando rematan os días de retiro e oración. O
seu dinamismo interno busca ser, no medio do vivir cotián, esa
forza interior que mantén viva e esperta unha espiritualidade
humanizadora e comprometida coa xustiza.
Pilar Wirtz Molezún
Relixiosa da Compañía de María

62 398

Recanto de oración

Anxos Renieblas e Rosa Andión

Na mesma convivencia de Sobrado que recolle este número, e que
reuniu ao grupo da Escola de Espiritualidade, fixemos e compartimos
tamén a oración en común. Á hora de decidir se a faciamos ou non
pública, tivemos moitas dúbidas. Dunha banda son expresións para
compartir nun determinado contexto, e fóra del, corre o risco de non
encaixar nunha lectura allea a ese clima. Pero doutra banda, pensamos,
que sempre desexamos saber cómo oran os demais, qué podemos
aprender nós, cómo nos axudar. As palabras de Xesús no evanxeo,
falan da oración nunhas claves de sinxeleza, de naturalidade, de
dirixirnos ao Pai como fillas e fillos. Sen pudor, poderíamos dicir. A
natureza, as flores, as árbores, as sementes, estiveron sempre nos seus
beizos coa meirande proximidade ao Pai e aos irmáns. Esta “falta de
pudor” evanxélica decidiunos por dalas a coñecer, conscientes de que
non serán nin sombra do que foron en Sobrado. Pero conscientes
tamén de que a semente pode florecer en calquera dos lugares onde
caia...E na seguridade de que Encrucillada chega a moitas persoas
que queren aprender a orar. Anxos Renieblas e Rosa Andión recolleron
os textos destas oracións.

Introdución
Semente, terra, planta que medra…
Acollemos o en nós o símbolo
que vén acompañando a nosa andaina durante todo este ano...
E facemos silencio...
Velaí como a chuvia e a neve baixan do ceo en non voltan alá sen
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enchouparen a terra, fecundala e facela brotar, para que lle dea
semente a quen sementou e pan a quen come, así tamén será a miña
palabra que sae da miña boca: Non voltará a min en van, senón que
fará o que eu queira, e conseguirá aquilo para o que o mandei... (Is
55,10).
Imos traballar agora coa “tola da casa”, como chamaba Santa
Tereixa a imaxinación, unha das capacidades que máis nos axudan
a orar...
Imaxínate coma unha planta... Sente as súas raíces, o seu talo, as
súas follas, o fluír do zume... Que clase de planta es...? Como vas
medrando? (vizosa, medio seca, alta, feble...) Onde estás plantada...?
Si, sairedes con ledicia e viredes con fartura, os montes e os
outeiros estalarán de xúbilo na vosa presenza, e todas as árbores do
campo baterán palmas... (Is 55,11)
***
Cantamos...
Vinde loar ao Señor, noso Deus (bis).
As árbores do campo baten palmas
e os montes estalan de gozo.
***
Escribe agora unha oración, coma se esa planta que es ti, ben
regada ou precisada de auga, en tempo de invernía ou primavera,
falara con Deus... Comparte a túa oración...
Oracións espontáneas:
(Pediuse a todas persoas presentes que, deixando fluír o sentimento,
expresasen sen pretensións literarias a súa vivencia nunha pequena
oración).
Pai, son coma aquela semente da parábola sementada na beira do
camiño, e á que calquera pequeno contratempo facía esmorecer.
Quero reverdecer a miña beirarúa, quero sementar esperanza,
quero gañarlle espazo ao camiño pedregoso, pero como facelo? Se
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non deixo que a túa luz ilumine a miña vida, nin a túa auga reviva
e revitalice a as miñas raíces. Perdón, unha vez máis por non
deixarme crecer na túa dirección, no teu sentido, o único posible.
* * *
Como me gustaría, meu Deus, sentirme por sempre ben presa na
túa terra, por veces seca, mais de contado enchoupada, ás veces
queda, noutros momentos ben batida pola túa voz –palabra
interminable– que turra por min, nada entre tanta nada. Como me
vexo. Inmensidade verde, inmensidade azul, inmensidade.
***
Señor, non sei se sirvo para algo. Aparezo, florezo, morro, e cando
parece que xa non volverei, de repente, volvo a brotar e por pouco
tempo teño esperanza de florecer e nunca máis morrer. Por que non
podo ser unha planta máis fructífera?
***
Señor, que coa seca valore a auga, que coa auga eu floreza, que coas
flores embeleza aos nenos que xogan, ás nenas que cantan, ao
camiñante, á camiñante que descansa; un sorriso para quen ten
penas. Que as miñas espiñas non manquen, que sirvan para dar
vida, que a miña vida se transforme, me transforme para dar un
pouco da túa vida.
Grazas, por esta chuvia de abril. Grazas por eses xermolos tenros
que me devolven a confianza nunha nova primavera. Pero, grazas
tamén por este duro inverno que me deixou nu e frío, puro tronco
e raíces. Hai un tempo para todo.
Grazas, Señor, porque me fixeches forte coma o acivro, porque me
cubriches de flores coma a camelia, para logo ser alimento do
campo... Grazas porque me fixeches silvestre, salvaxe, coma as
margaridas, brancas e amarelas e me deches a sensibilidade e a
dozura das rosas... Quero regar, coidar, alimentar e mimar todo isto
que ti me deches para que, compartíndoo cos demais, chegue a ti
crecido, grande, valioso. Grazas, Señor.
Grazas, Pai, por tantas cousas que me regalas para poder medrar.

401 65

Anxos Renieblas e Rosa Andión

Grazas porque non te cansas da miña lentitude en agromar, en dar
froito. Quero facerme consciente da túa presenza, da túa invitación
a ser.
Señor, eu tamén che agradezo que me creases. Vexo tamén outras
plantas máis bonitas ca min e ata sentín nalgún momento que me
gustaría ser unha delas; pero non, só era un pensamento que ao
razoalo me facía caer na conta de que eu, a pesar das espiñas e
dalgunhas follas amarelas, tamén teño cor verde e vou enchendo os
roleiros que estaban espidos. Tamén son útil porque incluso teño
froito, as amoras que tanto gustan aos nenos.
Señor, que fría foi a xeada! Que brusca foi despois a poda feita por
mans pouco expertas, Señor! Pero ti dasme a forza e a calor precisas
para xermolar e florecer de novo, aínda que sexa a destempo.
Grazas, Señor.
Ai, Señor, axúdame ca túa calor agora no inverno da miña vida,
para que poida seguir contigo ata ao final da miña vida.
Conclusión:
Acollemos de novo a palabra...
En vez de silvas medrará o ciprés, en vez de estrugas medrará o
buxo, e isto serviralle a Deus de renome, de sinal eterno que non
desaparecerá (Is 55,12).
E por último, recibimos os consellos de coidado da nosa planta...
Meu fillo, miña filla, desde a túa mocidade acolle a instrución e ata
a ancianidade acadarás sabedoría; achégate a ela coma quen ara ou
sega e espera colleita farturenta, pois no seu cultivo terás que
traballar un pouco máis axiña xantarás dos seus froitos... (Si 6,19).

Anxos Renieblas
Rosa Andión
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Hai escasamente tres meses tiven a oportunidade de asistir a un
Congreso Internacional sobre o estudo da Biografía Humana para
o desenvolvemento persoal, na cidade de Dornach, Suíza. Debatíase
sobre as turbulencias no mundo actual e como afectan ás persoas
no seu desenvolvemento espiritual. Despois de escoitar a conferencia
do escritor holandés Manfred Van Doorn, formador de directores de
empresa e asesor de destacadas personalidades do goberno, sentín
a necesidade de aportar a miña colaboración e falar sobre o ser
humano, ese ser que comeza a formarse no seo materno e que
despois de pasar por un proceso de xestación aterra neste planeta
sen saber moi ben por qué nin para qué. Sinto a necesidade de falar
de ti e de min, de todos e de cada un de nós no noso devalar pola
vida, embarcados na mesma aventura, fillos do mesmo pai aínda
que non saibamos recoñecelo; en definitiva seres espirituais que
estamos na terra para aprender, como se dunha escola se tratase,
seres humanos chamados a evolucionar como o resto da creación e
que un día nos veremos na obriga de abandonar este lugar para
atoparnos coa Verdade da nosa existencia, máis alá do que fose sido
a nosa vida, a nosa relixión ou as nosas crenzas.
O que o escritor Manfred Van Doorn presentou ante os asistentes
ao congreso foi a idea de que a evolución das persoas se vai
realizando entre dous pólos opostos e á vez complementarios, que
van seguindo fielmente leis marcadas pola natureza nunha ascensión
en forma de espiral na que cada paso para arriba achega unha
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corrección ás unilateralidades e problemas do paso que o precede.
Tendo en conta que as persoas xa non asisten maioritariamente ás
igrexas para a súa transformación, pero, en troques, asisten con
regularidade a cines... o conferenciante ilustrou a súa exposición
con películas de grande actualidade, destacando as escenas que
mostraban unha mensaxe de contido espiritual e que o espectador
poderá comprender e interpretar na medida na que se atope preparado
para isto. Se temos en conta as últimas tendencias que demostran
que a fantasía e o simbolismo están substituíndo os métodos máis
realistas, poderemos comprender mellor a importancia destas
ensinanzas e, en consecuencia, desenvolver a imaxinación e o
sentimento, podería facilitar a catarse.
Se observamos a natureza no seu proceso evolutivo, podemos
recoñecer as leis que a rexen. Estas leis son as mesmas que se
reproducen na biografía de calquera ser humano. Do mesmo xeito
en que a semente sofre un proceso de transformación, e dunha
imaxe xorde mellorada a seguinte ata chegar a dar o froito, así no
proceso da vida humana existe unha continuidade de secuencias
que nos permiten albiscar a imaxe de cómo será o paso seguinte,
coa única salvidade de que o que na árbore ou na planta ocorre de
xeito espontáneo e incosnciente, sen posibilidade ningunha de
elección, no proceso humano pódese realizar por un acto de vontade
consciente, condición sine qua non para unha verdadeira evolución
e desenvolvemento. Por isto, cando falamos da evolución das
persoas, nunca poderemos aventurar a súa fin, xa que forma parte
do seu libre albedrío e, polo tanto, pertence ao ámbito da conciencia.
A historia do ser humano comeza co mito do Paraíso onde foron
postas a proba as súas ansias de liberdade. A partir de Adán e Eva,
algo pasa a formar parte do ser humano como propio e intransferible,
algo que podería definirse como un proceso de individualización. O
ser humano sepárase da totalidade da creación para comezar unha
forma de vida nova. Rompe cos privilexios dos que ata entón
gozara, asume todas as consecuencias que disto se derivan e
comeza a súa andaina como ser individual, único, non repetible. É
o seu primeiro acto de liberdade.
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Neste proceso de individualización acompáñano todas as forzas
da natureza, do mesmo xeito que acompañan á floración da semente
que o home sementou no seu día para que medrase ou dese os seus
froitos. No seu proceso de crecemento o home vai pasando por
diferentes etapas que oscilan entre a expansión e a concentración
para volver de novo a espallarse, o mesmo que o sol sae ao amencer
e declina ao anoitecer de cada día para voltar a lucir ao día
seguinte, ou da mesma forma que as catro estacións van pasando
unha detrás outra ao longo do ano, cada unha coas características
especiais. Primavera, verán, outono e inverno son os catro limiares
que o ser humano, sempre en desenvolvemento, precisa traspasar
no seu percorrido espiritual, no que a primavera terá unha relación
de polaridade co outono.
Na primavera da vida o idealismo ten unha forza que actúa como
motor das nosas aspiracións. Todo ao noso arredor é vida, semente
que comeza a florecer, é a eclosión dos casulos, a subida imparable
do zume das plantas, sentimos o entusiasmo, a alteración do
sangue nas nosas veas. Como contraste atopámonos con trabas, co
realismo da mesma vida e faise preciso buscar o equilibrio entre o
lume da primavera e o aire frío de outono, cando a terra traballada
descansa agardando a seguinte sementeira. É preciso realizar este
traballo. Entre idealismo e realismo vaise resolvendo o primeiro
paradoxo da vida.
Desde o idealismo máis puro dos primeiros tempos primaverais
ata conseguir a visión precisa da meta, hai un camiño que nos
conduce a entrar en relación harmónica co plan divino, ímonos
movendo entre dúas polaridades. Ao mesmo tempo que o
pensamento e a vontade se unen nunha teima apaixonada por
descubrir o contorno, faise preciso ir completando o entusiasmo
cunha visión máis realista. Séntese a necesidade de descubrir as
causas, pero, ao mesmo tempo, precisamos ver a outra cara da
moeda, temos que descubrir as consecuencias. Sentimos o ímpeto
da chamada á acción pero é necesario medir cada situación, seguir
un sentimento de harmonía interior. Ao mesmo tempo que nos
comprometemos cos nosos ideais precisamos moderar o lume,
equilibrar a balanza, establecer relacións harmoniosas para que
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outros teñan tamén a oportunidade de crear un mundo con sentido.
É a outra polaridade, o elemento que complementa a nosa acción.
Así aprendemos a negociar e realizármonos na cooperación autónoma
onde eu son importante, pero o outro tamén o é, e os dous temos
algo que gañar, algo tamén que ceder.
Nesta espiral de crecemento preséntase un novo reto ante nós. Do
idealismo dos primeiros tempos vimos pasando ao racionalismo
como unha chamada a ser efectivos na vida. Construír o noso
mundo, construír cos outros, achegar algo novo. É o reto que se
resolve entre a forza da razón e o coñecemento que achegan as
experiencias sensoriais. Continuamos na primavera da vida. Na
natureza correspóndese con época de ano na que a terra xa está
verde, húmida e produtiva e as plantas entraron nunha fase de
floración.
Trátase de terra fecunda, preparada para entrar en comunicación
cos elementos que fan posible o milagre de dar froitos.
Está claro que a razón proporciona unha fonte de coñecemento
así como a achega de criterios básicos que serven de apoio ás nosas
accións. O propio Tomé de Aquino fala dunha base racional na que
asentar a nosa fe. A razón constitúe, polo tanto, un dos piares
esenciais do noso desenvolvemento espiritual. Por outra parte
adquirimos coñecemento a través dos nosos sentidos e ámbolos
dous principios son igualmente importantes e necesarios. Chegados
a este punto da nosa escalada é preciso ollar dentro e descubrir que
algo en nós ten que morrer. É necesario destruír o ego para que
poidan xurdir novos horizontes que reforcen a nosa conciencia. É
preciso morrer para resucitar. O próximo chanzo é espertar á
compaixón, poñer paixón no compartir, aprender a situarnos na pel
do irmán. Agora tendemos a contraernos, a mirar cara dentro.
Algunhas veces é necesario chegar a tocar fondo para atoparnos
con este impulso de vida, morrer para chegar –como a ave fénix– a
renacer das cinzas.
Por último achegámonos ao noso obxectivo: lembrar e retornar ao
espiritual, atopar a propia identidade, a orixinal e primaria, a que
levamos gravado no fondo do corazón, pero esta harmonía non é
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posible sen vencer o último atranco. É preciso facernos críticos,
diverxentes, tomar distancia para saber dicir onde dirixir a frecha
dos nosos ideais, separarse para análise. Entramos nesa recta final
no proceso de individualidade. Desde o esforzo por concretar
obxectivos, temos que ir avanzando ata o último de todos eles. É o
momento de expansión e temos que concentrarnos nos medios para
conseguilo. Buscamos a verdade que é única, pero que dalgunha
forma está repartida entre todos, é a suma duns e doutros, de todas
as individualidades. Coa forza da verdade e desde un ideal auténtico
e realista podemos contribuír a formar un mundo máis humano.
Despois da separación para a análise prodúcese a converxencia co
lume da acción.
E a fin, a primavera, o período da aparición das froitas e das
flores. O aire é suave, agradábel e lixeiro, e todo nos empuxa á vida
en constante comunicación coa natureza.
Poderíamos concluír que o mundo espiritual require as
experiencias terreas. O ser humano busca contacto coa terra para
todo o mundo espiritual. Incluso no máis profundo da corrupción,
sobrevive unha inmensa nostalxia de reunión co plan divino máis
elevado. Neste senso o meramente físico e material recobra gran
importancia. Todos podemos darnos conta disto cando escoitamos
un instrumento musical construído pola man do artista, e podemos
gozar das súas melodías tanto máis canto maior sexa a súa pureza
de son ¿Sería o mesmo se en vez de escoitar unha harmoniosa
melodía escoitásemos unha disertación brillante de cómo se constrúe
un violín? É a materizalización dunha idea o que fai posible o
milagre de ser, de tal forma que a maior calidade do instrumento,
maior satisfacción e goce.
Así é tamén na experiencia terrea onde imos atopar a clave da
nosa evolución espiritual, xa que cando conseguimos amar o material
e comprometernos na súa realización é cando estamos no chanzo
máis alto da espiritualidade. É no encontro coa verdade, onde o
Creador e a criatura se atopan en perfecta harmonía.
Chegados a este punto algo se clarifica no panorama da existencia
humana, entramos en harmonía co mundo e podemos recoñecernos
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como seres espirituais que vimos á terra coa única finalidade de
desenvolver o noso potencial alén das nosas limitacións e das nosas
crenzas, alén do camiño que, en uso da nosa liberdade, elixiramos.
Tan só contemplando a orixe da vida desde este aspecto humanoespiritual á vez poderemos comprender a dignidade do ser que se
funde co divino para cumprir unha misión sagrada desde o momento
mesmo no que comeza a respirar o aire deste planeta. A vida
recobra así un novo senso para nós.
Manfred Van Doorn remata a súa disertación con estas palabras
que quero facer miñas. “Ter a columna vertebral conectada ao
corazón, é dicir, o pensamento liberado unido ao sentimento, e
estar abertos á compaixón é a maior contribución á futura
transformación do mundo”.
Conchita Rodríguez Prendes
Funcionaria de Sanidade
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Os días 15 e 16 de marzo do presente 2005, no salón de actos do
fermoso e histórico Café Moderno de Pontevedra, tiveron lugar os
actos finais da homenaxe –no primeiro centenario do seu
nacemento– ao lírico pontevedrés Xoán Vidal Martínez (19041994). Concretamente o día 16 houbo unha mesa redonda na que
interviñeron Xosé Ramón Pena, Xesús Alonso Montero e eu mesmo.
Os organizadores da mesa, auspiciada como os demais actos pola
Concellería de Cultura do Concello da cidade, coa entusiasta
colaboración de Aurora e Clementina Vidal, fillas do poeta e poetas
tamén elas, suxeriron que eu falase de Xoán Vidal como poeta e do
seu labor no campo das revistas literarias. Desa dupla actividade,
a da creación poética propiamente dita e máis do labor publicístico
na prensa literaria, quixera dicir algo.
Pola súa idade, Xoán Vidal inclúese xeracionalmente –a carón de
Amado Carballo, Manuel Antonio, Luís Pimentel e outras voces–
na chamada Xeración de 1922 ou de 1925 e precisamente el, cando
só tiña dezasete anos, convértese en pioneiro de todo o grupo ao
publicar Mágoas (1921) que, cunha breve nota de presentación, en
castelán, de Amado Carballo, representa o comezo dunha traxectoria
poética caracterizada polo bilingüismo, a irregularidade das súas
entregas, a súa escasa fecundidade e o permanente afondamento no
íntimo: poema a poema, o escritor teima na súa intimidade para
revelar, como claves da mesma, a dor existencial, o desacougo, a
melancolía, a saudade e a tristeza.
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Pero xa en 1920 publicaba o noso poeta algún poema nas páxinas
de Hebe (Pontevedra, 1921), revista literaria que dirixía o seu
amigo Modesto Bará, que desenvolverá a mesma función en
Alborada (Pontevedra, 1922), “publicación literaria” mensual que
funda Xoán Vidal aos dezaoito anos. Imprentada no obradoiro de
Celestino Peón, Alborada, que tira só catro números, pero que
acolle un valioso material de ilustracións en forma de gravados ao
linóleo, presenta unha espléndida nómina de colaboradores gráficos
e literarios (Amado Carballo, Manuel Antonio, Cabanillas, Losada
Diéguez, Antón Villar Ponte, V. Paz Andrade, Castelao, M. Méndez,
Álvaro Cebreiro, etc.) e fai unha significativa contribución á prosa
literaria.
Na Pontevedra dos anos vinte é Xoán Vidal un mozo que milita
nas ringleiras do galeguismo e se move entre galeguistas. A súa
mínima comparecencia en Alborada (unha prosa poética que non
chega ás dez liñas) revela a súa modestia e xenerosidade, trazos do
seu espírito solidario que se manifestan así mesmo na publicación
dos dous poemarios de Amado Carballo: Proel (1927), co selo
editorial de Alborada, e O Galo (1928) no que presta decisiva axuda
para a súa edición. No mesmo 1927, e tamén co selo de Alborada,
publica Alcor, o seu segundo libro de poemas, esta vez en castelán.
Nestes anos publica tamén algúns poemas en Vida Gallega, Resol,
A Nosa Terra ou Nós e con posterioridade, poemas seus, agora en
castelán, aparecerán en Sonata Gallega ou en Parábola, de Burgos,
e por suposto nas páxinas de Cristal (Pontevedra, 1932) da que foi
fundador e que dirixiu a carón de Xosé Mª Álvarez Blázquez,
Antonio Díaz Herrera e Rafael Lois Teixeiro.
Pero falemos dos poemarios do escritor na década dos anos vinte.
Mágoas, a súa estrea como poeta galego, é naturalmente un libro
inmaturo dun poeta precoz que sabe de métrica e retórica, que
posúe algunhas lecturas das que as de Rosalía e Lamas Carvajal
ecoan nos seus versos. Galicia, a terra, é o eixe e clave do mundo
poético. A súa visión pasa, desde a óptica do galeguismo belixerante,
por poemas de ton e acento reivindicativo, social, de protesta, onde
a voz do poeta se manifesta contra a emigración, o caciquismo, a
dureza da vida do labrego e outros males da patria que só terán
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remedio ou redención cando a fouce estea tinxida “c-o negro sangue
/dos tiráns”. Hai, complementariamente, unha mirada á terra chea
de tenrura e agarimo en composicións como “¡Terriña d’os meus
amores!” ou “Non podo deixal-a Patria.” Pero temos ademais unha
veta amorosa que non é senón un motivo literario envolto nun
sentimentalismo romántico pouco máis que adolescente e, así
mesmo, un latexo intimista que se concreta nun insólito pesimismo
que ve a vida como unha “triste loita” ateigada de “pesadume...
dores... murchas froles... tristuras... mágoas”, cosmovisión evidente
en poemas como “N’o camiño d’a vida” ou “Nouturnio”.
Nin os poucos anos do poeta -daquela na mocidade dos dezasete
anos- nin a súa circunstancia persoal ou familiar confiren
autenticidade a tan escura e desolada cosmovisión que, no entanto,
será unha constante no poeta e haberá que entendela como un
trazo radicalmente constitutivo do seu espírito, da súa sensibilidade,
do seu estar no mundo. Romántico, en fin, o poeta dialoga coa
paisaxe, que é e será o seu íntimo confidente e o espello da súa
ferida sentimentalidade. Rematemos dicindo que o poema que abre
o libro (“Carballal qu’o vento bica”) está na mellor, na máis
perdurable e definitoria liña do lirismo de Xoán Vidal: paisaxismo
intimista, contemplativo, cun recendo de melancolía, de nostalxia;
e un sentimento da existencia como perda ou desposuimento. A
retórica do hilozoísmo explicítase nos epítetos humanizadores
(fontiña marmuradora, rumoroso piñeiral) e na predicación de
igual signo (o vento bica), mentres o diminutivo (fontiña, casiña,
tempiños), que o poeta prodigará sempre, asolaga a composición de
tenra afectividade. Pola contra as cinco pezas de “Poemas curtos”
que cerran o libro posúen un sabor popular ao xeito do cantar ou
da copla que o poeta non frecuentará.
Alcor (1928) é, seguramente, o poemario máis depurado e máis
representativo de Xoán Vidal, que amosa aquí a súa tendencia ao
poema breve, ao verso curto, á asonancia da rima, ás estruturas
poemáticas binarias ou ternarias e aos finais poemáticos abertos,
indefinidos, suxeridores. Aquí está, con pegadas do impresionismo,
o lirismo paisaxístico, a paisaxe pola que asoma o eu lírico que
proxecta o seu latexo sentimental na “llorosa/música del campo”,
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en “la tristeza del campo”, en “el árbol silencioso/de la muerte”, en
“la pena”, en “la angustia” que provocan a saudade e a lembranza
do amor ausente. Algunha mínima pegada de Juan Ramón Jiménez,
da vangarda ultraísta, da greguería de Gómez de la Serna, xunto
coa presenza -máis clara- do neopopularismo e a frecuencia da
prosopopea como instrumento humanizador ou vitalizador e
animizador da paisaxe (paisaxe rural, de aldea e campo, de paxaros
e árbores e lúa e choiva e campás e grilos cantores e primavera moi
reiteradamente), que non ignora a cidade en poemas como “Apunte
primaveral”, posiblemente o único vangardista do libro.
Alcor é a manifestación dun lírico puro, dun poeta ensimesmado
e de contida emoción, dunha voz sensible e sensitiva, dunha
linguaxe ao tempo sinxela e coidada e unha retórica menor
manexada con soltura; dunha cosmovisión nalgún intre luminosa e
aberta, pero máis definidamente desesperanzada e triste. En
definitiva, estamos diante dun fermosísimo libro de palabra limpa
e clara e de espazos de silencio. Un libro ao mesmo tempo fresco e
de callada perfección.
A aparición de Cristal (1932-33) cos dez números que tirou,
representa a última iniciativa publicística do poeta, que deixa aquí,
excepcionalmente, un significativo número de poemas. Cristal
rende homenaxe a Amado Carballo (do que recolle numerosos
poemas en galego e castelán), anuncia con entusiasmo a presenza
de García Lorca en Pontevedra, acolle un elevado número de líricos
pontevedreses (Xosé Mª Álvarez Blázquez, Manuel Antonio, Fermín
Bouza-Brey, Amado Carballo, Juan Bautista Andrade, Antonio
Díaz Herrera, Roberto Blanco Torres, Ramón Pérez Cienfuegos ou
Xerado Álvarez Limeses entre outros). Cristal foi ademais
privilexiada depositaria -como logo o serían Sonata Gallega, Spes
ou Sal-lux- de gravados en linóleo da autoría de Carlos Maside,
Pintos Fonseca, José Luis Turas, Manuel Torres, Fernando Alonso,
Xosé Sesto, A. Portela Paz e Alejandro de la Sota. Todos eles
relevantes cultivadores da técnica do gravado en linóleo que Castelao
trouxera a Pontevedra en 1921, froito da súa viaxe por Europa, e
que o mesmo Castelao ensinou nas aulas do Instituto de Pontevedra.
O resultado foi a aparición da chamada por Filgueira Valverde
“escola de linoleografía de Pontevedra”.
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Militante galeguista como dixemos, Xoán Vidal ocupa, en 1931, o
cargo de secretario do Grupo Nazonalista Galego de Pontevedra.
Xunto con A. Iglesias Vilarelle traballa para introducir o galego, as
letras galegas, nas escolas, pois daquela o poeta estaba a exercer
como mestre en escolas de aldeas como Vento, Tivó ou Nespereira.
A guerra civil non só supuxo un expediente de castigo que o privou
do exercicio da docencia e que só lle foi levantado en 1946, pois a
contenda e os prolongados anos de represión supuxeron para o
poeta un trauma do que endexamais se recuperou e que implicou
longos silencios e baleiros no seu labor literario, que despois de
1936 foi esporádico e abeirou o uso do galego agás en poemas
agrupados que non conseguiron callar nun novo libro. A morte de
amigos como Alexandre Bóveda, o cárcere que sufriu Evaristo
Mosquera, as numerosas e tráxicas mortes e asasinatos que viu ao
seu redor, a secuela do medo e a necesidade que pasou e a persecución
do galeguismo foron feridas que non cicatrizaron para el, que tivo
que calar, pero que non esqueceu. Tense dito que a xeración de
Xoán Vidal tivo un destino tráxico: comezou coa prematura morte
de Amado Carballo e Manuel Antonio, seguiu coas vítimas da
guerra (presos, mortos, castigados, represaliados) e rematou no
silencio que quebrou a traxectoria dalgúns, na marcha ao exilio, no
abandono -parcial ou total- do galego como instrumento expresivo
e, en definitiva, cunha traumática e empobrecedora ruptura
individual e xeracional, persoal e cultural.
En definitiva, a partir da posguerra o labor creativo do noso poeta
resulta ocasional, esporádico, case residual e esa circunstancia
afecta en particular á súa produción galega, da que haberá que
agardar ata 1986 para atopar, na escolma bilingüe Voz y memoria
(de novo co selo editorial de Alborada) un apartado titulado “Loaira”
con catorce moi breves composicións (algunhas de 3 ou 4 versos)
das que nove están recuperadas de páxinas d’A Nosa Terra, Nós,
Resol, Cristal e Vida Gallega, onde apareceron nos anos vinte e
trinta, antes da guerra civil en calquera caso.
Nada novo hai en “Loaira”, que perpetúa o paisaxismo, o diálogo
e comuñón coa paisaxe, o fragmentarismo e a indefinición do
poema, a visión sinxela e humilde do rural, a perduración da
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captación hilozoísta -“a noite lávase as mans”, “os anxeliños/
bótanlle auga de luar”, “os brazos do meu silenzo”, etc. E así
mesmo a continuidade da veta amorosa e aínda algunha mostra do
lirismo popular recreado nas tres pezas das “Cantigas prá miña
dona”.
Pero, como escribirá Filgueira Valverde, o “poeta da rolda
pontevedresa dos vinte”, que foi activo impulsor da vida literaria
da “boa vila” pontevedresa e que participou tamén na vida política
do galeguismo, sobreviviu afastado de case todo na “escola
campesiña” primeiro en Galicia e logo en Canarias, onde sobreviviu
arredado coas súas lembranzas. Nas illas morrerá a súa dona,
María Caramés Monteagudo, e Xoán Vidal retornará a Pontevedra
en 1984. Morrerá dez anos despois, en 1994.
Dos seus últimos anos deben proceder os poemas que deixou
inéditos e que ían configurar un libro, Palabra llana, que ía
aparecer en 1995. Para este libro preparou un breve prólogo
Filgueira Valverde. Unha sección do libro é a dos “Poemas do
adeus”: oito composicións, sete delas novas, a primeira datada en
1990 e a oitava publicada en 1920 en Vida Gallega.
Estamos, certamente, diante do canto do cisne, da despedida vital
do poeta que se ve feito xa un vello que “non ten vida” e que dialoga
co mar de Sanxenxo e Baiona, que será o mar do seu adeus e da súa
morte. Amosa o poeta o seu enraizamento relixioso, a sentida
presenza de Deus -“e Deus sempre á beira miña”- e tamén a
constante de sentir a vida como mágoa, como soño, como soidade.
Como o poeta, a paisaxe sente a “mortal fadiga” que o leva á
despedida, ao adeus definitivo da súa fonte interior onde naceron
os seus poemas: as “cantigas ateigadas / de mágoas da miña vida”.
Luís Alonso Girgado
Colaborador do Centro Ramón Piñeiro
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Xoán Vidal Martínez
na memoria da súa filla
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A Concellalía de Cultura do Concello de Pontevedra, leva uns anos
tentando restituir a memoria de persoeiros da cultura galega en
diferentes aspectos que, por circunstancias sobradamente coñecidas,
pasaron inadvertidas. Preocupouse de Alexandre Bóveda, de
Sarmiento, de Xoan Manuel Pintos, de Manolo Quiroga...
Neste ano 2005 dedicoulle unha homenaxe ao poeta Xoán Vidal
Martínez. Nunha das mesas redondas, e despois de que Xesús Alonso
Montero manifestase a súa ignorancia sobre si Vidal Martínez falara
ou non en familia da súa traxedia, contestoulle unha das súas fillas,
Dolores Aurora Vidal Caramés, as palabras que trascribimos.
Na imposibilidade de publicar tódalas intervencións, e queréndonos
sumar ao homenaxe e recoñecemento, Encrucillada, pediulle a Luis
Alonso Girgado unha semblanza do poeta, que aparece a seguir.

Quizais sexa un atrevemento, pero permitiranme dicir algo. Dicir
que meu pai si falou aos fillos e fíxoo con toda a amargura, con toda
a tristeza e coa dor enorme de ver como sucumbían os seus mellores
amigos. Non digamos Bóveda, Bóveda era un deles, pero non o
único, xa que tamén o fixeron moitos outros.
Esta filla que son eu, a maior de oito irmáns, acompañou a Juan
Vidal Martínez, meu pai, xunto coa miña nai, a visitar ao Lazareto
a “Mosquerita” e a outras familias de Pontevedra, como por
exemplo os Poza.
Eu era pequena, con apenas sete anos, cando acompañei aos meus
pais cunha bandexa de doces, co que iso supoña, daquela, para un
pai de familia e para colmo mestre...
E Evaristo Mosquera, con aquela graza que o caracterizaba e con
aquelas dúas penas de morte ás costas, aínda tivo o xesto de darme
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a bandexa, a unha nena de sete anos, unha nena que non entendía,
pero que no fondo sabía que algo non ía ben, que non era normal....
Unha das cousas que vin cos meus propios ollos e que me quedou
gravada durante toda a miña vida, foi ver pasar os cadaleitos de
piñeiro pola praia de Redondela, ante os cales meus pais e todos os
que alí estaban se erguían para expresar o seu máximo respecto por
aquelas persoas asasinadas, ou mortas como consecuencia daquel
fechamento na Illa de San Simón.
En fin, Evaristo Mosquera me daba aqueles doces á espalda dos
meus pais... e os meus pais conversaban con outras persoas, cada
vez o círculo era maior, falaban con esa tristura da que falou o
amigo Luis... era triste, claro, porque a vida fixoo triste, porque o
vivir del foi un sin vivir... esa foi a súa loita interior, o seu exilio...
escoitámolo moitas e repetidas veces.
Con moito dereito, os fillos sabemos e podemos falar do seu vivir
pola causa, e da súa constante, como se di en galego, ‘mágoa’, xa
que el non podía entender nin admitir que se puidese matar un
home.
...Aínda que non vou citar nomes, porque en Pontevedra todos
nos coñecemos, e agora existe iso que chaman perdón... unha
persoa moi coñecida, culta, magnificamente relacionada e autorizada,
incluso pola igrexa, e íntima amiga da Pontevedra daquela época,
estaba no comité de depuración...
Tivemos un pai con moita coraxe e unha nai moi valente, pero con
moito medo, tiñan cinco fillos e logo oito e chegaron a ter dez... que
había que defender... Miña nai, idealista como el e relixiosa, por
outra parte, contivo e freou moitas veces ao meu pai, porque se non
sucumbiría... pois el tiña moito tesón, non cedía, non perdoaba...
Nós somos froito desta realidade, dun exilio que nos impediu ir á
Universidade...
(As derradeiras palabras non poden aparecer por quedaren case
cubertas pola emoción e polo gran aplauso que lle ofreceu o público
alí presente).
Aurora Vidal Caramés
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1. A cláusula da modernidade
É algo ben sabido que o electorado
de esquerdas, nacionalista ou non, é
máis plural e máis crítico que o de
dereitas. Os puntos de atención e
vixilancia política aos que lle presta
atención son máis numerosos e máis
complexos. A súa querencia polos
novos valores –entre os que se atopan
a construcción da democracia global,
as políticas medioambientais e o uso
racional do territorio– contraponse
radicalmente coas demandas e cos
modelos de acción que caracterizaron
a política galega desde a Transición
ata hoxe. E mesmo podería dicirse
que o grupo social que fixo de panca
para poñerlle fin ao fraguismo
adoece dunha hipertrofia intelectual
que o converte nun pesadelo para os
mesmos partidos e xestores que se
beneficiaron coa súa confianza. Por
iso cabe esperar que, pasados os
primeiros intres de euforia e de
alivio xerados pola perda da maioría
absoluta do PP, empecen a aparecer
por moreas os novos desencantados,
os que pensan que para esta viaxe
non se necesitaban alforxas, e os que
traducen os seus agravios e

frustracións persoais nunha especie
de xuízo final que non deixa títere
con cabeza.
Da banda do goberno, onde non se
decatan da importancia que teñen
estas iniciais desafeccións baseadas
en sentimentos primarios, parecen
empeñados en botarlle leña á
fogueira. E, se moitos conselleiros
parecen incapaces de facer un
discurso alternativo ao que
alimentou as principais políticas do
fraguismo (loita contra os incendios
forestais, política educativa, cidade
da cultura, e un longo etc), o presidente e mais o vicepresidente parecen absorbidos pola serodia competencia que se andan a facer nos
medios de comunicación e pola
estratexia de acoso reivindicativo ao
goberno socialista de Madrid. Por
iso non faltan os que, convencidos xa
polos síntomas emerxentes, ou
animados polas vinganzas inconfesadas que aniñan nos peitos dos
esquecidos, xa teñen albiscado polos
arredores do pazo de San Caetano o
fantasma ouveante que esnaquizou
a maioría que gobernaba o concello
de Vigo.
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Falando agora en termos obxectivos, é evidente que a coalición
bipartita que nos goberna se
enfronta a unha situación chea de
dificultades, xa que, sobre o cúmulo
de problemas que van implícitos na
colaboración entre forzas políticas
que teñen fondas diferencias na súa
cultura política e administrativa, e
que se disputan entre elas un mesmo
electorado, tamén están emerxendo
as dificultades xeradas polas inercias
administrativas, polo arraigo dunha
política clientelista que o PP elevou
ata límites incribles, polo caos
xerado pola falta de políticas vertebrais, e polas fortes hipotecas políticas e económicas contraídas polo
goberno Fraga, de xeito irresponsable e moralmente prevaricador,
cando xa estaba en funcións. Por iso
cabe pensar que a euforia coa que
moitos viviron o pacto e ás primeiras
actuacións dos novos equipos
nacionalistas e socialistas vai apagarse axiña, e que moi pronto nos
imos decatar do enorme treito que
media entre a vontade política que
sinala os obxectivos do cambio e a
maquinaria política e administrativa que ten que levalos a efecto.
Pero, unha vez recoñecido que non
todo o monte é ourego, tamén compre reflexionar sobre o que nos vai a
todos neste envite, ou sobre a importancia que ten un período de goberno
que, aínda que non puidese facer
outra cousa, está chamado a
normalizar os procesos de alternancia democrática que están
formalmente implícitos no no noso
sistema político-institucional, e a
quitarlle ao PP a condición de partido dominante que constitúe a base
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explicativa da baixa calidade da
democracia que temos en Galicia. E
iso é tanto como dicir que non podemos fallar. Que non temos dereito ao
fracaso colectivo. E que todos estamos obrigados a distinguir entre os
obxectivos políticos xerais, que son
visibles no contexto histórico, e
aqueles outros, máis pequenos e
invertebrados, que bulen na nosa
particular circunstancia. Porque, se
ben é certo que a ninguén se lle pode
pedir que sexa cómplice dun posible
fracaso de xestión, ou dunha visión
miope do tempo que vivimos, tamén
é verdade que o arriscado espertar
dun hipercriticismo que se diluíra
coa dereita, e que agora se albisca
manobrando nos lares da esquerda,
tería os mesmos e letais efectos que
un suicidio voluntario do progresismo e da modernidade política.
Por iso hai que buscar un equilibrio entre o noso dereito e a nosa
obriga de criticar, á que endexamais
se debe renunciar, e a nosa necesidade de sacar adiante o que, lonxe
de ser a eclosión irreversible do poder
da esquerda, non é máis que unha
oportunidade histórica para facer o
cambio que as eleccións iniciaron
pero non concluíron. E de aí que me
propoño facer, e propóñovos a vós
que fagades, políticas comparativas,
ou iso que chamei, en termos coloquiais, a cláusula da modernidade,
cuxa esencia consiste en que, dicindo
o que ben nos pareza, e poñéndolle
á obra ás tachas que mereza,
endexamais rematemos a nosa
análise sen facer comparación co
tempo pasado, sen lembrar o modelo
político que deixamos atrás, e sen
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esquecer que, pese a formalidade
democrática que lle daba os poderes
a Fraga, estamos saíndo do dominio
dun réxime, e que, o simple aireamento producido nas estancias
enrarecidas do poder xa paga unha
lexislatura enteira.
2. O monte da cultura
A única cidade da cultura que
temos en Galicia é o casco urbano de
Santiago de Compostela, onde se da
a complexa fusión entre a vida económica e social coas actividades de
lecer e coa influencia ambiental da
arte acumulada en séculos de historia. O que agora constrúe Eisemann,
sen que ninguén achegase unha seria
reflexión sobre as hipotecas que
estamos asumindo, é un Monte da
Cultura, especializado na oferta de
espectáculos de toda índole, ao que
unicamente se poderá acceder
collendo o coche afastándose durante
unhas horas da vida da cidade. A
única razón para poñer a Cidade da
Cultura onde está é a dispoñibilidade de terreos, cuestión que sempre se acaba pagando con creces ao
longo de moitos anos de incomodidade e descontextualización
dunha infraestrutura que vai ser moi
difícil de humanizar..
Pero, se pouco sabemos de por qué
se está enterrando tanto cemento no
monte Gaiás, en vez de integrar as
infraestructuras na vida urbana,
menos sabemos aínda como se pode
rendibilizar unha inversión coma
esta. Nun horizonte orzamentario
de seiscentos millóns de euros, que
inclúen a obra civil, as conexións coa
autoestrada e o equipamentos nece-

sarios, parece evidente que Galicia
endexamais poderá rendibilizar
unha pirámide que multiplica por
catro o custe do Guggenheim, e que,
posta no finis terrae, nunha cidade
pequeniña e ateigada de ofertas
alternativas, dificilmente poderá
manterse a pleno rendemento máis
de tres ou catro semanas por ano.
Na miña condición de político
experimentado, da que nunca renego,
nunca refugo radicalmente os procesos de centralización de calquera
índole que traten de revolucionar
un sistema –cultural, político, dotacional ou se servizos– que fica anquilosado nas súas inercias ben asentadas. E por iso non quero pronunciarme contra a idea esencial da
Cidade da Cultura antes de que se
faga un debate amplo e aberto sobre
tan magna, complexa e difícil obra.
Pero o que xa sei é que, se non se
queren tirar os cartos pola fiestra, e
se non se quere subempregar a
infraestructura máis grande e máis
custosa de Galicia en termos de
construción e mantemento, estámonos abocando a unha forte centralización da xestión e da inversión
cultural, e a unha ruptura das
inercias que alimentan o minifundio
de subvencións e de oferta cultural
pagadas con cartos públicos pesimamente empregados. E por iso non se
debería continuar con esta obra sen
botar esa conta, sen ser claros nas
análises, e sen dicirlle ao electorado
de toda Galicia o que implica a posta
en funcionamento dese monumento
ao “tira para diante que despois xa
veremos”.
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No suposto de que ese debate se
fixese, non descarto estar do lado
dos que defendan a construción desta
colosal infraestructura e a recentralización dunha cultura de
calidade que agora esmorece polos
recunchos infinitos deste querido
país. Pero moito me temo que o
discurso político que impera vai falar
moito da obra e pouco das consecuencias, e que tamén o goberno de
esquerdas está preso dunha necesidade compulsiva de fuxir cara
diante sen plantarlle cara ao
monstro xerado.
De momento xa dá moi mala
espiña a manía que colleu o
presidente Touriño de pedir informes sobre a Cidade da Cultura como
se estivese pedindo churros para
rachar o xaxún. E, dito ademais con
todos os respectos, pouco se pode
esperar duns informadores que
mantiveron a boca pechada fronte ao
goberno de antes, cando aínda era
posible modificar os proxectos, e que
poden cantarlle as corenta ao goberno de agora, cando todo parece
decidido, e cando o propio Touriño
parece estar namorándose da colosal
pirámide.
3. A OPA é para quen a
traballa
La Caixa, a institución financeira
que esta no burato do furacán
desatado coa OPA sobre Endesa,
levaba moitos anos preparándose
para este momento. Consciente dos
procesos de privatización que se
estaban producindo en toda Europa,
e despois de estudar a fondo os
efectos do sistema legal e financeiro
impulsado póla Unión Europea, a
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prestixiosa institución catalana fixo
os deberes con eficacia envexable:
medrou e expansionouse canto puido
ata acadar dimensións operativas;
creou estruturas de dirección que
non son domeables polo poder político, posicionouse maxistralmente
nas empresas claves da moderna
economía e agardou sen presa a que
se abrise o mercado. E así se explica
que agora, coa cesta posta debaixo
das peras, saque froitos impresionantes cada vez que se abala a
pereira.
Nos non somos tan grandes nin
tan poderosos coma Cataluña. Pero
tampouco fixemos os deberes nin
mal nin regular. E o pouco aforro
que temos, fragmentado, enfrontado,
mal situado e incapaz de acudir
eficazmente ás grandes operacións,
vai vendo pasar as OPAS e as compras
de toda especie coma se fose o raposo
rexeitando as uvas verdes. No caso
da OPA de Gas Natural sobre Endesa
penso que os galegos estamos
alimentando un discurso que, sobre
ser inútil e falto de realismo, pode
ser tamén un pouco ridículo. A
empresa Endesa non é galega nin o
foi nunca, a pesar de ter entre nós a
maior central térmica de España.
Pero ás súas decisións estratéxicas
nunca se tomaron en función das
nosas necesidades, nin antes, cando
era unha empresa pública, nin agora,
cando está privatizada e cando
mandan os intereses dos inversores
privados. Hai que dicir, ademais, que
as dimensións da OPA proposta por
Gas Natural, co pano asesor e inversor de la Caixa, desborda todas as
posibilidades de intervención do
nosos sistema empresarial e
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financeiro. E por iso non se entende
que, en vez de facer o discurso
razoable, que acepta a vixencia do
modelo económico e dubida de que
Galicia teña folgos e dimensión
suficiente para ser considerada unha
base suficiente para estratexias
empresariais de nivel mundial,
parece optar polo nacionalismo
empresarial e laiarse de que as
“nosas” empresas –¿que significará
este pronome aplicado a Endesa ou
a Unión-Fenosa?– son adquiridas por
capitais externos.
O caso de FENOSA é aínda máis
sanguento que o de Endesa. Porque
FENOSA xa se foi para Madrid por
unha OPA de Unión Eléctrica
Madrileña que, a cambio da redimensionalización empresarial que
perseguía, cedera aos antigos propietarios da eléctrica algúns privilexios
importantes nas estructuras de
dirección. Para min segue sen estar
claro que operacións deste tipo sexan
adecuadas ás nosas posibilidades
financeiras, xa que o volume das
mesmas –2.219 millóns de euros
puxo Florentino Pérez enriba da
mesa– suporía unha inversión difícil
de xestionar para os que chegan a
elas case sen folgos e máis animados
por idealismos empresariais que por
unha adecuada disposición dos seus
obxectivos. Pero o que parece intolerable é que unha operación auspiciada por unha das “grandes” entidades financeiras de Galicia se frustre
finalmente polo descoñecemento da
normativa legal que ordena a OPA,
ou pola precipitación dunha operación que parecía estar máis pensada
para competir co veciño do Norte
(Caixa Galicia) que por unha

verdadeira estratexia empresarial de
longo alcance.
Parece difícil de aceptar que unha
operación de miles de millóns de
euros se frustre finalmente por un
equivocado enfoque legal da mesma.
Pero hai que recoñecer que esa é a
conclusión que avalan as declaracións
de Castellano, antigo factótum de
Inditex e incomprensiblemente
marxinado na negociación da operación fracasada, e a noticia ben
coñecida de que ese diagnóstico xa
estaba feito por Caixa Galicia, que
lonxe de arriscarse a comprar todo o
paquete de accións de Fenosa en
mans de Botín (que lle obrigaría a
presentar unha OPA polo 50 %) prefería buscar un grupo de compradores que se repartise o paquete do
BSCH en proporcións adecuadas
para controlar o Consello de
Administración cun pacto entre o
capital galego. Pero xa se veu que
falta moito aínda para que o Norte
e o Sur de Galicia compartan obxectivos e estratexias, e mesmo podería
pensarse que a precipitación de
Caixanova nunha operación destas
dimensións tivo máis que ver coa
vontade de frustrar un proxecto de
Caixa Galicia que coa pretensión de
facer abrir unha dinámica favorable
á toda a sociedade galega.
No contexto no que vivimos penso
que os laios e bágoas da Xunta fronte
ás operacións de Gas Natural e
Florentino Pérez son de crocodilo no
caso do PSOE e de ilusos no caso do
BNG. No marco competitivo no que
nos movemos, que eu persoalmente
creo que non debe ser reformado nin
restrinxido, soamente poden operar
os que se modernizan na xestión e se
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adecúan na dimensión. E calquera
outra estratexia que non pase por aí
soa a desculpas de mal pagador. Non
quero entrar agora en se ten ou non
ten sentido facer grandes estratexias
empresarias e enerxéticas de corte
rexional, ou se tal pretensión ten
senso e realismo nun mercado
prolongado e aberto a enormes
operacións de ámbito internacional.
Penso sinceramente que a resposta a
estas preguntas sería un clarísimo
“non”. Pero antes de comprometerme con tan frío diagnóstico quero
insistir en que o problema que agora
temos, ou teñen algúns, empezou
hai xa moito tempo, que agora
estamos nos inexorables corolarios,
e que nunca é boa política gastar
tempo e esforzos en darlle couces a
un aguillón. Por iso suxiro que
dediquemos todos os nosos esforzos
a aprender a lección, a sacar
conclusións cheas de intelixencia e
realismo, e a poñer os ollos en
batallas que aínda se poden gañar.
Porque, mentres as cousas sigan así,
todas as crises e calotes van caer do
mesmo lado.
4. Tampouco a TVG dá boa
espiña
Mentres escribo esta crónica
escoito falar do pacto interno entre
o PSOE e o BNG para dirixir a TVG.
A impresión xeral é que se trata dun
pacto de poder e dunha operación de
control dos medios antes que dun
proxecto de crear unha televisión

pública acaída ás necesidades de
Galicia, con novos discursos culturais
e formativos, cunha diferente
estética do país, e cunha información
plural e libre orientada a facer país
antes que a facer partido.
Non se trata de criticar nomeamentos antes de que sexan oficiais,
nin de adiantar coma se fos un feito
demostrado o que é aínda un
previsible fracaso no obxectivo de
renovación dos medios de comunicación públicos de Galicia. Unicamente se trata de advertir que cando
se cometen erros na estrutura de
dirección, dificilmente poden
corrixirse co esforzo dos profesionais
encargados da xestión, e que moito
me temo que, repartida a TVG en
taifas, é moi posible que a imaxe do
goberno de coalición teña aí o seu
talón de Aquiles. Porque a TVG é a
vez instrumento de cambio e imaxe
de cambio, e debera ser obxecto dun
tratamento político de altura que
non parece alentar na forma escollida
para nomear os novos equipos.
Tamén é verdade –aínda o será
polo menos ata xaneiro– que isto
está empezando. E por iso quero
pechar esta crónica cunha clave de
interpretación que vale para toda
ela: polo de agora aínda estamos
intentando que todo saia ben, e para
iso facemos a crítica positiva. Máis
adiante virá o realismo que pón cada
cousa no seu sitio. Pero iso xa se verá
nas Crónicas seguintes.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Rolda da cultura
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En evitación de estendernos
demasiado, imos tratar de
compendiar nestes parágrafos
iniciais parte da actividade cultural
que se deu no país desde o noso
anterior número, en grande parte
centrada na celebración do Día das
Letras, da que foron epicentro os
Concellos de Monterroso e Lugo,
lugar de orixe un, e de residencia o
outro, de Xesús Lorenzo Varela
Vázquez. Con motivo desta data os
andeis das nosas librerías enchéronse tamén de novas obras cerca da
súa figura e da súa obra.
Tivo lugar tamén, en Ortigueira, a
XXI edición do festival do Mundo
Celta, nesta ocasión con grandes
novidades, nalgúns casos discutidas,
por incluír nel músicas bastante
arredadas do que viñamos considerando como clásico. Houbo, así
mesmo, unha nova edición da feira
de olaría tradicional de Oleiros,
diversas Semanas ou Salóns da
Banda Deseñada, e a Asociación de
Escritores en Lingua Galega,
celebrou o seu 25 aniversario cunha
xuntanza no mosteiro de Poio, na
que se reafirmou no seu compromiso
irrenunciábel coa nosa lingua, e co

súa participación na conformación
da sociedade e co país.
Fomos, así mesmo, sabedores do
relanzamento do Proxecto Libro
Galego. Algo que xa se intentou en
pequena medida nunha ocasión
anterior, sen que, ao día de hoxe,
saibamos o seu resultado. O pasado
12 de maio dez editoriais galegas
xuntáronse en Compostela coa
finalidade de procuraren a apertura
de espazos comerciais unificando a
súa distribución. A idea foi
entregarlle esta tarefa á empresa
Distribucións Arnoia, de xeito que,
tanto as editoriais grandes como as
de pequeno tamaño, poidan acadar
os mil puntos de venda existentes
en Galicia en igualdade de condicións
con outras empresas con maior
capacidade. Tamén farán a edición
dun catálogo coas novidades de cada
unha das entidades asociadas. A
través desta distribuidora poderase
solicitar calquera título que, no caso
de non estar naquel momento
dispoñible, será recibido nun prazo
non maior de 24 horas. As editoriais
en cuestión non son as que máis
producen e venden no país. Mais
todas as demais están tamén
convidadas a se axuntar á iniciativa.
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A esperanza provén da admiración
que nos producen as persoas, e as
distintas entidades que nos últimos
meses estiveron a traballar para
conseguir da Unesco o recoñecemento e a declaración do
Patrimonio Oral e Inmaterial
galego-portugués como Obra da
Humanidade. Houbo distintas
actuacións importantes, e mesmo
cincocentos nenos galegos e
portugueses cantaron e gravaron un
vídeo-clip acerca da nosa tradición
musical sobre a ponte internacional
de Tui. E o pasado 12 de setembro
a Unesco confirmou xa que o dossier
que lle foi presentado era
autenticamente rigoroso e que
superaba a fase de avaliación
administrativa, para pasar ao
xurado internacional, que ten a
última palabra.
A nosa queixa procede de novo dos
premios literarios. Porque, como
calquera pode comprobar, a práctica
totalidade dos que en Galicia se
convocan, está supeditada a que as
obras que a eles optan “sexan
orixinais e inéditas”. Pois ben, por
moitas voltas que se lle dean, tanto
etimolóxica como semanticamente,
estas dúas palabras parecen ter uns
significados bastante claros. Por iso
nos deixa bastante perplexos o feito
de que, nos últimos anos, haxa
traballos que gañen dous, tres e ata
catro premios distintos. ¿Para qué,
pois, esas condicións? ¿Qué significan
orixinal e inédito para os seus
promotores?
Audiovisual
Acaba de ser rematado un
Catálogo de músicos da Limia. O
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coordinador deste traballo, Castor
Castro, dedicou ao mesmo máis de
dez anos. Nel figura a música
popular que diversos veciños
anónimos e cunha formación
autodidacta, achegaron para crearen
o rico patrimonio cultural desta
rexión ourensá. A iniciativa débese
ao Museo da Limia.
En xullo fallouse o Premio de Arte
Isaac Díaz Pardo, un certame bienal
que ven convocando a Deputación
pontevedresa. A característica do
mesmo é o feito de que o seu importe,
45.000 euros, se dedica a adquirir
obras dos premiados, nesta ocasión
dezaoito que, xunto coa dos once
finalistas, pasaron a formar parte
dunha exposición itinerante.
Banda Deseñada
Nas últimas semanas chegaron aos
andeis das nosas librarías dúas
importantes publicacións da novena
arte. Por unha banda o número cinco
da revista Barsowia, editada na
Coruña polo colectivo Polaqia, e, pola
outra, a aparición en Vigo do sexto
número de BD Banda, que foi
seleccionado para o Salô do Cómic
de Barcelona, onde acadou o galardón
ao mellor Fanzine. Posteriormente,
foille concedido o Premio Ourense
de Banda Deseñada. Este colectivo
puxo tamén no mercado un novo
álbum, Tito Longueirón.
Ao mesmo tempo, o Salô de
Barcelona, concedíalle a A Mansión
dos Pampín de Miguelanxo Prado –
para o Colexio de Arquitectos de
Galicia dentro do seu programa
dedicado ao feísmo urbanístico– o
premio á mellor obra e ao mellor
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guión de todos os publicados no
estado no ano 2004.
O primeiro de agosto deuse a
coñecer o gañador do Premio
Castelao de Banda Deseñada creado
pola Deputación da Coruña co
obxecto de incentivar a creación na
nosa fala. O vencedor foi o ourensán
David Rubín pola súa historieta
Onde ninguén pode chegar.
Cine e Teatro
Os curtos, Intensidade e Minotauromaquia, de Mario Iglesias e Juan
Pablo Etcheverry, respectivamente,
nos apartados de ficción e animación,
foron as fitas vencedoras do
sorprendente II Festival de Cans,
celebrado na parroquia de Atios,
Concello do Porriño. O tempo no
espello, de Pedro Alonso Corredoira
levou tamén un accésit no apartado
de ficción. O público decantouse por
A boa caligrafía, de Alex Sampayo
como a mellor obra de ficción. Os
vencedores foron premiados cos seus
respectivos Can de Pedra na
cerimonia da clausura, o 21 de maio.
Un festival o deste pequeno lugar
porriñés, celebrado en cortes e
bodegas, e coa utilización de
chimpimbuses para o traslado dos
espectadores, merecedor de todos os
recoñecementos.
O teatro Principal de Compostela
foi o escenario da estrea do filme
Hai que botalos, composto por 24
curtametraxes de creación colectiva.
Neles denúncianse tanto o carreto
de votos para as eleccións, como as
historias de Fraga e de Ence, na ría
de Pontevedra, o paro e a precariedade laboral, e o caso do Prestige.

A primeiros de xuño saíu do prelo,
propiciado pola Consellería de
Cultura, o Catálogo de Dramaturgos
Galegos, unha cobizosa e ampla
compilación na que aparecen
rexistradas máis de 1900 obras, así
como as biografías duns 300 autores
teatrais do noso país, desde o ano
1973 ata o 2004
Inspirada na obra de Shakespeare,
a primeiros de xullo estreouse a
longametraxe de animación en 3D,
Soño dunha noite de San Xoán, de
Dygra Films, en colaboración coa
portuguesa Appia Films, a
Universidade da Coruña e a
subvención de diversas entidades. O
Soño dunha noite de San Xoán
pretende continuar a xeira comezada
con O bosque animado, que tan bo
futuro parece abrirlle á nosa
industria de animación.
A XXI edición da Mostra
Internacional de Teatro de Ribadavia rematou o 23 de xullo. Entre
os premios concedidos figuran o da
compañía Triclinium, así como as
obras Animalario, Zoo, a lenda do
rei mono, e O Compromiso, esta
última cunha mención especial.
A principios de agosto fallouse o
primeiro Festival de Curtametraxes
de Bueu. Manuel Pena, estudante de
Imaxe e Son, así como da Escola de
Cine Egaci, resultou o gañador do
mesmo coa súa fita La Canción de
Fémerlin.
O grupo de teatro Sarabela, o máis
premiado dos na nosa terra
existentes, conmemora o 25
aniversario da súa fundación coa
estrea da obra O Heroe, a primeira
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peza teatral saída das mans do
prolífico autor Manuel Rivas.
Congresos. Comunicacións
Aínda non esmorecidas as
conmemoracións do ano 2005,
dedicadas a Xesús Lorenzo Varela, a
Real Academia acaba de sinalar xa o
nome do próximo autor a homenaxear. O ano 2006 será para lembrar
a obra e a excepcional personalidade
de Manuel Lugrís Freire (18631940), fundador, na Habana, da
primeira revista integramente
redactada en galego –A gaita galega–
, anovador do teatro, participante na
elaboración do noso primeiro
Estatuto de Autonomía, membro
fundador da revista A Nosa Terra,
primeiro político que empregou a
nosa lingua nun mitin, e tamén
presidente da Real Academia no
período 1934-35.
Decesos
A piques de cumprir 84 anos, no
pasado 20 de xuño deixounos Álvaro
Álvarez Blázquez. Nado en Tui o 28
de outubro de 1921, Álvaro Álvarez
era o derradeiro membro da dilatada
saga dos Álvarez Limeses e Álvarez
Blázquez, continuada despois polos
seus descendentes os Álvarez
Gándara e Álvarez Cáccamo. Álvaro
Álvarez foi debuxante e tallista, cofundador en Vigo, cidade na que
residía, das editoriais Monterrey e
Castrelos, así como fundador do
taller artesanal Serigrafía Gallega,
a través do que popularizou a obra
de moitísimos pintores do país, que
expuxo en diversos lugares da
península.
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Lixeiramente despois del, a
principios de xullo, e moi pouco antes
de completar os seus 86 anos, finou,
tamén en Vigo, Antón Patiño
Regueira, pintor, libreiro, editor, en
ocasións poeta, mitólogo e filatélico.
Nado na Coruña o 2 de agosto de
1919, Antón Patiño, viuse na
necesidade de emigrar a sudamérica
en 1936, lugar no quepasaría
bastantes anos. Ao retornar montou
na cidade olívica a coñecida tenda
Librouro. E moi pouco antes de
morrer, deixounos aínda a súa obra
Memoria de Ferro, crónica persoal
dos difíciles anos que daquela lle
tocou vivir. Os seus restos repousan
en Monforte de Lemos.
Etnografía
Despois dun par de anos de
revisión e renovamento nun
estaleiro guardés, o 4 de xuño
retornou por fin a Baiona a réplica
da famosa Carabela Pinta, aquela na
que, no ano 1493, trouxera Pinzón a
Galicia a grata nova da existencia de
terras na outra banda do Océano. A
embarcación foi recibida aos acordes
do Himno Galego, coa presenza de
diversas autoridades e, logo de que
se izase nela a bandeira da vila, foi
visitada xa por unha boa parte do
público asistente.
Os arqueólogos acaban de revelar
agora a existencia de máis de cento
cincuenta monumentos xigantescos
atopados en Alemaña, Austria e
Eslovaquia, datables entre os anos
4800 e 4600 antes de Cristo. Que as
vellas sociedades de agricultores e
pastores de Centroeuropa se
anticiparan en máis de dous mil anos
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á construción dos grandes complexos
arquitectónicos de Exipto e
Mesopotamia é unha auténtica
sorpresa. Os técnicos aínda non
bautizaron esta sorprendente
cultura, mais saben que o pobo que
a produciu era profundamente
relixioso e que vivía en habitáculos
de ata 50 metros de longo, agrupados
en aldeas, algunhas delas de enorme
tamaño. Os seus templos eran, así
mesmo, de grandes dimensións.
Porén, esta cultura nada máis que
perviviu unhas cantas xeracións,
desaparecendo despois.

Redondela, próximas ao monumento
ao Capitán Nemo. Nelas, e
posiblemente sobre a cimentación
dunha vella bailía templaria do
século XII, construírase moito máis
tarde un lazareto. Ao remate da nosa
Guerra Civil estas instalacións
serviron de cárcere e lugar de
confinamento para moita xente que
non gozaba da estima de quen entón
rexían os destinos do estado. O
importante agora é que se dote do
necesario servizo de embarcacións
para que o lugar poida ser doadamente accesible aos visitantes.

O Consello da Cultura Galega fixo
público o 14 de xuño o seu
recoñecemento ao Foro do bo Burgo
do Castro Caldelas, outorgado en
Allariz no ano 1228 polo rei Afonso
IX (1171-1230). O documento é un
extenso texto diplomático, actualización na nosa lingua doutro
documento latino do foro concedido
polo rei Fernando II, pai do anterior,
á raíña dona Urraca. Este do Foro de
Castro Caldelas, pois, ademais de
ser o único en lingua romance saído
da chancelaría de Afonso IX é, de
momento, o documento totalmente
escrito en galego máis antigo que se
conserva. Atopábase no Arquivo dos
Duques de Alba, en Madrid. Existen,
porén, algúns outros, bastante
anteriores, que recollen frases
escritas na nosa lingua no medio do
texto latino neles utilizado.

No mesmo mes iniciáronse tamén
os trámites para a creación en Buenos
Aires dun Museo da Emigración
Galega na Arxentina. A partir dos
tres eixes nos que se pretende
fundamentar este: os oficios, o
xantar e a música. Como primeira
provisión, inaugurouse a exposición
“Galegos, de Galicia a Buenos Aires,
1860-1960”. A partir dela agardamos que se complete a mostra, que
se pretende que sexa itinerante.

A comezos do mes de xullo, e logo
de varios anos de obras de
rehabilitación dirixidas polo
arquitecto César Portela, foron
abertos ao público os edificios das
illas de San Simón, no concello de

E sen saír de xullo, debemos
recoller o feito de que a Consellaría
de Cultura da Xunta en funcións
investirá 265.000 euros en
actuacións arqueolóxicas e de
conservación da arte rupestre e
castrexa en Campo Lameiro e o
Castro de San Cibrao.
Mais, como ningún gozo chega
nunca a ser completo de todo, temos
que indicar aquí a denuncia
efectuada no mes de agosto polo
Instituto de Estudos Miñoraos e o
Clube Espeleolóxico do Maúxo en
relación co gravísimo deterioro
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efectuado na parroquia de Camos,
onde, co motivo da construcción dun
circuíto de autocross por parte da
Escudería Cantera Val Miñor, foron
arruinados tres xacementos
arqueolóxicos de enorme transcendencia: unha mámoa neolítica, outra
calcolítica, varios petroglifos, e
outros útiles de pedra, paleolíticos.
En resumo, restos pertencentes a un
período que abrangue do ano 4.000
ao 200.000 antes de Cristo.
Noutro Museo, o Quiñones de
León, de Vigo, e ata o mes de
outubro, estará aberta a exposición
“Para o deus Berobreo”. Nela
exhíbense, perfectamente ordenados, mapas, materiais arqueolóxicos
e gráficos, e efectúanse proxeccións
documentais, acerca das escavacións
realizadas no vello facho de Donón,
en Cangas, habitado desde o século
X antes de Cristo, e no que, polo
menos a partir do IV a. C., recibiu
culto a indicada deidade. Ao mesmo
tempo, os sábados organízanse
visitas guiadas ata o propio
xacemento.
As Letras
A autora e presidenta da Academia
Brasileira das Letras, Nélida Piñón,
con antecedentes familiares no
concello pontevedrés de Cotobade,
acaba de recibir o Premio Príncipe
de Asturias das Letras. Nélida Piñón
publicou recentemente en Galicia A
república dos soños.
A Asociación de Libreiros de
Pontevedra seleccionou a novela
Soberano, de Adolfo Caamaño, como
o mellor dos libros publicados en
todo o ano 2004. Con tal motivo o
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seu autor recibiu o premio Benito
Soto na inauguración da Feira do
Libro da vila do Lérez.
Desde principios de setembro o
rotativo La Voz de Galicia está a
distribuír entre os seus lectores dúas
obras semanais de Clásicos
Universais vertidos á nosa lingua. O
seu prezo: un euro cada unha. Así
pois, desde agora, e por tan módico
desembolso, pódese acceder á lectura
de autores da categoría de Platón e
Marco Tulio Cicerón, na antigüidade,
ou Rainer María Rilke, Virginia
Woolf e Graham Greene, dos nosos
tempos. Tan só un pequeno detalle
botamos de menos: a falla nesta
selección das obras dalgúns dos
autores nados na Gallaecia, que ben
pagaría a pena que fosen ao través
dela divulgados: a monxa-viaxeira
Egeria (século IV), o presbítero e
historiador Paulo Orosio, ou o bispo
Idacio Lémico, ambos do século V.
En substitución do finado Xulio
Francisco Ogando, o dez de setembro
foi elixido como membro numerario
da nosa Real Academia o historiador
Ramón Villares Paz. Nado en
Xermade, Lugo, en 1951, Ramón
Villares licenciouse en Filosofía e
Letras en Compostela, universidade
na que acadou o premio extraordinario de doutoramento en
Historia, e da que foi posteriormente
rector magnífico. Colaborador tamén
desta revista é, así mesmo, membro
do Padroado do Museo do Pobo
Galego, do Consello da Cultura
Galega, e do Instituto de Estudos
Galegos, así como autor dunha
morea de obras históricas.
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Novas en Xeral

Premios

O fotógrafo Xurxo Lobato, o
arquitecto Celestino García Braña e
o arqueólogo Antonio Rodríguez
Colmenero, acaban de ser elixidos
membros da Real Academia de Belas
Artes Nuestra Señora del Rosario,
con sede na Coruña.

A filóloga Inma López Silva recibiu
o 21 de maio o premio de narrativa
Manuel Murguía, convocado polo
Concello de Arteixo, na súa XIV
edición. Inma López Silva publicara
xa obras como Concubina de marcado
carácter feminista.

Cunha conferencia do Presidente
da Real Academia, unha mesa
redonda, un foro, no que participaron destacadas figuras da cultura
europea, unha cea, e unha homenaxe
ao escritor barcelonés Manuel
Vázquez Montalbán, estreitamente
relacionado coa editorial, celebrouse
o vintecinco cabodano de Sotelo
Blanco Edicións. Esta editorial,
xestionada desde Barcelona, onde
reside o seu presidente, Olegario
Sotelo Blanco, publicou xa máis de
mil títulos, e ten previsto converter
nun centro cultural a súa sede en
Galicia, sita en San Marcos,
Compostela.

No mes de maio fallouse a XXII
edición do Premio Ourense de
Contos para a mocidade. O primeiro
premio foi para o pontevedrés
Ignacio Mascuñán Freijanes por Os
xogos de rol tamén son educativos. A
obra, xunto con catro accésits, será
publicada pola Casa da Xuventude, a
Agrupación de Libreiros, o Festival
de Cine de Ourense e a Delegación
Provincial de Familia, Xuventude,
Deporte e Voluntariado.

Co gallo dos 50 anos da
publicación da xa mítica obra de
Alvaro Cunqueiro Merlín e Familia,
tiveron lugar distintos actos, entre
eles audicións radiofónicas de
determinados retallos da mesma, e
en diferentes idiomas. A conmemoración culminou coa inauguración
no Museo do Pobo Galego, en
Compostela, o pasado 15 de
setembro, dunha detallada exposición acerca dos contidos e de canto
atinxe ao relato, así como da vida do
autor mindoniense. A exposición
manterase aberta ata o 30 de
novembro.

O XIX Premio Anxel Fole de ensaio
recaeu nesta ocasión no colectivo
formado por Jesús Blanco, Silva
Castro, Mª Pilar García Negro,
Amelia Sánchez e Goretti Sanmartín, autores da obra Nicomedes
Pastor Díaz. Unha existencia
exemplar. Este premio é sufragado
anualmente pola Fundación Caixa
Galicia, e El Progreso, coa finalidade
de estimular a quen investiguen
sobre a vida e a obra dun escritor ou
intelectual da provincia de Lugo.
O Museo do Humor de Fene
concedeulle o seu premio Curuxa
Gráfica 2005 ao debuxante grego
Mihael Kountouris por unha obra na
que aparece Don Quixote pintando
nos muíños de vento a frase Go home.
As mencións de honor foron para Alí
Sur (Turquía), Alessandro Gatto
(Italia), Ross Thomson (Inglaterra),
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Sergei Cheremisin (Ucraína),
Muhittin Koroglu (Turquía) e
Osmani Simanca (cubano-brasileiro).
Os Premios da Crítica, fallados o
pasado 28 de maio en Vigo,
concedéronlle o Premio das Letras á
poetisa Luísa Villalta, a título
póstumo, o de Ensaio a Xosé Chao
Rego, o de Investigación a Antón
Costa Rico, o de Ciencias e Artes da
Representación ao filme Mar
adentro; o de Música foi para o
Concello de Pontevedra por recuperar a primeira gravación feita no
país, e o de Iniciativas Culturais,
para o Museo da Limia. Ao mesmo
tempo rendéuselle unha homenaxe
ao finado médico Agostiño Sixto Seco
e concedéuselle o título de Galego
egrexio a Xesús Alonso Montero.
No marco da illa de San Simón, na
ría de Vigo, a que cantou o xograr
Meendiño, falláronse o día 11 do
mes de xuño os premios literarios
Xerais e Merlín. O primeiro recaeu
na monfortina Teresa Moure por
Herba Moura, un relato no que
pescuda no interior da vida privada
do filósofo francés René Descartes.
En canto ao Merlín, de literatura
infantil, correspondeulle ao noiés
Ramón Carredano por Unha branca
de cobre para Martiño, obra na que
refire as aventuras dun rapazote
galego que viaxa ás Indias na nave
Santa María con Cristóbal Colón.
Nesta festa das letras tamén lle foron
entregados senllos recoñecementos
ao Círculo de Lectores, que xa vendeu
nos últimos 25 anos, máis de
300.000 obras en galego, e a Biblos
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que, con dous anos de vida, persegue
o mesmo fin.
Para o vigués Román Raña foi o
premio Caixanova de poesía, na súa
terceira edición, pola súa obra A
metamorfose do túnel. Este premio é
o de maior dotación económica
existente no país, e leva aparellada
a publicación do libro pola entidade
financeira, en colaboración co Pen
Clube. A entrega do galardón foi
realizada o 21 de xuño.
Fallados en datas parellas á
anterior foron os premios Terra de
Melide e García Barros. O primeiro
recaeu en Sete pecados capitais, de
Francisco Antonio Vidal, mentres
que o segundo, organizado polo
Concello da Estrada, foi para
Jaureguizar pola súa novela Cabaret
Voltaire, na que refire unha historia
de espionaxe.
Tamén cunha trama policial gañou
o moañés Carlos Freire Cordeiro a
última edición do Premio por
entregas de La Voz de Galicia, por
Acio Sanguento.
O 26 de xullo recibiu Francisco
Fernández del Riego o premio de
xornalismo literario Roberto Blanco
Torres que anualmente convocan a
Universidade de Compostela e o
Concello de Cuntis. É este o enésimo
galardón que se lle concede ao máis
veterano, activo e prolífico polígrafo
das nosas letras.
Varia
O Premio das Letras e das Artes
de 2005, fallado o pasado 17 de maio,
recaeu nesta ocasión en Ramón
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Castromil Ventureira, tanto polo
labor desenvolvido ao longo da súa
vida, como pola súa actividade en
favor da música. Ramón Castromil,
nado en Compostela, estudou no
conservatorio Superior de Música de
Madrid, onde acadou o Premio de
Fin de Carreira. É, así mesmo,
académico numerario de Belas Artes
de Galicia, profesor do Conservatorio
de Música de Santiago, licenciado en

Dereito e Música, Vicepresidente do
Consello da Cultura, e empresario.
O Museo de Arte Contemporánea
da Coruña, de Unión Fenosa, acaba
de completar a súa ampliación. Con
ela acadou os nove mil metros
cadrados de superficie destinados a
acoller arte. Neste intre amosa xa
tres exposicións, e dará a coñecer en
breve douscentos cartaces de filmes
de Luis Buñuel.
Xoán Bernárdez Vilar
Xoaberna(@mundo-r.com

431 95

Rolda de Igrexa

A infinita confianza
R ubén Ar
amb
ur
u Molet
Aramb
ambur
uru

Quedou atrás un verán de secas e
calores e de moito lume. Os xornais
anuncian un outono quente desde a
oposición e desde algún sector da
Igrexa española. Oxalá que cando
teñades a revista nas mans poidamos
falar dun outono húmido no que as
chuvias bendigan de novo a nosa
terra e as nosas fragas. Os veráns e os
outonos demasiado quentes terminan por secar as fontes e ás veces o
corazón.
Foi moita a información relixiosa
nestes meses, debido a gran-des
acontecementos, a momentos de
morte como a matanza dun bispo en
Quenia xunto a decenas de cristiáns,
dun sacerdote no Brasil, unha misioneira evanxélica...Tamén houbo
novas como a concesión do Premio
Príncipe de Asturias ás Fillas da
Caridade, tan presentes na nosa terra
e a quen felicitamos con alegría. Non
faltaron polémicas nin discusións,
como o debate, xa vello, do celibato
provocado pola ordenación católica
dun pastor anglicano casado e con
fillos, en Tenerife. Non é o único
caso, pero a prensa deulle moito
bombo e fixo que os voceiros dos
6.000 curas casados que hai en
España reclamasen de novo o
celibato opcional.
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Conto estas cousas, así, de memoria, porque unha vez máis véxome
illado do acceso a información desde
esta pequena aldeíña de Santomé,
onde o teléfono, a televisión, a luz
funcionan cando e como cadra. As
protestas serven de ben pouco, e
parece que imos para atrás. Velaí
pois, unha rolda breve e incompleta.
Igrexa no mundo
Dos acontecementos vividos no
pasado verán recordaremos especialmente dous feitos coincidentes: a
visita de Bieito XVI a Alemaña con
motivo da XX Xornada Mundial da
Mocidade e a dramática morte de
Roger Schutz, prior de Taizé.
Case un millón de persoas, segundo as crónicas, acolleron a Bieito XVI
en Colonia na que foi chamada a
Xornada dos dous papas, debido a
presenza na memoria de Xoán Paulo
II, que foi o inventor destes encontros de mozos hai 20 anos. Creouse
moita expectación ante esta primeira viaxe do Papa, por ser no seu
propio país e por ver como se desenvolvía nun acto deseñado para o
perfil do carismático Wojtyla. Algúns
comentarios apuntaban que o papa
Ratzinger non é moi amigo destes
eventos, e que o seu carácter non se
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corresponde coa concentración de
masas. Pero a Xornada estaba en
marcha e Bieito asumiu o traballo.
Outras lecturas apuntaban á importancia de que o acto se celebrase en
Alemaña, debido á crise que viven as
Igrexas cada vez mais baleiras e
faltas de mozos. Un pulo espiritual?
E posíbel que o novo Papa non confíe
moito nestes actos, de feito parece
que xa deu instrucións para que na
próxima Xornada a celebrar en
Sidney se produzan cambios significativos. Din que está mais interesado na reflexión e encontro con
grupos pequenos, sen levantar tanta
espectacularidade, e máis distanciadas no tempo, a de Sidney será 2008.
Non vai ser doado despois de tantos
anos de efecto mediático. No que
puiden, seguín a retransmisión que
nos ofreceron os medios estatais. A
primeira sorpresa foi a do paseo nun
papa-barco polo Rhin, no que un tímido Ratzinger saudaba desde a
proa a milleiros de mozos, moitos
mergullados na auga para saudalo.
Deume a impresión de que o Papa
non estaba moi cómodo a pesares
dos seus esforzos por bendicir e sorrir
a todos. Prestei máis atención aos
encontros mantidos coas comunidades islámica e xudía, así como aos
actos ecuménicos entre as distintas
igrexas alemás. O encontro coa comunidade xudía o 19 de agosto, desenvolveuse na Sinagoga de Colonia
onde o Papa foi recibido polo Gran
Rabino Netanel Teitelbaum que
agradeceu a visita como “un gran
honor e signo de harmonía”. Non
faltaron reproches polo pasado e
algunha petición referente aos arquivos vaticanos e a persecución

nazi, que é unha vella demanda ata
agora non escoitada. No seu discurso,
Bieito XVI fixo unha rotunda condena do nazismo, que cualificou como
“demencial ideoloxía racista, de matriz neopagán”. Recoñeceu que as
relacións entre hebreos e cristiáns
foi complexa e dolorosa en moitos
momentos da historia e advertiu do
perigo das novas formas de antisemitismo e de racismo que aparecen
na sociedade actual. Finalmente, o
Papa apostou por un diálogo sincero
e confiado entre xudeus e cristiáns:
“Queda moito por facer. Temos que
coñecernos reciprocamente moito
máis e mellor.” O mesmo día reuniuse o Papa cunha representación
das confesións cristiás alemás: luteranos, evanxélicos e ortodoxos. Recoñeceu as moitas dificuldades do diálogo ecuménico e ante a petición da
“intercomuñón entre cristiáns” feita
por algún bispo luterano, Ratzinger
apostou polo traballo e as conversas
entre as igrexas “con paciencia e
perseveranza”... “Non se pode
manter un diálogo a costa da verdade; o diálogo ten que desenvolverse na caridade e na verdade”.
O sábado día 20, encontrouse Bieito XVI cos representantes das comunidades musulmás (uns 3 millóns de
crentes). O acto tivo lugar no Arcebispado de Colonia. O tema central foi
a preocupación tralos recentes atentados en occidente, cometidos por
grupos radicais islámicos e que
prexudican especialmente aos
musulmáns que viven nos nosos
países. O Papa recoñeceu a boa
vontade da maioría dos crentes islámicos e condenou duramente cal-
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quera violencia no nome de Deus
recoñecendo que hai “páxinas da
historia dedicadas ás batallas e as
guerras invocando o nome de Deus...
A lembranza deses tristes días debería enchernos de vergoña sabendo
cantas atrocidades se cometeron no
nome da relixión...” Aprender do
pasado, buscar vías de reconciliación
e aprender a vivir respectando as
distintas identidades e a liberdade
relixiosa especialmente as minorías,
foron as propostas do Papa neste
encontro.
Viñemos a adoralo. Foi o lema da
Xornada, recollendo a tradición do
enterramento dos Reis Magos en
Colonia. Foi o tema da homilía na
vixilia cos mozos, o sábado pola noite
en Marienfeld, onde tamén se celebrou ao día seguinte unha multitudinaria Eucaristía que superou
todas as expectativas de asistencia.
Se o balance final foi positivo, comentouse moito a mala organización,
os imprevistos, as horas de espera
incluso para bispos e o propio papa.
De fondo, tamén se soubo das diverxencias entre algúns membros do
episcopado alemán, recordemos que
non moi próximo a Ratzinger, e o
pouco entusiasmo co que acolleron o
encontro dos mozos.
As sorpresas de Ratzinger. Dixeron
del que sería un Papa de sorpresas.
Aínda non se viron moito, pero si
algún xesto-sorpresa, como foi a
audiencia concedida aos seguidores
do bispo cismático Lefevre, excomungados polo seu predecesor Xoán
Paulo II. E moito máis, o encontro
mantido o 26 de setembro co teólogo
Hans Küng, suspendido do ensino
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polo Vaticano, e causa que Ratzinger
nunca quixo revisar. Non sabemos
moito da entrevista salvo as declaracións cordiais que un e outro
fixeron sobre o seu traballo.
Roger de Taizé
Aínda que tiña 90 anos e estaba
decidido a deixar as súas responsabilidades como prior da comunidade ecuménica de Taizé, causou
unha fonda conmoción o asasinato
de Roger Schutz o pasado 16 de
agosto, a mans dunha enferma psíquica durante a oración da noite e
acompañado duns 2.000 mozos. Custaba crer que unha vida tan longa de
compromiso coa paz, o diálogo e a
reconciliación rematase de forma tan
absurda. Porén, a espiritualidade de
Roger, a “infinita confianza” na que
baseou a súa vida foise estendendo
pola Colina de Taizé nunha estraña
mestura de dor e paz. Foron innumerables as mostras de adhesión recibidas en Taizé, desde Bieito XVI ao
presidente da República Francesa,
onde Roger era todo un símbolo para
cristiáns, membros doutras relixións
e os non crentes. Unha semana foi
necesaria para preparar as exequias
e acoller aos milleiros de persoas
xunto con autoridades de toda Europa que acudiron ao sepelio. O cardeal
Walter Kasper presidiu a celebración, pois Roger pedira ser acollido
no seo da Igrexa católica, e vímolo
comungar no enterro de Xoán Paulo
II.
O irmán Alois, que fora designado
por Roger de Taizé coma seu sucesor
ao fronte da comunidade, regresou
de Colonia onde participaba na Xornada Mundial da Mocidade para
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acompañar aos seus irmáns nun
momento tan duro. No funeral, que
foi retransmitido por unha canle de
televisión francesa, participaron
unhas 30.000 persoas chegadas de
todas as partes do mundo. As primeiras palabras da celebración, pronunciadas polo novo prior foron todo
un símbolo da vida de Roger de
Taizé: “Deus de bondade, confiamos
no teu perdón a Luminita Solcan,
que nun acto enfermizo, acabou coa
vida do noso irmán Roger...” Os que
desde moi mozos coñecemos a Roger
e a súa experiencia, que seguimos os
seus escritos e cartas, as súas propostas para a oración e o traballo, sabemos ben que esa primavera, como lle
chamou Xoán XXIII, permanece
aberta, como un manancial fecundo
que nos axudará nos camiños da
reconciliación e do compromiso cos
mais pobres da terra. Vive en Deus,
santo Roger de Taizé!
Galiza
Desde a última rolda houbo moito
vento de cambio no país. Así a
tradicional Ofrenda ao Apóstolo
Santiago ía acompañada da inminente toma de posesión do novo
goberno formado por socialistas e
nacionalistas. Escóitanse moitos temores e advertencias nos ambientes
clericais, quizais polo que supón de
perda de influencia e certos privilexios. ¿Será tan radical e tan torpe
o novo goberno para darlle as costas
á raíz cristiá da vella Galiza? Non o
creo, teñamos confianza e intentemos colaborar coma bos cidadáns
neste proceso de cambio, por outra
parte creo que ben necesario para o

que algúns
democrática.

chaman

hixiene

Un dos cambios salientábeis e
agardados foi o da sé da diocese de
Mondoñedo-Ferrol, que acolleu ao
novo bispo, Manuel Sánchez Monge,
o 23 de xullo na catedral de Mondoñedo. Facía máis de 50 anos que a
vila de Merlín non vivía unha ordenación episcopal que foi presidida
polo nuncio Manuel Monteiro, acompañado do presidente da CEE, Ricardo Blázquez, dos bispos galegos e o
cardeal Rouco, oriúndo da diocese
mindoniense. Escoito falar moi ben
deste bispo palentino a moitos cregos
que o coñecen e compartiron con el
estudos e traballos pastorais. Oxalá
supoña unha renovación e un impulso para a querida diocese que foi un
exemplo de compromiso coa terra e
coa cultura do país durante tantos
anos. A primeira aposta de Sánchez
Monge foi polos inmigrantes e os
seus padecementos, que deben ser
os destinatarios de primeira orde da
acción social da Igrexa, e ben acollida
foi a súa declaración sobre as
relacións Igrexa-Estado: “...A Igrexa
non quere poderes nin reclama privilexios... entre os poderes públicos e
a Igrexa deben establecerse unhas
relacións baseadas por unha parte
na independencia e a autonomía, e
por outra, na xenerosa colaboración
e entendemento ao servizo das persoas...” Parabéns ao novo bispo e a
toda a diocese de Mondoñedo-Ferrol.
O 25 de xullo día do Apóstolo e día
da Patria, a catedral acolleu a
milleiros de persoas que baixo unhas
medidas de seguridade sen prece-
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dentes, participaron da cerimonia
da Ofrenda ao Apóstolo. O socialista,
Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago
foi o delegado rexio encargado de
pronunciar a ofrenda. Nesta ocasión
non houbo tensión nos discursos e o
arcebispo Xulián Barrio trala
polémica homilía do pasado ano,
apostou por unha Igrexa comprometida con aqueles cos que conviviu
Cristo “...os pobres, os marxinados,
os apesarados polo pecado e pola
dureza do camiño cara a verdade, os
que sofren a soidade, fame, desesperanza e inxustiza e os que non atopan
sentido á vida...” Tamén resaltou
Barrio que “a Igrexa non busca poder,
privilexios ou vantaxes sociais ou
económicas”. O arcebispo de Santiago, que xunto a outros moitos non
se pronunciou con motivo da
manifestación do mes de xuño contra
os matrimonios homosexuais, e si o
fixo con decisión na manifestación
contra a pobreza que tivo lugar días
despois, vaise perfilando como un
dos bispos máis moderados e dos
que máis apostan polo diálogo e a
acción social da Igrexa.
XXVIII Romaxe
As vila de Arzúa acolleu a celebración da Romaxe dos Crentes Galegos.
“Filla de Breogán, alédate” era a
frase que nos convocaba nun día chuvioso e algo frío. Grazas a axilidade
dos organizadores que na véspera
decidiron con moito acerto o traslado
do lugar da celebración, da fermosa
carballeira da Mota ao recinto feiral
de Arzúa, a romaxe desenvolveuse
sen maior problema e ata resultou
acolledora, pese ás inconveniencias
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que presenta sempre un lugar
pechado. Acollida con agasallo,
queixo de Arzúa, os sons d’A Quenlla
e saúdo aos participantes que chegaron en máis de 50 autobuses, case
todos cheos, e tamén en vehículos
propios. Fomos entrando na celebración animados por un grupo de mozos e mozas da parroquia de Santa
María de Arzúa, que con moita simpatía desenvolveron o guión, onde
fixemos presente os 25 anos do martirio de monseñor Romero. O ánimo
dos participantes ía medrando por
momentos, pese a algún parón evitábel, como foron as testemuñas, excesivamente longas, sobre todo as lidas.
Gustou a testemuña do capelán do
cárcere de Teixeiro, e dos mozos dos
microcréditos, que foron moi breves
e souberon transmitir a mensaxe. A
Rumboia non faltou como expresión
do entusiasmo e da festa e animounos a participar na comuñón
tralo fermoso signo da paz que todos
expresamos axudándonos do noso
corpo. Pensei nunha dispersión trala
eucaristía, pero non, nunca tan xuntos xantamos, mirándonos, falando
uns cos outros, compartindo alimentos de cada lugar. Chamoume a atención que había moita xente moza e
moitos cativos, o que lle da un aquel
de esperanza. Trala festa da tarde,
animada polos amigos da Quenlla
marchamos cara a Sobrado dos
Monxes, e na igrexa monacal xuntouse moita xente, tanta que a cousa
quedou desbordada. Acostu-ados a
que a oración da tarde fora sempre
máis reducida en participación, este
ano o enorme templo quedou pequeno, e custaba escoitar a Víctor Na-
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beira e un grupo de mozos e mozas
das súas parroquias, que fixeron
unha fermosa oración, na que saudamos a presenza de María de Nazaré,
titular do mosteiro, cantando xuntos
a Salve Raíña, que escribira o santo
monxe galego, Pedro de Mezonzo.
Supoño que haberá que facer
avaliación, escoitar a todos e a todas,
cambiar, mellorar... pero sen esquecer o que ben recordou Pepe Chao no
Berro Seco: a fe e a galeguidade
como motores da romaxe. Parabéns
a tanta xentiña que traballou para
que a romaxe siga sendo a nosa festa.
Antes da Romaxe, Irimia organizou o encontro de Verán, desta vez
en Lago (Valdoviño): “A cea que recrea e namora”. Un encontro no que
a comida fixo de ligazón para outras
experiencias como o compartir,
saborear, apreciar, aceptar... e incluso
a experiencia de sentir fame. As
Mulleres Cristiás aportaron este ano
a expresión corporal, contacto co corpo coa natureza... o corpo como canle
de oración. Un camiño empedrado
por onde pasar cos pes descalzos
expresou o momento da reconciliación.
No Mosteiro de Poio, (Pontevedra)
tivo lugar a XIII Semana de Formación Permanente dos Cregos de Galiza. (Seguimos insistindo no cambio
de cregos por curas, dada as connotacións que ten a palabriña entre a
nosa xente, e tamén por etimoloxía)
Este ano o tema era a Pastoral da
Familia. Houbo un único relator –o
que na miña opinión empobreceu o
encontro– que foi Mons. Reig Pla,
bispo de Segorbe-Castellón e presidente da subcomisión episcopal

para a Familia (recentemente nomeado bispo de Cartaxena). Teño que
dicir que salvo a primeira xornada, o
resto dos días quedouse a cousa en
moita anécdota, con testemuña de
exorcismo incluída, e nalgunhas afirmacións por parte do relator
bastante cuestionables: ¿sabiades
que o 80% das separacións se producen naquelas parellas que manteñen
relacións sexuais antes de constituírse en matrimonio? Pois xa sabedes... É unha mágoa que non se
presentasen experiencias de pastoral
familiar ben interesantes que hai en
moitas dioceses; a ausencia de leigos,
de obradoiros, de debate ensombreceron un pouco estas xornadas, que
por outra parte moitos dos cregos
acollen como uns días de descanso, o
que non está mal. Sinalar con ben, a
presenza do galego, nos folletos, nas
intervencións do moderador, nos cantos e celebracións... non así nas
intervencións dos bispos galegos, que
acudiron ao encontro.
Tamén no Mosteiro de Poio celebrouse a finais de setembro, a Conferencia de Relixiosos e bispos de
Galiza, aínda que a presenza dos
últimos é máis ben protocolaria. Nos
dous días e en varias relatorios, os
asistentes analizaron diversos
aspectos da vida relixiosa.
No Fogar de Sta. Margarida da
Coruña desenvolveuse a XX Semana
de Teoloxía e Pastoral, coas intervencións de Carlos García Cortés,
que falou sobre o laicado; Elena
Marzo Nogueras, sobre a muller e
Casiano Floristán disertou sobre os
temas de conflito entre Igrexa e
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Estado. Tamén en Santiago, no Instituto Teolóxico se celebraron as VI
Xornadas de Teoloxía coas intervencións de varios bispos e profesores
universitarios. O título das xornadas
foi: “La transmisión de la fe: la
propuesta cristiana en la era
secular”. O Centro de Estudos
Teolóxico inaugurou o curso o día 3
de outono cunha celebración e un
acto académico centrado na conferencia do profesor Fernández Lago:
“Oríxenes e o veo das parábolas”. O
acto foi presidido polo arcebispo de
Santiago.
Un centenar de mozos, maiores de
20 anos, participaron en Betanzos
no festival URCA, que leva máis de
10 anos de edicións. Concertos, exposicións, actuacións, oración e celebracións xunto a mesas redondas e
debates centraron tres días do encontro dirixido a artistas cristiáns.
Cambio na TVG. Andrés García
Vilariño que durante trece anos
conduciu o programa católico A Sentinela na TVG, foi nomeado Delegado do Apostolado Segrar na diocese de Santiago, substituíndo a
Donato Dosil Lago. Andrés fixo un
gran labor nun programa, marxinado
nos horarios nos primeiros tempos,
pero que era seguido por moitos
espectadores. A pesares da falta de
medios conseguiu darlle vida e dar

conta de moitos dos actos que se
celebraban en Galicia, así como centos de entrevistas a teólogos,
misioneiros, axentes de pastoral,
relixiosos, párrocos... unha inmenso
traballo que lle temos que recoñecer.
No lugar de Andrés incorpórase o
franciscano Enrique Lista, coñecido
xa da etapa ao fronte das emisións
relixiosas da Radio Galega.
“Igrexa,¿que dis do teu futuro?
¿Renunciarás aos medios de poder,
aos compromisos cos poderes
políticos e financeiros?
¿Abandonarás os privilexios,
renunciarás a capitalizar?¿Chegarás
a ser fielmente “comunidade universal que comparte”, comunidade
reconciliada, lugar de comuñón e
amizade para todala humanidade”?
¿Serás signo dunha sociedade sen
clases e sen privilexios, sen
dominación dunha persoa sobre
doutra, dun pobo sobre outro pobo?
¿Serás pobo das benaventuranzas?¿sen outra seguridade que
Cristo, un pobo pobre, contemplativo,
creador de paz, portador de alegría e
dunha festa liberadora para as
persoas, co risco de ser perseguida
por causa da xustiza?...
Igrexa, que dis do teu futuro?”
(Roger de Taizé).
Rubén Aramburu Molet

102 438

Recensións

Victor Frankl/ Pinchas Lapide
Búsqueda de Dios y sentido de la vida. Diálogo entre
un teólogo y un psicólogo
Herder. Barcelona, 2005, 156 páxs.

Este libro, que o lector agradecerá,
cremos que merece en primeiro
lugar unha pequena nota sobre os
seus autores. Victor Frankl (19051997), psiquiatra e escritor,
catedrático de Neuroloxía e
Psiquiatría en Viena, é un dos
psicoterapeutas paradigmáticos do
século XX e escribiu máis de trinta
libros. Despois da psicanálise de
Freud –con quen mantivo correspondencia na súa mocidade– e da
psicoloxía individual de Adler –a
quen estivo unido moitos anos e con
quen rompeu despois– a chamada
psicoloxía de altura de Frankl –que
encara tamén a dimensión espiritual, esquecida na psicoloxía
profunda freudiana–, unha psicoloxía que deveu na súa logoterapia,
converteuse na terceira escola vienesa
da psicoterapia. A logoterapia tenta
tecer as fibras das vidas rotas nunha
trama firme, coherente e significativa. A obra máis coñecida de
Frankl, na que explica a experiencia
de sufrimento e superación que
padeceu nos campos de concentración, é o seu coñecido libro El
hombre en busca de sentido (reeditado recentemente en Herder);
trátase dun libro que seguramente
terá lido máis dun lector deste
comentario e que vendeu moitos
millóns de exemplares, sendo
declarado pola Library of Congress
de Whasington un dos dez libros que

tivo unha meirande influencia en
América.
Pinchas Lapide (1922-1997),
xudeu como Victor Frankl, estivo
tamén nun campo de concentración,
aínda que puido escapar pronto;
teólogo e doutorado en xudaística en
Colonia, foi tamén diplomático do
goberno israelí. A súa principal
preocupación como teólogo consistiu
no achegamento entre xudeus e
cristiáns, desde a base común do
xudeu Xesús de Nazaré e da Biblia,
que estudou a fondo, desconfiando
das traduccións que el cre que teñen
deformado demasiadas veces o texto
orixinal. Publicou máis dunha ducia
de libros (Los tres últimos papas y
los judíos; ¿No es este el hijo de José?
Jesús en el judaismo actual…)
Para os que coñecen a obra de
Frankl, logoterapia e relixión non
son estraños, e esa tendencia da
psicoterapia foi recibida con
gratitude por todos os que quixeron
superar a rotunda afirmación
freudiana de que a relixión era unha
neurose universal; a logoterapia
recoñécelle á relixión o lexítimo
papel que pode desempeñar na vida
do individuo e particularmente a
significación que lle corresponde na
busca humana de sentido. “A
logoterapia é un método aberto, esta
apertura permíteme considerar o
teolóxico como unha dimensión que
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transcende o antropolóxico”, di no libro
que estamos a comentar (p. 58). Non é
casual que Frankl citara ao teólogo
evanxélico P. Tillich, para quen ser
relixioso é “preguntar apaixonadamente polo sentido da nosa existencia”
(La dimensión perdida, Bilbao 1970).
Pero o meu interese particular polo
libro naceu da figura –menos coñecida–
de Pinchas Lapide, de quen lera un
interesantísimo libro de conversas con
Raimon Panikkar, aínda non publicado
en castelán (Meinen wir denselben
Gott? Ein Streitgespräch [¿Estamos
falando do mesmo Deus? Un debate],
München 1994).
O libro que estamos a presentar,
aínda que foi publicado agora por vez
primeira, recolle unhas intensas
conversas que tiveron ambos en 1984.
A pesar desta orixe coloquial, trátase
dun magnífico libro, cheo de suxestións
e fondas reflexións para crentes e non
crentes. No breve Prólogo, ambos
afirman que “a busca da verdade
evidénciase na apertura autocrítica ao
descoñecido e a auténtica tolerancia é
consecuencia da visión dos límites do
propio saber”, por iso “a fe e a ciencia
son dous camiños dunha mesma busca
da verdade” (p. 55). A relación entre
ambas debe ser inclusiva; pero “a
dimensión máis elevada é a máis
inclusiva”, di Frankl no libro (p. 58) ;
por iso, “o mundo relixioso inclúe ao
que poderiamos chamar mundo
secular”. Frankl non dubida en dicir
que “orixinariamente o home é
relixioso, permaneceu relixioso a través
da historia e só nos último decenios
diluíse a relixiosidade, se ben non
desapareceu” (p. 59). Lapide completa
esta afirmación dicindo que “existen
moi poucos ateos no auténtico senso
da palabra”; a meirande parte deles
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son ou “anticlericais” que culpan a
Deus dos pecados dos seus
representantes, ou “pseudo-ateos
irritados co deusiño que lles pintaron”,
ou “anti-teistas… enfrontados con
Deus porque non están dispostos a
perdoarlle o mal existente no mundo”
(p. 63).
Fronte ao coñecido “¿Como se pode
crer en Deus despois de Auschwitz ?”,
Frankl di que “compre crer en Deus a
pesar de Auschwitz”. O que supón
cambiar moitas das nosas ideas sobre
Deus, e saber poñer entre comiñas todas
as nosas afirmacións sobre el. Non só
o do “Deus dos exércitos” e o de “¿por
que tolera Deus isto?”, imaxes de Deus
que deberan ter morto definitivamente
en Auschwitz, senón que deberamos
relativizar mesmo outras imaxes
demasiado rotundas como “Deus é de
natureza persoal”, etc.
Falan tamén amplamente os autores
sobre a importancia da verdade, ao pe
da necesaria relatividade das nosas
verdades particulares, o que supón
estar constantemente nunha actitude
de tolerancia (pp. 64-73). Por iso, Lapide
pide unha “moratoria á palabra
verdade e substituíla durante cinco ou
dez anos pola palabra probabilidade”;
ou falar, en todo caso de “pequenas
verdades ou sementes de verdade”.
Frankl fala da “ontoloxía dimensional”.
E, con certo paralelismo, R. Panikkar
fala da “ontonomía”; a este pensador
gustándolle falar da necesidade de
relativizar as nosas verdades parciais,
sen caer no relativismo, pois o valor de
cada unha está sempre na relación
coas outras.
Outro tema que aparece amplamente nestas páxinas é o da auto-
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rrealización, intimamente vinculada a
reciprocidade. Pero máis aínda,
atopámonos co tema da fe relixiosa, “o
máis humano da nosa especie”, di
Lapide (p. 105), co tema da oración,
que para Lapide é ante todo
“consagración” e para Frankl un
“diálogo en seriedade e soidade última”;

para ambos, cando é auténtica e
honesta, realízase sobre todo na lingua
materna. Non é casual que a última
palabra do libro sexa o “Amén” de
Frankl a unha oración de Lapide que
recolle a as palabras dun rabino a
finais de 1946, pedindo a “paz aos
homes de mala vontade”.
Victorino Pérez Prieto

Raimon Panikkar
De la mística. Experiencia plena de la vida
Herder. Barcelona, 2005. 302 páxs.

Raimon Panikkar é un gran teólogo
e pensador demasiado pouco coñecido
entre nós; tan pouco que parte dos
lectores seguramente o confunden co
seu irmán Salvador Paniker, con quen
ten pouco que ver, fora dos lazos de
sangue. Porén, R. Panikkar é o teólogo
español con máis proxección
internacional e máis recoñecido fora
da península. Ten unha moi extensa
obra publicada con máis de cincuenta
títulos en todas as linguas occidentais,
e mesmo nalgunhas orientais como o
chinés, o xaponés e o támil (Ver “O
pensamento cristián é trinitario,
simbólico e relacional. Encontros con
Raimon Panikkar”, Encrucillada, 138,
42-55). A quen non o lese aínda,
recoméndolle tres libros bastante
recentes: Invitación a la sabiduría
(Espasa-Calpe, Madrid 19983), Iconos
del misterio. La experiencia de Dios
(Península, Barcelona 20013 ) e La
plenitud del hombre. Una cristofanía
(Siruela, Madrid 2000).
A pesar dos seus 87 anos, Panikkar
segue pensando, escribindo e
publicando cousas novas. Aínda que o

seu último libro (Espiritualidad
hindú. San~tana dharma, Kairós,
Barcelona 2005) sexa unha tradución
reelaborada doutro publicado hai 30
anos, e o anterior a este que
comentamos (El diálogo indispensable. Paz entre las religiones,
Península, Barcelona 2003) sexa tamén
tradución doutro libro publicado hai
tres anos –cousa habitual en gran parte
dos seus libros en castelán, que viron
a luz antes en inglés, alemán ou
italiano–, Panikkar é tamén quen de
sacar libros novos a unha idade tan
avanzada, como é o caso do libro que
nos ocupa, que aparece por vez primeira
en castelán.
De la mística é unha obra de
madurez, difícil e densa, aínda que
semelle sinxela (pois non ten as notas
do aparato científico, cousa que algúns
botamos en falta), “non é para
impacientes”, comenta o autor. O libro,
de acordo co estilo oriental está escrito
en sutras, ou asertos nos que se
expresa só o pensado-vivido. Como
recoñece Panikkar, é un libro non
doadamente clasificable cos esquemas
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a que estamos afeitos: ¿Espiritualidade,
Teoloxía ou Filosofía? ¿“Moderno” ou
“antigo”? “Non se sitúa no horizonte
académico das discusións contemporáneas sobre misticismos”, recoñece
o autor. Sae dos moldes habituais por
ser radicalmente intercultural, unha
cousa que se deixa ver de contado, só
botando unha ollada ás ducias de
autores citados, do Occidente de onte e
hoxe (clásicos gregos e latinos como
Heráclito, Pitágoras, Sócrates,
Aristóteles, Plotino, Cicerón... as
Escrituras xudeo-cristiás, Santos
Padres como S. Xustino, S. Gregorio
de Nisa, Sto. Agostiño, Máximo o
Confesor... teólogos de onte e hoxe
como Sto. Anselmo, S. Boaventura e o
Aquinate, Spinoza, Barth, Bultmann...
místicos e outros autores como Mestre
Eckhart, S. Xoán da Cruz, Santa
Teresa, Raimon Llull, Nicolás de Cusa,
Pascal... ou pensadores como Kant,
Descartes, Hegel, Heidegger, Bergson,
Jung, Zubiri...) e do Oriente (Ibn Arabi,
Maimónides.. os Vedas e as Upanisad,
Buddha, Lao Tze, Confucio,
Nagarjuna, Sankara, Ramanuja, Ramakrisna, Krishna-murti, Tagore... ).
O noso autor recoñece no prólogo
ter feito máis de vinte redaccións del,
cousa que lle consta a este que escribe.
É consecuente con algo que deixa
escrito noutro dos seus libros: “Cada
parágrafo que escribo, cada frase,
debería reflectir, na medida do posible,
toda a miña vida e ser expresión do
meu ser.” (Invitación a la sabiduría,
p. 101). Consonte con isto, o libro ten
unha expresiva dedicatoria: “Ao
místico que se esconde en todo home”.
O libro pretende “volver a reintegrar
a mística no mesmo ser do home....
espírito místico, tanto como animal
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racional e ser corporal”, pois mística
non é unha “especialización”, senón a
visión integral do ser humano, por iso
debe ser profundamente alegre e
corporal-carnal; con palabras que
repite unha e outra vez, é a “experiencia
integral da vida”ou da “realidade”,
máis que experiencias extáticas ou
elucubra-cións conceptuais (pp. 20-23).
Unha realidade que é trinitaria, teantropo-cósmica ou cosmoteándrica,
como gusta dicir. A mística, unha
realidade presente en toda a historia da
humanidade é unha palabra
ambivalente. Supón ter moi espertos
os tres ollos: o sensible, o racional e o
espiritual (o ollo da fe), para poder
gozar plenamente da vida.
A obra ten o seu núcleo fundamental
en nove densos sutras (“Navasutrani”,
pp. 59-204), desen-volvidos en outros
tantos longos capítulos: Mística é a
experiencia integral da realidade.
Experiencia é o toque consciente co
realidade. Os múltiplos factores da
experiencia. A realidade é o noso
mythos...
Estes capítulos van precedidos por
unha reflexión sobre a ambivalencia
da mesma mística, o lugar da mística,
a mesma palabra, os distintos idiomas
nos que compre integrala (o científico,
o filosófico e o místico, que ten certa
afinidade co poético e o artístico, pero
que se diferencia claramente del), a
antropoloxía subxacente... para
rematar coa “peregrinaxe mística” que
debe curarnos da gravísima epidemia
actual da superficialidade. A
continuación dos nove sutras ven un
interesante apartado que fala das
linguaxes místicas (pp. 205-266): a
hindú, a buddhista, a secular e a cristiá,
para rematar falando da “metalin-
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guaxe mística”. E o libro remata cunha
longa oración e varios glosarios con
explicación de termos e autores
utilizados.
Dicir que estamos a falar dun “gran
libro” non é neste caso un tópico nin
un eufemismo, senón a expresión
dunha realidade; tanto se un cadra de
acordo con todo ou só con parte do que
di, como se está en desacordo. O mesmo
autor confesa que o seu interese é que
“este texto sexa só un pretexto para
que o lector vaia tecendo o seu” (p. 29).
Animamos ao lector a achegarse a el,
pero prevímolo de que se trata dun
libro arduo, difícil, que require unha
lectura lenta e na que cómpre volver
sobre o lido. Trátase dunha verda-

deira síntese do pensamento do autor,
que xa se tiña achegado ao tema en
varias ocasións anteriores, tanto verbo
da espiritualidade oriental como da
occidental: así, o citado Espiritualidad
hindú e outros moitos traballos sobre
o tema; La presenza de Dio, Vicenza
1970; La Joia pasqual, Barcelona
1988... Elogio de la sencillez. El
arquetipo universal del monje, Estella,
1993; e sobre todo o seu monumental
El silencio del Dios [Madrid 1970] /El
silencio del Buddha [Madrid 20005];
sen esquecer os seus estudos sobre San
Xoán da Cruz e Santa Tareixa, as súas
continuas referencias ao Mestre
Eckhart, etc.). En fin, a coidada edición
da editorial Herder anima tamén a
collelo nas mas.
Victorino Pérez Prieto

Willigis Jäger
A donde nos lleva nuestro anhelo. La mística en el
siglo XXI
Desclée De Brouwer, Bilbao, 2005. 313 páxs.

O autor do presente libro non é –
sospeito eu– nada coñecido dos lectores
de Encrucillada, e aínda da maior
parte dos lectores de libros de teoloxía
ou de espiritualidade cristiá que haxa
entre nós. Trátase –así se afirma no
mesmo libro– dun monxe benedictino
alemán que ademais, desde o ano 1981,
é mestre Zen da escola Sanbo-Kyodan
de Xapón. Dedícase desde esa data a
impartir cursiños de Zen e
Contemplación, maiormente en
Alemaña, pero tamén noutros países
europeos, entre eles España. O seu
maior desexo consiste en rescatar a
esquecida tradición mística cristiá.

O libro recolle charlas e homilías que
o autor pronunciou en diversos servizos
relixiosos e en diferentes cursiños que
animou durante estes últimos anos. O
material está máis ou menos ordenado
conforme ao desenvolvemento do ano
litúrxico, para facer máis utilizable o
servizo que ofrece. Ata aquí todo sería
normal, e representaría un libro máis
dentro dos moitos que hai destas
características ao noso alcance. Pero o
libro de Willigis Jäguer é realmente
diferente. No intento de unir
espiritualidade Zen, se así lle podemos
chamar, e vivencia cristiá, ofrécenos
no seu escrito homilético, unha
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comprensión realmente nova e
provocadora do feito relixioso e dos
factores substanciais que para
nosoutros o compoñen e determinan: a
comprensión da revelación, a
comprensión de Xesús, a comprensión
dos dogmas, a comprensión da Biblia,
a comprensión do fundamental do que
é a experiencia relixiosa, etc.
Estamos ante unha obra provocadora, na que se propón de principio
un cambio de paradigma, un cambio de
actitude básica á hora de se achegar ao
que poderiamos chamar experiencia de
Deus, que en definitiva é a finalidade
primeira e última de todo acto relixioso.
Non se trata do novo paradigma
vinculado á modernidade ou aínda a
posmodernidade, do que xa temos lido
e oído falar máis dunha vez; trátase de
cambiar o esquema “crer-comprenderpracticar”, no que, con diferenzas máis
ou menos importantes, se ten movido
a práctica da totalidade da vida relixiosa
no ámbito cristián cando menos, pola
nova proposta de “practicar-experimentar-comprender”. É dicir, “non se
trata de adoptar ideas de crenzas
establecidas previamente, senón do
exercicio dunha práctica acreditada que
conduce á propia experiencia”, no que
“a ensinanza do exercicio da práctica
espiritual ocuparía o centro”(pax. 17).
Neste senso, a Biblia non xera
dogmas, xera experiencias de Deus que
se converten en indicadores e
provocadores cara á experiencia que
un mesmo deberá facer se quere
compartir o feito de beber da fonte.
Eses indicadores son o dedo que apunta
á lúa, nada máis, son “intentos de
comprensión”; e “só unha mente torpe
pode tomar por absolutos estes
modelos. Quen os fixa como absolutos
mata a Deus”(66). Son as claves dunha
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teoloxía negativa, que no autor non
son elementos de afastamento de Deus,
senón provocacións para unha
experiencia da realidade simple e total
de Deus na que estamos asolagados,
porque “todo, absolutamente todo,
incluídos os seres humanos, é esa
Realidade”(62), Fonte, Orixe primeira,
Vida ou Deus. “A relixión é unha
especie de testemuño dunha
experiencia, e este será diferente
segundo a cultura e a época na que tivo
lugar a experiencia. Ese é o motivo de
que existan diferentes relixións”(59)
Resulta igualmente innovadora
–para moitos será escandalosa– a
comprensión que o autor fai de Xesús
e do seu significado para o seguimento
cristián. A súa comprensión pode
quedar resumida neste parágrafo: “Na
terminoloxía cristiá este novo
paradigma significa: somos vida divina
que fai a experiencia humana. Somos
vida divina que se encarnou, que se
fixo individuo. Esta é a mensaxe da
encarnación de Deus en Xesús. Igual
ca en Xesús, ese principio divino
volveuse persoa en cada un de
nosoutros. O universo non é outra
cousa ca un campo de consciencia que
se materializa de novo, unha e outra
vez. Crea o corpo físico e o universo.
Deus créase a si mesmo en cada
instante. Desgrazadamente, as Igrexas
cristiás reduciron e limitaron a Xesús
a encarnación de Deus”(71).
Coidamos que é un libro digno de ser
lido e pensado, por moito que poña en
entredito os nosos esquemas de
comprensión do feito relixioso, que xa
normalmente formulamos curiosamente así: “esquemas de comprensión”
e non como “maneiras de vivir e de
experimentar”. Un libro co que cada
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un de nós cando menos estaría ben que
dialogase, sen medos, aínda que nos
revolva a casa, á busca desa experiencia
relixiosa auténtica que, segundo o

autor, “ten tres aspectos característicos: achega unha liberdade enorme,
unha grande humildade e un amor que
todo o abrangue”(56).
Manuel Regal Ledo

Luis González-Carvajal
En defensa de los humillados y ofendidos. Los
derechos humanos ante la fe cristiana
Sal Terrae, Santander 2005, 350 páxs.

Para os que seguimos a obra de Luis
González-Carvajal Santabárbara este
libro non significa unha sorpresa,
senón unha confirmación. Porque é
unha mostra máis do estilo
personalísimo do autor, que xunta
sempre o rigor e a claridade, a
honestidade crítica coa gota de
comprensión nunca amarga, a ampla
visión histórica co gusto polo detalle
curioso, a información bibliográfica ou
etimolóxica e mesmo a anécdota
significativa. É un –un máis– deses
libros que un quere ter sempre á man
para consulta precisa, a cita oportuna
ou o xuízo equilibrado.
Enriba, o tema é tan interesante
como urxente: os dereitos humanos
contemplados desde a fe cristiá, atenta
ao seu emerxer histórico, á súa lenta
penetración na conciencia humana, aos
seus tantas veces incomprensibles
tropezos cunha tradición relixiosa que,
a pesar de os estar alimentando na súa
raíz orixinaria, se resiste a recoñecelos
como a mellor expresión da súa
encarnación histórica. Un percorrido
verdadeiramente apaixonante, que non
só axuda clarificar as ideas, senón que
esperta a conciencia e anima ao
compromiso.

O índice é longo, ben estruturado. O
primeiro capítulo ofrece a orientación
fundamental, pois estuda o proceso
histórico, o fundamento e a
clasificación dos dereitos humanos,
aclarando as tres xeracións dos
mesmos: a primeira, referida aos
dereitos civís e políticos; a segunda, aos
económicos e sociais; e a terceira, que
superando o nivel individual, se refire
aos pobos como tais. Aclarada a
clasificación, os capítulos seguintes
–até 11– van percorrendo a serie,
salientado os capítulos máis
importantes: dereito á vida, non
reducida ao biolóxico, senón insistindo
tamén nunha vida digna; a pena de
morte, coa contextualización histórica
e a sutil evolución do Maxisterio; os
dereitos da muller, nun tratamento
forzadamente cauto, pero aberto; o
problema racial, con atención aos
“racismos encubertos” tamén na
sociedade actual; a liberdade relixiosa,
nunha exposición matizada e
clarificadora; o problema sangrante das
migracións, coa chamada ao
compromiso xeneroso sen desculpas
egoístas; os dereitos económicos e
sociais, os da “segunda xeración”, aos
que non considera “menos urxentes”
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ca aos civís e políticos (p. 257); o dereito
ao desenvolvemento, aprobado oficialmente pola ONU en 1986 –“como de
costume, tivo o voto en contra dos
Estados Unidos” (p. 280)–, que ha ser
integralmente humano; os nacionalismos, tema ardente, que trata con
realismo entre a tensión de “todos
somos nacionalistas” e “os nacionalistas sementaron morte” (p. 303), para
concluír citando a R. Belda, “a Igrexa
non debe, en canto institución, facer
unha opción en cuestións opinables”
(p. 325); e, finalmente, o dereito á paz,
“un dereito novo, necesitado de
desenvolvemento”, que pide o traballo
por unha “cultura da paz”.
En cada capítulo o estudo dos
contidos e da súa evolución histórica é
sempre completado coa descrición das

posturas da tradición teolóxica e da
sensibilidade bíblica ao respecto,
procurando salvar ese difícil equilibrio
entre o respecto á autonomía do ético
e do político e a unha inspiración de
fondo, que debe ser rescatada e
actualizada dun contexto que non é o
noso. Una observación do prólogo dá
conta –cunha certa e xustificada
queixa– do rigor intelectual: “Desgrazadamente, como ocorre de forma mais
xeral co diálogo fe-cultura, mentres os
teólogos seguimos hoxe con interese as
publicacións dos nosos colegas das
universidades civís, éstes, salvo
contadas excepcións, non parecen
mostrar o menor interese pola teoloxía”
(p. 13). O título, pola súa banda, en
alusión expresa a unha novela de
Dostoievski, indica ben a fonda paixón
humana deste libro escrito desde a fe.
Andrés Torres Queiruga
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Libros chegados

Rémy, Jean. Isabel de la
Trinidad y la oración, Sal Terrae,
Maliaño 2005, 183 páxs. Pozo de
Siquem.
O autor, crego da diocese de
Cambrai, é unha das moitas persoas
que ficou adicto á oración de Sor
Isabel de la Trinidad. Carmelita en
Digno, morre aos 26 anos deixando
unha oración, Oh Dios mío, trinidad
a quien adoro, que xunto cos seus
comentarios, serviu e serve como
fonte de espiritualidade de moitas
persoas. O autor comenta esta
oración baseándose nos textos da
carmelita.
Pieri, Fabrizio. Pablo e Ignacio:
testigos y maestros del discernimiento espiritual, Sal Terrae,
Maliaño 2005, 214 páxs. Pozo de
Siquem.
O autor é un profesor novo do
Instituto de Espiritualidade da
Gregoriana. Afonda nos dous mestres, ben coñecidos e seguidos, e tenta
descubrir as relacións entre os seus
modelos de consellos para o
discernimento espiritual.
Chittister, Joan. Escuchar con
el corazón. Momentos sagrados en la
vida diaria, Sal Terrae, Maliaño
2005, 160 páxs.

Estas páxinas transcriben unha
entrevista na que o historiador e
periodista, redactor xefe da revista
Le Monde de la Bible, Jean-Luc
Pouthier, cuestiona ao Padre Xeneral
da Compañía de Xesús desde 1983.
Aquí pasan revista a todas as rexións
do planeta en relación coa política, a
mundanización, e secularización. Ao
mesmo tempo que expón as liñas da
espiritualidade e acción ignaciana.
Mardones,
José
María.
Recuperar la justicia. Religión y
política en una sociedad laica, Sal
Terrae, Maliaño 2005, 270 páxs.
Presencia teológica.
Tampouco este autor precisa
presentación. E tampouco hai que
insistir na necesidade de enfrontar
este tema. O descrédito que cada día
gaña a pulso a política, e o intimismo
relixioso que quere desenganchar a
fe de todo compromiso urxen a
reflexión. Mardones inténtao.
Traballar na política desde unha fe
que busque a xustiza.
Six, Jean-François. Los mediadores, Sal Terrae, Maliaño 2005, 127
páxs.
Proyecto.

A autora non necesita presentación
nas páxinas de Encrucillada. Neste
libro invítanos a buscar o sagrado na
vida e que todo, bo e malo, teñan un
sentido positivo.

O autor empeza por definirnos aos
“mediadores”, quen son, para que,
desde cando... algo que se impuxo na
sociedade moderna. E que se refiren
a persoas e “medios”. Este estudo
pretende ensinarnos a coñecelos e
“usalos”.

Kolvenbach, Peter-Hans. En la
calle del Espíriu Santo, Sal Terrae,
Maliaño 2005, 118 páxs. Servidores
y testigos.

González Faus, José Iganacio.
Comprender a Karol Wojtyla, Sal
Terrae, Maliaño 2005, 86 páxs. St
Breve.
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Engracia Vidal

Ninguén discute que Xoán Paulo
II foi e seguirá a ser un Papa
discutido. Creador de grandes
admiradores e grandes opositores.
José Ignacio pretende axudarnos a
comprendelo no seu contexto,
familiar, temporal, xeográfico,
eclesial e histórico... ¿Consígueo?
Cores Trasmonte, Baldomero.
Luis Porteiro Garea, TresCtres,
Santa Comba 2005, 262 páxs.
Temos que felicitar á editorial por
darnos a coñecer mellor a unha
persoa como Porteiro Garea, que
nace en 1889 e morre no 1918,
apenas 29 anos. Unha vida
comprometida con Galicia e a súa
lingua. Avogado e membro das
Irmandades da Fala, interesará a
quen teña estes mesmos ideais...
VV.AA. Celestino García Romero,

un xesuíta de Boiro, Concello de
Boiro,
Cadernos culturais, 110 páxs.
Tres relatorios de Xesús Ferro
Ruibal, Fernando Acuña Castroviejo,
e Xosé María Díaz Fernández, co
gallo da homenaxe que se lle fixo no
Concello de Boiro, no 150 aniversario
do seu nacemento, forman o corpo
destas páxinas. Compleméntase con
documentos e escritos do homenaxeado.
Padre Isorna. Homilía fúnebre
en memoria de Xulio Francisco
Ogando Vázquez, (1913-2005).
Igrexa da Santísima Trindade de
Ourense.
Este esbozo axudaranos tamén a
coñecer a este persoeiro da nosa
cultura en tempos non doados.
Engracia Vidal Estévez

DE INTERESE PARA OS LECTORES
Logo de moitos esforzos e intentos, contamos cunha
páxina web, na que imos recollendo o máis interesante
da revista. Pódese consultar no enderezo seguinte:
www.encrucillada.com
*****
Nestes meses de outubro, novembro e decembro, derradeiro
prazo para os que aínda non pagaron o 2005. O 30 de xaneiro
pasaremos os recibos bancarios do 2006.
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