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Guieiro
A Biblia, o libro dos cristiáns,

centra o contidodeste número de Encrucillada. Como e cando se
escribiron os libros que compoñen o Antigo Testamento, que
semellanzas e diferenzas existen entre os Evanxeos, como se poden
usar os textos bíblicos para orar, cal é o papel da muller segundo
San Paulo: todos estes asuntos son abordados neste número case
monográfico da revista.
En primeiro lugar Julio Trebolle Barreras, un profesor galego,
dos mellores especialistas na Biblia, ilústranos amplamente sobre o
longo e complicado proceso que levou á elaboración do Antigo
Testamento. Trebolle sitúase no contexto da cultura antiga, para
responder ao tema central que nos ocupa: “A resposta á cuestión
sobre cando se escribiron os libros da Biblia hebrea é decisiva para
a resolución doutras cuestións, reformuladas na investigación
recente: cando comezaron os israelitas a selo? como e cando xurdiu
o monoteísmo bíblico? e como se formula unha teoloxía bíblica que
teña en conta a historia da relixión de Israel e das relixións do
antigo oriente?”
Pola súa parte a profesora Carme Yebra fai un repaso da estrutura
dos catro Evanxeos, facendo fincapé na súa semellanza e diferenzas.
Esta é a conclusión do seu traballo: “Os catro evanxeos son
unidades autónomas, con independencia; mais hai que entendelos
en conxunto, pois cada evanxeo achega matices diferentes sobre a
persoa de Xesús, sobre a súa mensaxe, sobre o modo de entendela
e actualizala. .... Os catro son diferentes e cada un deles pode ser
elixido para circunstancias distintas: quizais Marcos para un
primeiro achegamento, Mateo para un estudo literario, Lucas para
unha análise de personaxes, e Xoán, para iniciar un proceso de
oración, axudado cos diálogos entre os personaxes”.
Mentres a profesora Carme Soto trata da polémica sobre o papel
da muller na igrexa primitiva, con referencia ás cartas paulinas. E
recoñece a novidade que representa esta postura, aínda que manteña
un difícil equilibrio coas ideas dominantes na cultura daquel tempo.
“El non quere illarse da sociedade e busca integrarse nela para que
o cristianismo sexa ben acollido e medre. Polo que intentará
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suavizar algunhas das consecuencias que se derivaban da propia
proposta igualitaria. A súa resposta poren, non foi unha
claudicación, senón a súa maneira de encarnar a audaz proposta de
Xesús dentro dos límites que os condicionamentos históricos e
culturais lle permitían.”
O noso colaborador habitual Victorino Pérez Prieto ofrécenos
interesantes suxestións sobre o modelo de oración que nos propoñen
os textos bíblicos. “Fronte ao tópico de que os moi ”avanzados” e
”comprometidos” non rezan, cómpre dicir que a oración evanxélica
é sempre liberadora e leva ao auténtico compromiso; na medida en
que medra autenticamente o compromiso cristián, imos chegando á
unión mística con Cristo, e a nosa oración vainos axudando a velo
privilexiadamente nos máis pobres”.
Pedro Castelao aborda no seu traballo a cuestións de actualidade,
como a polémica suscitada ao redor do Código da Vinci, respondendo
á pregunta “Oculta a Igrexa verdades esenciais?”. O autor fai un
chamamento á seriedade á hora de abordar este tipo de cuestións,
máis aló do impacto mediático dalgúns tópicos moi difundidos.
Na sección documentos damos cabida a reflexións suscitadas polo
famoso documento dos bispos, no que analizan as causas da crise
do catolicismo español. Son un contrapunto á visión da xerarquía
española sobre un asunto de tanta actualidade.
O In memoriam vai dedicado nesta ocasión a lembrar a figura de
Anxel González, o exemplar cura do Incio, gran amigo desta revista,
que nos deixou en plena pascua.
As consabidas crónicas repasan a actualidade política, cultural e
eclesial. Neste número recuperamos as seccións habituais de
recensións e libros chegados á redacción, que pola ausencia do
número anterior son neste algo extensas. E contamos tamén coas
ilustracións da nosa colaborador Soledad Pite.
Agustín Díaz
tintxu@teleline.es
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Como e cando se escribiron
os libros da Biblia?

J ulio Tr e bolle

Os estudos bíblicos parece que se converteron nun tiro ao prato
que deixa na terra demasiados pratos rotos, entre eles as teorías
máis clásicas sobre as fontes do Pentateuco e a formación dos
restantes libros bíblicos. A resposta á cuestión sobre cando se
escribiron os libros da Biblia hebrea é decisiva para a resolución
doutras cuestións, reformuladas na investigación recente: cando
comezaron os israelitas a selo? como e cando xurdiu o monoteísmo
bíblico? e como se formula unha teoloxía bíblica que teña en conta
a historia da relixión de Israel e das relixións do antigo oriente?
Este artigo pretende ofrecer unha síntese –de carácter persoal,
sobre todo na primeira parte– que trata de integrar as diversas
perspectivas e os incontables datos que se han de ter en conta
nunha visión de conxunto sobre a historia da literatura bíblica.
I. Os modelos historiográficos
Hoxe non é posible trazar o desenvolvemento da literatura bíblica
sen encadralo na historia das literaturas do antigo oriente. A
xulgar polas inscricións máis antigas, o paso da tradición oral á
escrita produciuse en Israel nos séculos IX e VIII a. C., un pouco
despois que en Fenicia e algo antes que en Grecia. A partir desta
época comeza o desenvolvemento da literatura bíblica. Naqueles
séculos o reino de Israel coñeceu, o mesmo que outros reinos
veciños, un período de esplendor en todas as ordes. Escribas
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profesionais cumprían os seus servizos en palacios, templos e
escolas, onde se formaban as seguintes xeracións de escribas. Estas
tres institucións conformaban as sociedades antigas da mesma
maneira que na Compostela medieval o facían o pazo de Xelmírez,
a catedral e a escola ou universidade. A produción de literatura
respondía a esta estrutura simbólica e social a un tempo. Así o
asiriólogo William Acho clasifica a literatura do antigo oriente en
literatura dos deuses –ou dos templos–, literatura dos reis e
literatura dos sabios. A Biblia segue estes modelos literarios. Os
salmos bíblicos, por exemplo, pódense clasificar, como os
mesopotámicos, en himnos de Yahveh ou do Templo, himnos do rei
e himnos sapienciais.
A esta división estrutural engádese outra de carácter histórico ou
diacrónico, que coñecía dúas variantes: unha sumeria e outra
asiria. Os sumerios iniciaban a historia a partir dun período mítico.
Nun principio o poder rexio descendera dos ceos, pasando
sucesivamente dunha a outra das cinco cidades sumerias máis
antigas, cuxos reis viviran e gobernaran o país ao longo de
milleiros de anos. Tras a destrución causada polo diluvio, o poder
real descendeu de novo a outras cidades sumerias, cuxos reis
gobernaban xa só por centos de anos. Viñeron logo os predecesores
inmediatos do rei fundador da dinastía reinante e, finalmente, os
sucesivos reis desta dinastía que fundaban o seu poder nesta
construción mítico-lendaria da historia. Os asirios, pola súa banda,
“construían a historia” en tres períodos: o máis antigo fora o dos
“reis que vivían en tendas”, o seguinte o dos líderes ancestrais das
tribos, e o último o dos reis da dinastía asiria, que baseaban neste
constructo histórico a lexitimidade do seu poder.
A Biblia aglutina estes dous esquemas, o sumero-babilonio e o
asirio. Conforme ao primeiro o Xénese arranca cunha serie de dez
personaxes que viviron centos de anos cada un: desde Adán até Noé.
Dos fillos deste –Sem, Cam e Xafet– procede a humanidade enteira
posterior ao diluvio (1-11). Veñen logo, seguindo o modelo asirio,
dez xeracións de patriarcas posdiluvianos, até chegar a Abraham,
de cuxos fillos –Isaac e Ismael– proceden os israelitas e os ismaelitas
–ou árabes– respectivamente (11-50). Os libros de Xosué e Xuíces
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narran, a seguir, as historias lendarias dos líderes ou “xuíces”
tribais e, finalmente, os de Samuel e Reis ofrecen unha crónica
máis ou menos lendaria sobre as orixes da monarquía, e outra máis
ou menos histórica sobre a continuidade da dinastía davídica. Os
reinos veciños de Israel construían a súa propia historia seguindo
este mesmo paradigma: tras o patriarca Esaú=Edom (Xénese 36,15) veñen os xefes tribais (36,9-19; 20-30 +40-41) e logo os reis
edomitas (36,31-39).
As literaturas e historias da antigüidade comezaban con mitos de
orixe, proseguindo con lendas sobre heroes e reis ancestrais, até
desenvolveren as primeiras crónicas, máis ou menos históricas,
sobre a dinastía reinante. Así, nunha época moi tardía respecto da
da Biblia, a Eneida comeza a historia de Roma cos relatos míticos
en torno a Eneas e os heroes troianos, prosegue coas narracións
lendarias sobre os primeiros reis –Rómulo e Remo– e, finalmente,
fai pé na historia cando chega ao período da república e aos sucesos
vividos polo propio Virxilio en tempos do emperador Augusto ao que
dedica a súa obra.
Con vimbios similares a estes foi “construída” a primeira parte da
historia bíblica, aquela que discorre desde as orixes até a
instauración da monarquía israelita: ao período dos patriarcas
sucede o dos xuíces e a este o dos reis. A segunda parte comeza co
exilio de Babilonia (ano 587 a. C.) e apunta cara a un final aberto
ou escatolóxico, enxergado nas visións do libro de Daniel. Para esta
segunda metade a Biblia dispoñía doutro modelo historiográfico,
utilizado polo historiador babilónico Berosio. Este modelo respondía
á concepción dunha sucesión de tres imperios, tras o último dos
cales viría un novo reino de orixe celeste. Desde a perspectiva dos
persas aqueles tres imperios foran o asirio, o medo e o persa. O libro
de Daniel adaptou este modelo á historia bíblica, substituíndo o
imperio asirio polo babilónico. A tradición posterior prolongou esta
secuencia de imperios para incluír o macedonio e, máis tarde, o
romano.
A Biblia baséase, pois, en dúas historiografías sucesivas: a
primeira abarca desde o Xénese até a caída dos reinos de Israel e
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Xudá; a segunda, desde o exilio até o Apocalipse. Unha fóndese coa
outra, conforme ao principio segundo o cal a historia non admite
baleiro ningún. O conxunto adquire carácteres paradigmáticos
propios dunha historia universal.
Así pois, non se pode dicir que a “época patriarcal” ou a “época
dos xuíces de Israel” sexan invencións tardías da Biblia. Pódese
discutir se son históricas as referencias bíblicas a patriarcas como
Abraham e Xacob ou a xuíces como Xedeón e Sansón, pero a
periodización da historia nas épocas “patriarcal”, “tribal” e
“monárquica” responde a un modelo existente con anterioridade á
formación da historiografía bíblica.
II. A Biblia: prosa e poesía
A Biblia está escrita en poesía e en prosa case a partes iguais: en
prosa, as partes lexislativas e historiográficas; en poesía, os oráculos
dos profetas e os ditos dos sabios, como tamén os himnos e
lamentacións do salterio.
Os dous xéneros da prosa, o narrativo e o xurídico, conforman os
cinco libros do Pentateuco. Neles a historia e a lei resultan
inseparables, como sucede tamén no Código de Hammurabí ou nos
pactos hititas. O xénero narrativo conforma un tipo de literatura
épica ou xograresca comparable ao dos cantares de xesta e dos
romances medievais. Son historias de heroes liberadores convertidos
en líderes tribais ou en reis, como as de Xosué, Xedeón, Saúl ou
David. As coleccións legais máis importantes son o “Libro da
Alianza” (Éxodo 21-23), o “Código de Santidade” (Levítico 17-26)
e o Deuteronomio ou “Segunda Lei” (Deuteronomio 5-28). Aparecen
ligadas ao relato da teofanía no Sinaí, o cal ocupa o centro da
historia fundacional de Israel, constituída pola liberación de Exipto
e o ingreso na terra prometida. A revelación de Yahvé a Moisés na
montaña sagrada, facéndolle entrega das táboas da Lei, é o momento
decisivo da historia bíblica no que o pobo de Israel se dota dunha
constitución político-relixiosa recibida de Yahvé conforme ao modelo
dunha clásica Traditio legis.
Como libro de historia, o Pentateuco presenta o aspecto dunha
biografía épica de Moisés, desde o relato do seu nacemento (Éxodo
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2) até o da súa morte, salientada ao final do Deuteronomio (34). O
Xénese é unha especie de prólogo que sintetiza a historia anterior
á época mosaica. Porén, o Pentateuco é máis que unha “vida de
Moisés”. É a historia colectiva de todo un pobo, desde as súas
orixes patriarcais até a súa constitución como nación baixo Moisés.
Como obra xurídico-relixiosa, o Pentateuco pivota en torno ao
Levítico, que recolle o texto constitucional no que Israel se
autoproclama “pobo santo”. Aparece encadrado nos libros do
Éxodo e Números, ligados entre si por numerosas correspondencias.
No libro do Deuteronomio conflúen de modo particular os xéneros
narrativo e xurídico. É o relato dos feitos acaecidos no día no que
Moisés morre en terras de Moab á vista da terra prometida. Este día
coincide co primeiro dos de preparación para a celebración da
Pascua, que se ha de celebrar por vez primeira desde a saída de
Exipto en terra de Canaán (1,3; 32,48-50; 34,5-7).
O poema arcaico recollido en Éxodo 15 sobre o “Paso do Mar
Vermello” canta a vitoria de Yahvé sobre o faraón a xeito dun
triunfo sobre o mar ou Yam, que representa o caos primordial a
través do monstro mariño, o Leviatán, como o de Baal sobre Yam/
Mar no mito ugarítico ou o de Marduc sobre Tiamat no babilónico.
Relatos posteriores en prosa engrandeceron os detalles do antigo
himno para crearen a epopea do “Paso do Mar Vermello”: os
israelitas atravesan a pé o mar dos xuncos e, a unha orde de
Moisés, as augas péchanse de novo, engulindo o exército do faraón.
O éxodo de Exipto converteuse deste xeito no mito fundacional de
Israel, paradigma de interpretación da súa historia e das súas
grandes catástrofes. Así, o exilio de Babilonia no 586 a. C. foi visto
como un novo éxodo, seguido tamén pola instauración da Lei ou
Torá. A imaxe do Deus que loita pola causa dos oprimidos inspirou,
ao longo dos séculos, movementos de liberación, como o puritano en
Inglaterra, o dos negros de Estados Unidos ou outros recentes en
Iberoamérica.
A historia do éxodo introduciuse entre a dos patriarcas e a dos
xuíces e reis. Deste modo o Xénese converteuse no prólogo da
historia do éxodo, e os libros históricos a súa continuación (Xosué,
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Xuíces e Samuel-Reis). Porén, estas historias, en principio
independentes, tiñan perspectivas enfrontadas que a Biblia trata de
integrar. Mostran unha serie de tensións internas entre tendencias
favorables e críticas respecto do poder monárquico e, en xeral,
fronte a todo poder que non estivese fundado ou non respectase a
Lei divina, recollida nos corpos legais do Pentateuco atribuídos a
Moisés.
III. Cinco períodos na formación da Biblia hebrea
A Biblia formouse ao longo dun milenio, desde os seus inicios na
tradición oral até a súa culminación co establecemento dun canon
de libros bíblicos. Esta longa historia coincide máis ou menos co
primeiro milenio a. C. e desenvólvese ao longo de cinco períodos. O
primeiro é o cananeo-fenicio (séculos X-IX a. C.) de transición da
fase oral á escrita. Os outros catro corresponden aos períodos de
dominio dos sucesivos imperios: o asirio (séculos VIII-VII), o
babilónico (VI), o persa (V-IV) e o helenístico (III-I). Este esquema
histórico é o reflectido nos libros dos Reis e Crónicas, así como nas
visións apocalípticas do libro de Daniel. Nestes períodos destacan
algúns anos decisivos: os correspondentes a un resurximento
nacional e relixioso durante os reinados de Ezequías, en torno ao
700 d. C. e de Xosías a finais do século VII, os dunha profunda crise
ao longo do exilio en Babilonia do 587 ao 536 e, finalmente, os da
restauración en tempos de Xoel e Zacarías e, máis tarde, de Esdras.
1. A prosa: historias e leis
a. No período cananeo-fenicio (séculos X-IX a. C.) a cultura
mantíñase aínda nun estado preliterario. Numerosas tradicións
poéticas, narrativas e legais, transmitíanse por vía oral, entre elas
as protagonizadas por figuras como Abraham, Xacob, Xosé ou
Moisés, así como as correspondentes a normas e costumes ancestrais.
No reino de Israel, no norte, circulaban relatos sobre Xacob e
Xosé que lexitimaban os lugares de culto e as ambicións territoriais
das tribos e reis de Israel. Estes relatos integráronse máis tarde
nun ciclo sobre Xacob, Esaú e Labán (Xénese 25, 11ss. y 27-33). Os
relatos en torno a Xosé formaban en principio unha tradición
independente, o propósito da cal era xustificar a hexemonía da casa
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de Xosé en Israel (Xénese 37 *; 39-45; 46,5b.28-33; 47*; 50,11.1421)1. Circulaban así mesmo lendas sobre os “xuíces” e “liberadores”
das tribos (Xuíces 3-12), así como sobre a casa de Saúl primeiro rei
de Israel (1 Samuel 1-4*.7*.8-14*.15* +16-28 *. 31 *; 2 Samuel 14*.9*.21*). Por outra banda, coñecíanse relatos independentes
sobre Moisés e os acontecementos do Éxodo (Éxodo 1-14 *), o
mesmo que coleccións de leis e costumes ancestrais (Éxodo 34 * e
20,22-23,33*).
No reino de Xudá, no sur, transmitíanse ciclos narrativos que
tiñan por protagonistas a Abraham e Sara ou a Abraham e Lot.
b. Na época asiria deu comezo un lento proceso de posta por
escrito e de conexión entre tradicións existentes con anterioridade.
A finais do s. VIII e comezos do VII, os tres bloques de tradicións
sobre patriarcas, antecesores e reis foron ordenados
cronoloxicamente conforme ao modelo historiográfico asirio,
sinalado anteriormente. Así, as tradicións do norte sobre Xacob/
Israel e os seus fillos foron enlazadas coa historia de Xosé. Máis
tarde, antes do 586 a. C., as tradicións sureñas sobre Abraham e
Lot foron antepostos ás setentrionais de Xacob-Israel e Xosé
establecéndose así unha sucesión xenealóxica que quería expresar
a hexemonía de Abraham e do reino do sur sobre os patriarcas e o
reino do norte. A iso responde o itinerario que leva a Abraham
desde Hebrón até Bétel e Siquén, santuarios conectados con Xacob,
o patriarca máis importante do norte (Xénese 12,4-7). A historia de
Xacob=Israel + Xosé foi adaptada en Xudá engadíndolle ao final as
“Bendicións de Xacob” (cap. 39), nas que Xudá substitúe a Xosé á
fronte dos seus irmáns. Foi deste xeito como se formou o estrato
máis antigo dunha “historia dos patriarcas”. A unión destes dous
bloques de tradición levouse a cabo mediante a inserción das
promesas de Xénese 13,14-17 * e 28,13 ss.
As xenealoxías e relatos sureños sobre Xudá, fillo de Xacob, foron
unidas ás setentrionais sobre Rubén e Xosé (Efraín e Manasés),
facendo así de Xudá o primoxénito dos doce irmáns. Unha breve
1

O asterisco (*) indica unha forma primeira do texto, anterior a aquela na que nos
chegou nos libros bíblicos.
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noticia creada ad hoc sobre o último xuíz sureño, Otniel, foi
inserida ao comezo do ciclo de relatos sobre xuíces e salvadores do
norte (Xuíces 3,7-11). De igual modo, as narracións sobre David
foron superpostas ás de Saúl, primeiro rei de Israel.
Ao final do período asirio as tradicións dos patriarcas foron
unidas ás de Moisés. Até entón a historia do Éxodo –saída de
Exipto, estancia no Sinaí, travesía do deserto e entrada en Canaán–
tivera unha orixe independente e un desenvolvemento autónomo
respecto das tradicións sobre patriarcas, xuíces e reis, é dicir,
respecto da historiografía representada polo que máis tarde serían
os libros do Xénese e os libros de Xosué (13-24), Xuíces e 1-2
Samuel.
Os textos deuteronómicos máis antigos constituían documentos
xurídicos, expostos en fórmulas concisas, que á vez eran recitados
como textos litúrxicos. Pódese falar da existencia dun primeiro
Deuteronomio cando, en tempos de Ezequías, o decálogo cultual xa
existente (Éxodo 34 *) foi posto en relación coa nova lexislación que
por entón se propoñía centralizar o culto no templo de Xerusalén.
A finais do século VII a. C., coexistían dúas concepcións
historiográficas e legais. A “monárquica”, fundada na ideoloxía
rexia común ás monarquías do antigo oriente, remontaba as súas
orixes á sociedade tribal e ás antigas cidades cananeas de Siquén,
Gabaón ou Xebús/Xerusalén. A concepción “deuteronómica”
sustentaba as tradicións sobre a historia do Éxodo e a lei do Sinaí,
orixinarias do norte. Representa a corrente máis orixinal da
tradición bíblica, aínda que non deixa de mostrar significativos
influxos asirios. Desenvolvía tendencias potencialmente contrarias
e críticas respecto da ideoloxía monárquica. Estes bloques de
tradición –os relativos aos patriarcas, xuíces e reis do norte e do
sur, por unha parte, e os relativos ao Éxodo, por outra–, non
formaron unha obra continua e unitaria até esta época. A teoría
clásica das fontes do Pentateuco falaba, pola contra dunha fonte
“yahvista” (século X) ou “yahvista e elohista” (IX-VIII) que
supostamente abranguía o arco histórico que discorre desde os
primeiros patriarcas até a distribución do territorio de Canaán
entre as tribos de Transjordania, incluíndo no seu centro os relatos
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en torno ao Éxodo e ao Sinaí (desde Xénese 12 até polo menos
Números 32 *).
c. O período babilónico, en torno aos anos do exilio no 587 a.
C., comportou desenvolvementos significativos na historia da
tradición bíblica. Seguindo o modelo historiográfico babilónico,
inseriuse a “historia primordial” de Adán a Noé antes do bloque das
tradicións patriarcais (Xénese 2,4b -11,10, na forma “nonsacerdotal”). Neste estadio tomou corpo, na súa forma predeuteronomista (pre Dtr) e pre-sacerdotal (pre-P) o núcleo das
tradicións que máis tarde conformaron o Pentateuco.
O libro do Deuteronomio xurdiu en círculos literarios, xurídicos
e teolóxicos de Xerusalén. Ha de relacionarse seguramente co sumo
sacerdote Xilquías e o chanceler Safán que interviñeron no momento
da reforma deuteronómica (2 Reis 22). Coa familia dos Safán e, en
particular con Godolías, tivo tamén especial relación o profeta
Xeremías. O estilo do Deuteronomio ten moito de sapiencial e
cortesán, próximo ao da retórica dos textos xurídicos neoasirios en
especial de pactos e tratados formulados en función da súa
proclamación pública. Na época de Xosías tomaron forma os
capítulos 5 ao 28, que recollían textos puramente lexislativos,
desprovistos de todo marco narrativo. Os capítulos 16,18-18,22 e
19-25 foron reelaborados máis tarde, na época do Exilio.
Tras a desaparición da monarquía, as tradicións do Éxodo
convertéronse no eixe central da historiografía bíblica, inseríndose
entre o que máis tarde serían o Xénese e os libros históricos (Xosué
13-34 -2 Reis). Deste modo, os relatos sobre os patriarcas acabaron
por constituír o prólogo á historia do Éxodo; igualmente as
narracións relativas aos xuíces e aos reis pasaban a constituír o seu
epílogo, continuando a historia da entrada dos israelitas en Canaán
coa dos xuíces e reis de Israel. Desta forma, a historia sagrada do
Éxodo-Sinaí desprazou en importancia tanto ás historias sobre
patriarcas, xuíces e reis, que anteriormente coñeceran certa
continuidade conforme ao modelo historiográfico asirio.
d. Na época persa o Pentateuco e os libros históricos adquiriron
unha forma próxima á que, con algunhas variantes, coñecemos a
través dos rolos de Qumrán e os códices de época medieval.
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O Pentateuco integra tres correntes de tradición literaria. A
primeira incorporaba os ciclos narrativos, referidos anteriormente,
sobre os patriarcas e a historia do Éxodo. O conxunto abranguía o
que veu a ser máis tarde o texto desde Xénese 12 * até o de Números
32, é dicir, desde Abraham até as referencias á repartición de terras
entre as tribos de Transjordania. No conxunto da obra tiña
relevancia particular o texto de Xénese 15,1-18 * sobre a alianza e
as promesas feitas por Yahvéh a Abraham. Na época do Exilio esta
historia fora ampliada incluíndo o ciclo de Abraham nun marco
teolóxico formado polas pasaxes de Xénese 12,1-4a e 22,1ss. A
segunda corrente de tradición era a incorporada no libro do
Deuteronomio, xa aludida.
A historiografía e a lexislación sacerdotais constitúen a terceira
corrente de tradición. Ofrecen características que as distingue dos
outros dous bloques de tradición do Pentateuco. A máis distintiva
é o estilo repetitivo e o gusto polas fórmulas hieráticas e
estereotipadas, como mostra o primeiro capítulo do Xénese a
estrutura narrativa da cal se repite sete veces, tantas como días da
creación. A austeridade expresiva do estilo sacerdotal favorece,
nesta e noutras pasaxes, o establecemento de correlacións entre a
orde cósmica e a histórica. A repetición da estrutura anunciocumprimento ou misión-execución, a linguaxe especializada
(“alianza”, “bendición, “gloria”), o interese polo culto e a
sistematización do cosmos, da historia e da vida humana son outras
tantas características distintivas da literatura e das concepcións
teolóxicas sacerdotais.
A “fonte” sacerdotal non presenta un fío condutor seguido, debido
á xustaposición de dous estratos literarios superpostos: o
correspondente a un documento básico (Pg) e o representado por
textos suplementarios de contido predominantemente xurídico e
cultual. O documento de base constituía seguramente un proxecto
literario dotado dunha estrutura e dinámica propia, que supoñía
unha concepción sobre a caída orixinal, implícita no relato do
diluvio (Xénese 6), como tamén unha nova teoloxía da alianza. Por
outra banda, os textos “redaccionais” de carácter sacerdotal non
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forman parte da obra propiamente dita, senón da redacción final
que uniu os materiais desta obra cos de redaccións anteriores.
Discútese se a obra foi composta en Babilonia cara ao ano 520 ou
máis tarde, en Xerusalén no século V a. C. A opción por unha
alternativa ou outra depende en boa medida de como e en qué
sentido se interpreta a obra: ¿trátase dunha utopía escatolóxica,
escrita á saída do túnel do Exilio, ou da xustificación teocrática
dunha situación consolidada algúns decenios máis tarde? A primeira
opción parece máis acertada: as narracións sobre os acontecementos
do Sinaí eran en principio proxeccións dun futuro utópico (Éxodo
11,1 - Levítico 9,24*). Os suplementos engadidos á obra orixinaria
converteron a utopía teocrática na constitución hierocrática
implantada máis tarde na sociedade xudía do Segundo Templo. A
última fase da constitución do Pentateuco consistiu probablemente
en engadir o escrito sacerdotal (Ps) ao conxunto, xa existente, que
abranguía desde Xénese 2,4b a 2 Reis 25 (e/Dtr + DtrG).
A existencia dunha “historia deuteronomista” é outra teoría
clásica que a investigación recente puxo en entredito. Segundo esta
teoría o Deuteronomio, antes de quedar integrado no Pentateuco
como o último dos seus libros, constituiría o prólogo ao conxunto
da historia que transmiten os libros de Xosué, Xuíces, Samuel e
Reis. Esta historia abrangue desde a morte de Moisés até o exilio
de Babilonia e estaba guiada polas promesas e esixencias da alianza
do Sinaí e da alianza davídica.
Esta dobre referencia á lei mosaica e ás promesas dinásticas fai
pensar que os libros de Xosué (13-24) a Reis fusionan as dúas
correntes historiográficas antes sinaladas. A primeira, de orixe e
carácter monárquico, redactada seguramente en tempos de Xosías,
seguía o esquema historiográfico asirio (patriarcas-xuíces-reis),
mantendo por iso vínculos co libro do Xénese. A segunda reinterpreta
as historias destes libros desde a perspectiva do exilio, culpando da
catástrofe a unha monarquía que non se sometera ás esixencias
superiores da Lei mosaica. A historia do éxodo interpúxose entre as
narracións patriarcais e as de xuíces-reis, e entre o libro do Xénese
e os libros de Xosué (13-24) a Reis. Deste modo o Xénese acabou
sendo o prólogo ao resto do Pentateuco e os libros de Xosué (13-24)
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a Reis acabaron sendo unha continuación do Pentateuco, formando
un Octateuco ou un Eneateuco, como se denominaba na tradición
cristiá o conxunto do Pentateuco e dos libros históricos.
O libro de Crónicas, composto ao longo dos séculos V e IV a. C.,
reescribe a historia do período monárquico, poñendo o acento no
referente ao culto e ao Templo de Xerusalén. Os libros de Esdras e
Nehemías prolongan a historia de Crónicas até o período persa.
De época algo posterior son os relatos de Rut e Ester, que xunto
co de Xudit, de época helenística, teñen por protagonistas a
mulleres que se converten en figuras exemplares.
e. Na época helenística rematáronse de organizar as coleccións
bíblicas e concluíuse o proceso de edición dos diferentes libros
bíblicos –coexistindo aínda diferentes edicións dun mesmo libro–,
iniciouse o proceso de tradución da Biblia hebrea ao arameo e ao
grego e comezou a desenvolverse a hermenéutica xudía que tería
considerable influxo no Novo Testamento. Os manuscritos de
Qumrán enriqueceron o noso coñecemento sobre o proceso de
edición e transmisión do texto dos libros bíblicos e da formación do
canon das Escrituras nesta época.
2. A poesía: oráculos proféticos e ditos dos sabios
Os libros proféticos son en orixe obra de autores coñecidos, como
Isaías, Xeremías ou Ezequiel, aínda que o seu texto foi polo xeral
considerablemente ampliado e reelaborado polas escolas de discípulos
dos respectivos profetas. Estes libros adoitan conter datos que
permiten coñecer a época de actividade do profeta e o punto de
partida da tradición literaria que conduciu á formación do libro
correspondente, pero resulta sempre difícil reconstruír as etapas
desta historia literaria.
Os libros sapienciais pola contra, responden a xéneros literarios
que non adoitan facer referencias históricas, polo que non é posible
coñecer a época de composición dalgúns destes libros, formados
mediante a compilación de coleccións diversas, unhas anteriores e
outras posteriores ao Exilio, como é o caso do libro de Proverbios.
A literatura sapiencial responde a xéneros literarios ben coñecidos
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no antigo oriente, como o da instrución dun pai ao seu fillo ou o
dun diálogo sobre a dor e a xustiza. Expresan a fe en Yahvé, Deus
de Israel, nun contexto cosmopolita e un ton entre escéptico e
esperanzado. O libro da Sabedoría, o último libro admitido no
canon cristián do AT, procede do s. I d.C.
A sabedoría bíblica caracterízase polo seu talante humanístico,
cosmopolita e eudemonista. Ao contrario da narrativa e da profecía
bíblica non fai referencia á historia e á constitución xurídicorelixiosa de Israel. Durante moito tempo a literatura sapiencial foi
a cinsenta dos estudos bíblicos.
1. Literatura profética. No s. IX a. C., na época fenicia, grupos
de profetas seguían a personaxes itinerantes, carismáticos e
taumatúrxicos que, como Elías e Eliseo, eran capaces de enfrontarse
aos reis. No s. VIII xurdiu un novo tipo de profecía que cuestionaba
de modo radical a sociedade israelita na crise que seguiu á aparición
do imperio asirio. Isaías é a figura xigantesca desta época, pero
Oseas, Amós e Miqueas non deixan de ser grandes figuras proféticas.
O libro de Isaías é un bo exemplo do complexa que pode ser a
historia dun libro escrito ao longo de varios séculos. O fondo máis
antigo e orixinal do libro de Isaías hase de buscar nos caps. 1-12 e
28-32, xunto a posibles restos en 14, 24 ss. y 17. A incerteza á hora
de atribuír ao profeta Isaías seccións precisas do texto resta
seguranza á reconstrución clásica da actividade do profeta en tres
períodos: unha primeira etapa nos anos 740-736 a. C. á que
corresponden os caps. 2-5; unha segunda en tempos da guerra siroefraimita, 734-732 a. C. aos que se refiren as pasaxes dos caps. 78, e a terceira e última nos anos 705-701, á que pertencen as
pasaxes de 28-32.
Posiblemente tras a desaparición do profeta, a “escola de Isaías”
coidou da conservación e transmisión dos textos e ideas do mestre,
levando a cabo unha primeira redacción dos seus oráculos un
século máis tarde en tempos do rei Xosías. Parte do material do
primeiro libro (Isaías I: 1-39), correspondente ao Isaías histórico,
foi incluído no mesmo posteriormente, na época babilónica; tal é o
caso, polo menos, dos oráculos contra Babilonia na serie de
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oráculos contra as nacións (13-14 e 21,1-10). Os importantes textos
dun profeta anónimo designado como o “Deutero-Isaías” (Isaías II:
40-55), foron escritos no exilio de Babilonia cara ao 540 a. C. O
libro na súa totalidade (1-66) debeu de formarse entre o 520 a. C.
e mediados do s. III a. C. Neste período tan indefinido sitúanse
tamén os textos do “Trito-Isaías” (Isaías III: 56-66), así como a
Apocalipse recollida nos capítulos 24-27 e diversos materiais diversos
incluídos nos capítulos 13-35.
Xeremías viviu os anos críticos que precederon ao exilio ao que el
mesmo se viu arrastrado. O libro que leva o seu nome recolle
oráculos orixinais do profeta, como os contidos no chamado “rolo”
(2-9 e 11, xunto con oráculos de 13-14; 18; 25 e 46.) nas “confesións”
(repartidas entre os capítulos 11 e 20) e outras coleccións. Contén
narracións en prosa sobre a vida do profeta, escritas probablemente
polo seu escriba, Baruc. Unha décima parte deste son “palabras” de
Xeremías en estilo deuteronomístico
O libro de Ezequiel recolle oráculos deste profeta, que sufriu o
exilio en Babilonia. A súa obra inspirou tanto a posterior profecía
apocalíptica como a tradición mística que chega á cábala xudía e
inflúe na mística cristiá.
O libro de Profetas Menores é unha colección de doce libros que
integra, xunto aos de profetas antigos como Amós e Oseas, os
correspondentes aos profetas Axeo e Zacarías, os oráculos do cal
inspiraron o programa de restauración tras o exilio.
2. Literatura sapiencial. O libro dos Proverbios tivo unha
longa historia de formación. O seu fondo máis antigo, probablemente
de época anterior ao exilio, atopa nas partes segunda (10-22,16) e
quinta (25-29). O material da segunda refírese a un mundo agrícola
e gandeiro, mentres que o da quinta, máis ambientado no mundo
urbano de artesáns e comerciantes, fai patente a oposición entre o
pobre e o rico e suscita a cuestión da xustiza e o dereito. A inscriptio
que encabeza a quinta parte (25-29) “(Proverbios) que compilaron/
copiaron os homes de Ezequías, rei de Xudá”, remonta esta colección
aos últimos anos do s. VIII a. C. o que pode corresponder á
realidade histórica.
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A sección de 22,17-23,11 integra a terceira parte (22,17-24,22);
segue modelos da obra exipcia Ensino de Amenemope, aínda que
non deixa de ofrecer carácteres propios (22, 19.23; 23,11). A cuarta
parte (24, 23-34), como a mesma inscriptio indica, é unha colección
engadida á anterior. A sexta parte (30) constitúe un resumo do
pensamento sapiencial dunha época tardía, que pode ser a do s. IV
a. C.
A primeira parte (1-9) procede da época posterior ao exilio aínda
que os seus paralelos exipcios e os de carácter mitolóxico fan pensar
que se trata de material diverso, reelaborado a partir de textos máis
antigos.
A redacción do libro debeu de culminar no s. IV ou III a. C.
Antepúxose entón a primeira parte ao conxunto da obra, engadíndose
ao final o “Eloxio da muller forte” (31,10-31). Aquela introdución
e esta conclusión sinalaban as liñas de interpretación do libro.
O libro de Xob nace a partir dun relato en prosa (1-2; 42,7-17),
que pasou a enmarcar o corpo poético da obra (3-27; 29-31; 3842,6). Os discursos de Elihú constitúen un engadido posterior (3237). O protagonista do relato móvese nun ambiente social nómade
e patriarcal, en tanto que o Xob dos diálogos é un home de alta
posición nun mundo urbano. O Xob paciente do relato oponse ao
Xob rebelde dos diálogos en poesía.
O libro de Rut mostra a loita de dúas mulleres, Noemí e Rut, pola
supervivencia nunha sociedade patriarcal, na que a súa pobreza as
expón a riscos engadidos. Rut é unha estranxeira da estirpe da cal
nacerá o rei David. A obra debeu ser escrita no s. V ou talvez IV.
Contén numerosos arameísmos que corresponden a esta época,
aínda que conserva tamén a lembranza de costumes arcaicos.
A ambientación do libro de Ester na corte persa e a mesma
utilización de termos persas suxiren que a obra foi escrita nos ss.
V ou IV a. C. Porén, esta ambientación é anacrónica. A complexidade
do relato, a súa posta en escena, o cruzamento de fíos narrativos,
as connotacións eróticas e a visión cosmopolita apuntan máis ben
a unha datación na época helenística.
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O libro de Daniel formouse con elementos de diversa procedencia,
como mostra o feito de estar redactado en dúas linguas diferentes,
hebreo e arameo, ás que se engade o grego das adicións de 3,2450.51-0; 13,1-14,42, así como numerosas discrepancias entre unhas
pasaxes e outros. Os relatos de 1-6 recollen o material literario máis
antigo, procedente da diáspora oriental, ampliado máis tarde co de
visións de 7 e 8-12, e formado en círculos elevados de Xerusalén. O
libro tomou forma definitiva na primeira metade do s. II a. C.
ESQUEMA HISTÓRICO
séculos/épocas

X-IX: fenicia
VIII-VII: asiria

VI: babilónica

V-IV: persa

III-I: helenista

PROSA
REIS E SACERDOTES
HISTORIAS
Ciclos narrativos sobre
patriarcas, Moisés,
xuíces
1 Sam 1-4 *; 7*.8-14
1 Sam 16 -2 Sam 5 *
Fusión das tradicións do
Norte e do Sur
"Y": Gn 12 - Éx - Núm*
"historia
primordial"
(Xénese 2,4b -11,10)
"Dtr": Gn 12 - Núm
Xosué-Reis
"Pg": Gn 1,1 - Lv 9,24?;
17-26*
Ps + Dt
Crónicas, Rut
Esdras-Nehemías
Ester

LEIS

POESÍA
PROFETAS E SABIOS
ORÁCULOS E DITOS

Ex 34 *
Ex 20,22-23,33

Dt 12 -26 *
Dt 6,4 - 28,1ss.

Amós, Oseas,
Isaías, Miqueas
Fondo antigo de Proverbios e
Salmos
Sofonías, Nahún, Habacuc
Ezequiel e Xeremías
Deutero-Isaías
Axeo, Zacarías

Ps + Dt

Xob
Trito-Isaías, Doce Profetas
Proverbios
Salterio, Eclesiástico
Cantar, Daniel
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mensaxe de Xesús
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Introdución
Probablemente un dos libros máis coñecidos e traducidos da nosa
cultura é a Biblia, que é un conxunto de libros moi diferentes entre
si, que, de modos diversos transmiten a fe dun pobo e unha mensaxe
de salvación, de liberación e de humanización. Dentro dela adquiren
un carácter prioritario os catro Evanxeos, obras do século I,
escritas na súa orixe en grego e que forman parte nuclear do Novo
Testamento. Son catro narracións diferentes (aínda que moi
similares) da vida, da morte, dos ditos e dos feitos dunha persoa,
Xesús de Nazaré. El é o punto central destes libros. Contan dun
xeito concreto a súa vida, e cunha finalidade determinada: servir de
apoio, de referente, de modelo, de fundamento á vida dos cristiáns.
O presente artigo trata de apuntar brevemente algunhas cuestións
relacionadas con estes libros. Nun primeiro momento tentarase
esclarecer a diferenza, e ao tempo a conexión, entre as palabras
Evanxeo e Evanxeos. Iso levará a preguntarse como se desenvolveu
o proceso de transmisión da mensaxe de Xesús dende unha forma
oral ate a súa plasmación nos catro libros canónicos: Marcos,
Mateo, Lucas e Xoán. Nun momento posterior tratarase de ver por
que hai catro obras distintas e cales son, brevemente, as
características de cada unha delas a partir do estudo da xénese,
autor, destinatarios, estrutura, temas e liñas teolóxicas principais.
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Evanxeo e Evanxeos ¿un xogo de palabras?
A palabra evanxeo (euaggelion en grego) significa etimoloxicamente boa nova. Esa boa nova é unha proclamación, unha
mensaxe: o anuncio que fixo Xesucristo e que para os crentes non
é outro que o anuncio da súa persoa. Refírese a un home, ao feito
da súa vida, morte e resurrección, co anuncio dun novo xeito de
vivir e de entender a vida, a persoa, a sociedade, a relación con
Deus, a relación de Deus co ser humano... Xesús mesmo, e a súa
mensaxe, son o Evanxeo1. Nese xeito é como o apóstolo Paulo
emprega este vocábulo nas súas cartas e como, por exemplo, o
evanxelista Marcos comeza o seu libro: “comezo do Evanxeo de
Xesucristo, Fillo de Deus.” 2
No século II xa hai testemuños que proban que o termo euaggelion
se empregaba para se referir tamén aos escritos cristiáns. Ese feito
provoca que cada un deses escritos precise ter un “subtítulo”. Hai
que lle engadir á palabra evanxeo o nome do autor ou presunto
autor da obra3. Apréciase, por tanto, unha ampliación de significado
do termo. Pasa de ser a denominación da mensaxe a designar os
libros (en concreto, os catro canónicos, aínda que nalgunhas
ocasións tamén se empregou esa denominación para referirse a
calquera escrito sobre Xesús4).
1
R. E. Brown, Introducción al Nuevo Testamento I - Cuestiones preliminares,
evangelios y obras conexas, Trotta (Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales 7),
Madrid 1997, p.160, afirma que os investigadores discuten se Xesús aplicou esta
palabra nalgún momento da súa vida á súa predicación, á proclamación do Reino.
2

As citas bíblicas deste traballo están tomadas de:

A Biblia. Traducción ó Galego das linguas orixinais. Edicións do Adro - SEPT, Vigo
1992.
3
A autoría dos catro evanxeos atribúeselle tradicionalmente a apóstolos ou
discípulos dos apóstolos: dous a apóstolos (Mateo e Xoán) e dous a varóns
apostólicos (Marcos [acompañante de Pedro] e Lucas [acompañante de Paulo].
Probar esta autoría é difícil, coma a doutros textos do Novo Testamento. O máis
acertado é afirmar que a adscrición destes textos aos seus respectivos autores
foi, probablemente, un recurso literario para dotar de autoridade os textos que se
foran impoñendo no interior das comunidades ou un modo de afirmar unha tradición,
comunidade ou escola que si tivo que ver, nun primeiro momento, coa persoa
referida.
4
Ao longo dos seguintes séculos, e en momentos diferentes, tamén se emprega
a palabra evanxeo para referirse a calquera libro que verse sobre a vida de Xesús,
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Estes catro libros non xorden dun día para o outro. Son o
resultado final dun longo proceso de composición e de redacción que
pasa dunha primeira fase oral a varias etapas escritas ata constituír
os libros tal e como os temos hoxe. Hai tres fases fundamentais: a
fase da predicación de Xesús, a etapa da predicación dos apóstolos
e primeiros discípulos sobre a persoa de Xesús, e a etapa dos
evanxeos escritos.
A predicación de Xesús foi oral. Non hai ningunha constancia de
que el mesmo deixara algo escrito. Aínda así, ben se pode afirmar
que dende moi cedo algúns dos seus ditos e feitos foron escritos e
circularon entre os seguidores e as primeiras comunidades. Nos
primeiros anos da predicación, tras a morte de Xesús, esta
continuaba sendo basicamente oral. As persoas que foron testemuñas
da súa vida e da súa resurrección foron os primeiros transmisores,
tanto os varóns coma as mulleres. Pero toda a súa experiencia,
todos os relatos, todo o transmitido tiña, sen dúbida, un filtro
particular. O filtro é o acontecemento da resurrección, pois a súa
fe, a fe transmitida é en Xesús Resucitado. Xa os primeiros
discípulos transmiten e relén todo o acontecido á luz dese momento.
É dicir, a súa narración non é neutra, é unha narración interpretada
que supón unha selección. Non se transmiten todos os momentos
da vida do mestre, nin todos os feitos, nin todas as palabras, senón
aquelas que son significativas para eses primeiros discípulos e que
cobran un significado pleno tras a resurrección.
A desaparición progresiva destes primeiros discípulos e apóstolos
e a expansión das comunidades cristiás fixo necesario poñer por
escrito o que se ía transmitindo de modo oral e que os textos máis
importantes, como algunhas cartas, fosen copiados para así poder
chegar a comunidades distintas das destinatarias5. Chegado un
punto, a partir dos anos 70, cando o material é aparentemente
independentemente da súa canonicidade, xénero ou estilo. Cf. Brown, o.c. (nota
1), p.161-162.
5

Non se debe esquecer que, aínda que os catro evanxeos estean situados ao
principio do Novo Testamento, varias das cartas paulinas e outros escritos son
bastante anteriores aos evanxeos: Cartas aos Tesalonicenses, Gálatas, Corintios,
Filipenses...
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abundante, cando circula disperso, e cando a distancia co sucedido
é máis e máis grande, acontece a recompilación. Sintetízanse e
redáctanse de modo unitario os distintos relatos, dando lugar aos
evanxeos no último cuarto do primeiro século.
O paso, por tanto, dunha predicación oral a unha escrita é un
proceso complexo que implica un proceso de selección e elaboración
importante, así coma unha redacción final que unifica todos os
fragmentos. O principio do evanxeo segundo Lucas pode iluminar
o que acabamos de dicir:
“Posto que moitos emprenderon a tarefa de narrar axeitadamente
os feitos ocorridos entre nós, tal como nolos transmitiron desde o
principio as testemuñas oculares e mailos predicadores da palabra,
decidín eu tamén, despois de me informar con tino desde as orixes,
escribirchos ordenadamente para ti, ilustre Teófilo, a fin de que
coñezas ben a firmeza das ensinanzas nas que te instruíron”(Lc 1,14)
Podemos concluír esta parte afirmando que na súa orixe o
Evanxeo se refire á persoa e mensaxe de Xesús de Nazaré e que
progresivamente, sen perder ese primeiro e primordial significado,
pasou a aplicarse a palabra grega boa nova aos libros que
transmitían esa mensaxe. Os evanxeos son os libros que conteñen
o EVANXEO.
Catro evanxeos... ¿unha pura repetición?
Acabamos de mencionar brevemente dous feitos moi significativos.
O primeiro é o espallamento e crecemento das comunidades cristiás
ao longo da segunda metade do primeiro século6. O segundo, a
existencia de catro libros moi similares con pequenas diferenzas que
se constitúen como textos centrais na predicación cristiá. O feito de
que as comunidades cristiás medren e se difundan por distintos
6
Un feito moi importante para ese espallamento é a primeira revolta xudía contra
a ocupación romana e a destrución e toma de Xerusalén pola súa parte no ano 70.
Ese clima de inseguridade, persecución e destrución propiciou que as incipientes
comunidades abandonasen o territorio palestino, igual que se viu obrigada a facelo
grande parte da poboación de Xudea. G. Theissen, El Nuevo Testamento. Historia,
literatura, religión, Sal Terrae (Presencia Teológica 129), Santander 2003.
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lugares ao redor do mar Mediterráneo trae como consecuencia unha
pluralidade crecente no interior das mesmas. Os primeiros grupos
foran formados por xudeus que foron introducindo, a partir da súa
fe, as ensinanzas de Xesús na súas vidas. A este grupo de xudeocristiáns (máis ou menos próximos á sinagoga e coñecedores da lei
e das tradicións xudías) fóronselle engadindo xentes doutros pobos
e relixións, con distintas tradicións culturais, para os que era
necesaria unha explicación diferente dos feitos de Xesús e do
contexto no que esa mensaxe fora pronunciada.
O crecemento en número das comunidades e o aumento de tamaño
de moitas delas tamén provoca que vaian xurdindo problemas e
necesidades novas. Hai conflitos sobre os elementos que confiren
identidade (coma o signo da circuncisión ou o tipo de alimentos), de
organización e outros aos que se fai necesario ir dando resposta.
Deste xeito xorden catro libros diferentes, pois cada un deles
responde ás necesidades dunha comunidade concreta, dunha zona
específica e duns problemas determinados7.
En distintos momentos ao longo da historia da igrexa ten habido
movementos que intentan “facer” dos catro evanxeos un único e
novo texto que “evite” as “repeticións”, que “corrixa” as
“contradicións”, que unifique textos moi similares e que “facilite”
a lectura e “aprendizaxe” dos fieis. É un proceso de concordancia
que, se ben podería parecer lóxico, non pode ser máis contrario ao
espírito do evanxeo e ao principio da encarnación. A pluralidade dos
evanxeos é reflexo da pluralidade dentro do cristianismo, da
universalidade da mensaxe de Xesús. Na transmisión dunha
mensaxe, tan importante é o seu contido coma o modo de contala
ou transmitila, pois tamén, coas diferenzas, semellanzas, ausencias
e presenzas se está a transmitir un contido e moita información.
Apréndese o que era importante para cada comunidade, o que
7

É importante non esquecer que cada evanxeo foi escrito para unha comunidades
determinada. Esta considerábao o “seu” evanxeo, ignorando durante certo tempo
a existencia dos outros. Cf A. M. Artola - J.M. Sánchez Caro, Biblia y Palabra de
Dios, Introducción al Estudio de la Biblia 2, Verbo Divino, Estella (Navarra) 1989,
pp. 92-100.
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formaba parte dunha transmisión común, o que eran acentos
propios, modos de comprender e transmitir, e tamén unha
pluralidade, formal e teolóxica. Cada un dos evanxeos, coa súa
propia idiosincrasia, remite a unha comunidade, a unha realidade,
a un modo de entender a mensaxe de Xesús e de transmitila.
Coñecer ben os catro evanxeos leva consigo aprender
progresivamente a percibir as diferenzas e os acentos teolóxicos de
cada un deles, así como as comunidades destinatarias dos escritos
e as súas características. Tentamos buscar un autor, e
tradicionalmente dáselle un nome a un autor para cada libro. O que
nos esquece é que os evanxeos tamén teñen unha autoría comunitaria.
Hai unha comunidade que está detrás e que coa súa vivencia,
necesidades e interpretacións é tamén causa última creadora dos
textos.
Os catro evanxeos comparten acentos comúns: idioma (grego),
xéneros-formas literarias empregadas (parábolas, discursos, textos
narrativos, metáforas...). Todos son relatos pospascuais que narran
fragmentos do apostolado de Xesús e a súa morte cunha grandísima
importancia dos relatos da paixón. Pero hai entre eles tamén moitas
diferenzas: temas, pasaxes, parábolas concretas, teoloxía, acentos ...
Se ben os catro libros canónicos son importantes, hai que
recoñecer que na historia da igrexa houbo un que gozou dun posto
predominante tanto na predicación coma na difusión e na influencia
das artes e da literatura. Estamos a nos referir ao evanxeo segundo
Mateo. O certo é que durante moitos séculos se afirmou que el fora
o primeiro en ser escrito e, por tanto, o máis próximo á época de
Xesús. Consecuentemente, máis “fidedigno”. A súa clara estrutura
en discursos facíao, ademais, especialmente axeitado para a
ensinanza e a predicación. Entre os motivos que xustifican a súa
preeminencia non se pode esquecer que se considera como unha
obra de continuación co xudaísmo. Enlazaba o cristianismo cunha
tradición moi antiga que, dalgún xeito, quedaba revalorizaba (ao
tempo que tamén lle dá valor á nova relixión). Marcos, pola súa
parte, estaba considerado como un resume de Mateo (así o avalan
os seus 661 versículos fronte aos 1068 de Mateo). Sería unha obra
posterior e de inferior calidade. Lucas (cos seus 1149 versículos)
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leva tempo sendo a gran fonte para a transmisión dos relatos da
infancia e a devoción a María.
A grande similitude entre tres dos textos do Novo Testamento,
Mateo, Marcos e Lucas, ten suscitado unha das máis grandes
controversias na historia da investigación do Novo Testamento,
denominada “a cuestión sinóptica”, que trata da interrelación entre
os tres textos sinópticos. O evanxeo de Xoán queda fóra desta
controversia.
Vistos algúns aspectos xerais, imos analizar algúns parámetros
dos catro evanxeos de modo que poidan facilitar o seu coñecemento
e lectura. Existe un acordo entre a crítica que explica que o
primeiro evanxeo en ser composto foi o de Marcos, creador, por
tanto, do xénero evanxeo. Por el imos comezar, fixándonos no seu
autor, extensión, comunidade destinataria e acentos teolóxicos ou
características propias.
Evanxeo segundo Marcos: O evanxeo do “esencial”
O máis breve dos evanxeos foi escrito en Roma en torno ao ano
70 (entre os anos 60 e 75 e con máis probabilidade entre o 68 e o
73) para recoller a predicación de Pedro8. A tradición afirma que
Marcos foi o acompañante do camiño de Paulo na súa primeira
viaxe fóra de Palestina (Feitos 12,12) e que tamén conviviu con
Pedro, do que foi discípulo (1Pedro 5,13). O que queda claro a
traveso do relato é que o autor non foi unha testemuña ocular do
ministerio de Xesús. A xeografía de Palestina cobra un papel
fundamental, dende un punto de vista teolóxico. Hai unha forte
tensión entre Galilea e Xerusalén.
Marcos escribe para unha comunidade composta por antigos
pagáns, que sufriu persecucións e fracasos. O autor ten que
traducir palabras arameas e explicar certos costumes xudeus como
a observancia do sábado ou os relativos ás purificacións.
É un evanxeo breve, mais non sinxelo na súa teoloxía. En boca
dalgúns estudosos, é o evanxeo do “esencial”, dos puntos básicos e
8

A datación dos evanxeos é sempre aproximada. As datas son orientativas, sendo
posible que existan notables diferenzas entre distintos autores.
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ineludibles para o cristianismo9: a misión, o compromiso, o sentido
do sufrimento.... Dende o principio do evanxeo vese, na vida de
Xesús, nas tentacións, no prendemento e axustizamento do Bautista,
que o seguimento non está exento de dificultades serias e de
consecuencias ineludibles.
Ten poucos discursos fronte á abundancia da narración e
especialmente aos relatos de milagres. O autor agrupa as escenas
por secuencias temporais (son moi importantes as acotacións
temporais que marcan os inicios e finais destas secuencias), por
temas ou por formas. O seu estilo é aparentemente popular e sinxelo
de ler; con todo, un estudo máis detallado, atendendo aos parámetros
que acabamos de enumerar, demostra o grande coidado da súa
redacción e grande calidade.
É unha obra que conta con 16 capítulos cos que se presenta a vida
de Xesús como cumprimento das profecías de Malaquías (3,1) e
Isaías (40,3). É este un Xesús que se presenta como adulto e que
aparece como fondamente humano, moi próximo á xente, aos seus
problemas, aos seus sufrimentos. Anuncia un reino ao que todos
están convidados, pois dende moi pronto introduce discípulos e
apóstolos de diferentes procedencias e condicións para colaboraren
coa súa proclamación.
O libro pode dividirse en dúas partes:
• A primeira (1,1-8,26) fala da misión, da vida pública e das
curacións en Galilea, con tres acontecementos importantes: a
presenza do Bautista, a elección dos doce e o seu adoutrinamento
con parábolas e feitos portentosos, e o envío dos doce.
• A segunda parte (8,27-16,11) está composta polas tres
predicións da paixón, a morte en Xerusalén e a resurrección. Forma
parte desta segunda unidade un relato que, segundo todos os
investigadores, foi engadido cando o libro xa estaba concluído. É
parte do último capítulo (16,9-20) que inclúe as aparicións do
resucitado: aparición a María Magdalena, aos dous discípulos, a
encomenda da misión e a ascensión.
9
S. Castro, Jesús misionero, en Marcos, en G. Uríbarri (ed.) Biblia y Nueva
Evangelización, Biblioteca de Teología Comillas 12, Madrid 2005, pp.13-78.

269 29

Carme Yebra Rovira

A mensaxe de Xesús descríbese ao longo dun camiño que vai de
Galilea a Xerusalén, cidade dende a que Xesús, tras a resurrección,
reenviará os discípulos: ao principio, a Galilea, para, dende a volta
ao comezo, transformar as institucións e a vida grazas á experiencia
profunda de Deus e á experiencia do fracaso, da debilidade, da
desesperación. Esa experiencia é a que move a Xesús durante toda
a súa vida. Xesús preséntase como o evanxelizador que proclama
e trae o reino, realidade presente e futura, especialmente aos máis
pobres.
Dende o principio afírmase que Xesús é o fillo de Deus co que
comeza a irrupción do reino, non sen dificultades. Os demos,
Satanás e diversas persoas e circunstancias opóñense á actividade
de Xesús; serán, porén, superadas porque o Espírito é quen o
conduce. Na primeira parte do evanxeo parece que Xesús vai
triunfando. Na segunda parte hai un xiro radical: o mestre vaise
quedando só e empeza a anunciar o sufrimento e a súa morte.
Filiación e fraternidade son dous aspectos básicos do anuncio
segundo Marcos. Falan da dependencia absoluta verbo de Deus e da
misión de construír un reino de irmáns. A obra de Xesús é de
carácter salvador e transformador. Transforma a persoa librándoa
da ignorancia, da opresión, da dor, da morte e do pecado. O ser
humano é colaborador nesta tarefa de transformación, nesa
construción do Reino dende o máis pequeno.
Evanxeo segundo Mateo: A grandeza dunha mensaxe
A obra de Mateo foi, como queda dito, a máis estimada na
tradición e, polo tanto, a máis estudada. A extensión deste evanxeo
é case o dobre do de Marcos. En relación con el, destaca a inclusión
de dous capítulos coa infancia de Xesús e sobre todo a construción
do libro a base de longos sermóns ou discursos cheos de ditos e
sentenzas, ausentes en Marcos.
A literatura do Novo Testamento recibe influencias tanto do
mundo helenístico (grego) como do semítico (xudeu). Isto é
particularmente notable en Mateo, o máis xudeu dos evanxeos, que
combina perfectamente elementos semíticos (como algúns xiros
lingüísticos e vocabulario) cun estilo grego claro e unha composición
coidada en extremo. Amosa unha maior sensibilidade cristolóxica e
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unha actitude diferente cara a Xesús. Non se presenta o seu lado
máis humano, coma en Marcos, senón que se reforza todo aquilo
que é prodixioso e importante. Xesús é presentado como un gran
personaxe, de grande dignidade, estreitamente relacionado co Antigo
Testamento.
O autor atribuído pola tradición é Mateo, o publicano, un dos
discípulos. O que se pode afirmar a través do evanxeo é que
probablemente foi un xudeu-cristián da zona de Antioquía de Siria.
O libro foi escrito para as comunidades de Siria e de Palestina do
norte en torno aos anos 80/90. Son comunidades en conflito co
xudaísmo oficial farisaico e abertas aos pagáns, que cada vez van
sendo máis numerosos no interior das comunidades. O seu maior
problema é a “pouca fe”. A lei segue sendo un elemento fundamental,
expresión plena da relación do crente con Deus. Xesús veulle dar
cumprimento.
O texto de Mateo está estruturado en cinco grandes discursos moi
ben insertos nunha trama narrativa unitaria, na que se alternan
claramente a narración e o discurso. Van precedidos por unha
introdución. O conxunto diríxese a un clímax, o relato da paixón,
morte e resurrección. Todo o evanxeo é unha narración teolóxica
que se vai marcando con frases de cumprimento.
• A introdución (1,1-2,23) narra a infancia de Xesús precedida
por unha xenealoxía. Con esta parte o autor conecta coa historia
de salvación narrada no AT e especialmente coa historia
protagonizada por Moisés. Xesús é ese novo Moisés que vai ser
rexeitado polos xudeus e adorado polos pagáns. El é o cumprimento
do anunciado. A xenealoxía marca o carácter desconcertante dos
designios de Deus coa inclusión de grandes personaxes como
Abraham e David, con outros coma catro mulleres de “reputación
moi dubidosa”. Coa xenealoxía o autor aprende que os camiños son
desconcertantes e que Deus se vale de todo para levar a termo o seu
plano. Presenta como figura fundamental ou como modelo de fe a
Xosé (fronte a Lucas, para quen María será o modelo básico).
Póñense en paralelo as tipoloxías do AT, personaxes e momentos da
historia, coa vida de Xesús.
• A primeira parte presenta a proclamación do reino nos capítulos
3,1-7,29. De entre todos os discursos, ten una importancia
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fundamental na historia da igrexa e da súa predicación o Sermón
da Montaña (5,1-7,29). Presenta un Xesús que é mestre, e que
ensina con autoridade e poder divinos. A súa ensinanza vese na vida
concreta, na esmola, na oración e no xaxún. Dentro deste discurso
introdúcese tamén o Noso Pai organizado en seis peticións.
• Na segunda parte (8,1-10,42) descríbese o seu ministerio e
misión en Galilea. Hai nove milagres de curación con breves
diálogos. Por medio deles exprésase dun modo diferente, por medio
dos feitos, o poder de Xesús. Nos diálogos determina as implicacións
que as súas obras teñen para o discipulado e a necesidade que hai
de discípulos. A sección dos discursos conclúe cun sermón sobre a
misión dos apóstolos (10,1-42) .
• A terceira parte inclúe entre diálogos, parábolas e discursos, as
dúbidas sobre Xesús e as oposicións á súa persoa (11,1-13,52). O
modo de expresalo é maioritariamente cun sermón en parábolas,
que son estruturalmente o centro do evanxeo e que serven de
comentario ao rexeitamento de Xesús por parte dos fariseos. A
instauración do reino non é doada, non está exenta de contradición
(parábolas do sementador, do xoio no medio do trigo e a súa
explicación); augúrase, porén, para el un crecemento e un éxito
(parábolas do gran de mostaza e do fermento) que irá dende o máis
cativo. O reino é o máis precioso (parábolas do tesouro, da perla e
da rede).
• A cuarta parte é unha narración con abundante diálogo (13,5318,35), na que de xeitos diversos se expoñen os principios da
cristoloxía e da eclesioloxía. Nesta sección están as dúas
multiplicacións do pan, algunhas curacións, o encontro coa muller
cananea, a profesión de Pedro, os anuncios da paixón e a
transfiguración. Esta parte conclúese cun discurso sobre como debe
ser o reino, quen é o máis importante dentro del e cales son as
características dos seus membros. Cada persoa é valida e necesaria
(por iso se vai buscar a ovella perdida). As relacións estarán
baseadas no perdón (até setenta veces sete) e apoiadas na oración.
• A quinta parte é a viaxe e o ministerio en Xerusalén (19,125,46). É unha parte máis ampla na que se cambia de contexto.
Todo está centrado no camiño cara a Xerusalén e a esixencia de
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deixalo todo, dunha entrega radical ao servizo da mensaxe. Os
últimos serán os primeiros, e o reino non será feito do xeito que nós
pensamos. O sufrimento será necesario e por iso se coloca nesta
viaxe o terceiro anuncio da paixón. Os capítulos 24 e 25 insisten na
necesidade de estar alerta, de ser veraces coas opcións e de ter
presente o xuízo (parábolas das dez virxes e dos talentos).
Todo o evanxeo de Mateo é unha ascensión cara a Xerusalén, cara
á paixón, morte e resurrección, narradas nos capítulos finais (26,128,20), que constitúen o clímax de todo o evanxeo: a última cea,
Xetsemaní, o xuízo xudeu e o proceso romano, a crucifixión, a
sepultura... Nesta sección, como nos capítulos iniciais, refórzanse
as intervencións directas de Deus para acabar cos planos dos
inimigos. En diferenza con Marcos, as mulleres, primeiras
testemuñas da resurrección, corren con ledicia anunciar a aparición
dos anxos e a resurrección de Xesús. A estrutura ben coidada e
estudada do evanxeo compróbase unha vez máis na conclusión do
texto. Dise: “asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin
do mundo” (28,20), o que garda unha estreita relación con 1,23:
“poñeranlle de nome Emmanuel, que quere dicir Deus connosco”.
A promesa anunciada dende o principio, en boca do profeta Isaías,
mantense ata a fin dos tempos, por boca de Xesús resucitado. Esa
é a mensaxe fundamental de todo o evanxeo, a constatación desa
realidade.
Teoloxicamente todo o texto está percorrido por un fío cristolóxico
e outro eclesiolóxico (non está ausente o escatolóxico: Xesús é a
orixe dun cambio decisivo no tempo); é dicir, tanto se dan datos
sobre a natureza de Xesús como sobre a conformación e configuración
das primeiras comunidades cristiás e da igrexa.
Evanxeo segundo Lucas. A excelencia da narración
A obra de Lucas hai que entendela no seu conxunto, é dicir, falar
deste evanxelista non é falar unicamente do evanxeo, senón tamén
do libro dos Feitos dos Apóstolos, segunda parte dunha especie de
“historia” das orixes dos cristianismo.
O Evanxeo presenta a Xesús e a súa mensaxe. O libro dos Feitos
presenta o nacemento das primeiras comunidades cristiás, a súa
expansión, problemas...
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O seu evanxeo é o máis longo dos catro e foi escrito, probablemente,
en Antioquía (Siria) ou Filipos (Grecia), nun territorio pagán, en
torno ao ano 85. O autor é un home culto que manexa con certa
elegancia a lingua grega koiné e que a tradición identifica con
Lucas, médico colaborador e compañeiro de Paulo. Coñecía as
Escrituras na súa versión grega e non presenciou as accións de
Xesús.
O seu estilo é dinámico, vivo e rico. Introduce ao lector no relato
interpelándoo e levándoo á acción.
O evanxeo está precedido por un breve prólogo no que se explica
a intención do autor e se menciona a Teófilo como o seu interlocutor,
o destinatario do escrito. A estas palabras séguelles unha introdución sobre o nacemento e infancia de Xesús (1,5-2,52). O capítulo
terceiro e parte do cuarto relatan a preparación para o ministerio
público, é dicir, a predicación do Bautista, o bautismo de Xesús, a
súa xenealoxía e as tentacións. O ministerio en Galilea abrangue os
capítulos 4,14 ó 9,59. A viaxe a Xerusalén é un dos momentos máis
importantes para Lucas. Dedícalle dez capítulos (9,51-19,27), aos
que segue o relato do ministerio en Xerusalén e o discurso
escatolóxico (19,28-21,38). Os últimos momentos da vida de Xesús
ocupan unicamente dous capítulos, o 22 e 23, e son moi importantes
no seu relato as aparicións do resucitado en Xerusalén, cos relatos
da tumba baleira, a aparición no camiño de Emaús, as aparicións
en Xerusalén e a ascensión, no último capítulo deste libro (24).
Igual que no caso de Mateo, o evanxeo lucano é unha obra
profundamente estudada, tanto na súa composición coma no modo
de presentar a mensaxe. A relación e paralelismos co Antigo
Testamento é moi estreita e o tratamento dos personaxes, moi
coidado. Estes son modelos para o crente, tanto masculinos coma
femininos. O paralelismo é unha das características da súa obra.
Así, por exemplo, os relatos da infancia teñen en paralelo dúas
historias: a de Xoán o Bautista (como prefiguración) e a de Xesús.
Nas dúas existe unha anunciación, un canto de loanza (Magníficat
ou Benedictus)... Esta estrutura en paralelo tamén se pode ver no
xeito de presentar as accións de Xesús. Lucas escribe e presenta os
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seus feitos protagonizándoos con parellas de modelos masculino e
feminino: profetas, Simeón e Ana; milagres de curacións de
estranxeiros, a viúva de Sarepta e Naamán o Sirio; listas de
discípulos, apóstolos (6,12-19) e mulleres que servían a Xesús (8,13); dúas curacións, a muller dobrada (13,10-16) e o home hidrópico
(14,1-6); dúas testemuñas da resurrección, as mulleres no sepulcro
e os discípulos de Emaús... A intencionalidade deste recurso é
presentar a universalidade da mensaxe de Xesús. Ninguén por
ningún motivo debe quedar fóra dela.
Lucas recrea os relatos da infancia e pasa a ser, por eles e por
moitos outros detalles do seu evanxeo, o evanxelista do sentimento
e da misericordia. A ledicia é unha constante en toda a súa obra,
así como a chamada incansable á oración. Os pobres son os grandes
protagonistas da súa obra. Xesús mesmo é presentado dende a
humildade, a pobreza e o abandono, nacendo nunha manxadoira e
morrendo inxustamente na cruz. É por tanto unha presentación
diferente á de Mateo, para quen Xesús é adorado por reis e a súa
presenza é anunciada por signos estraños. Ese é o contexto primordial
da actuación de Deus, quen envía ó seu fillo para ser salvador de
todos.
O de Lucas é tamén o evanxeo no que as mulleres toman un
protagonismo maior (aínda que a crítica non acaba de estar de
acordo en se isto se fai dende unha visión liberadora ou mantedora
de estruturas sociais desfavorables para o desenvolvemento das
posibilidades das mulleres); e, de modo especial, María, a nai de
Xesús. Ela é un modelo de discípula, está presente en todas as
etapas da vida de Xesús e forma parte das comunidades. Dalgún
xeito, pódese dicir que ela é a bisagra entre o Evanxeo e o libro dos
Feitos.
Lucas é o gran narrador, o home dos detalles, da visión máis
universal, á que se achega dende contextos moi diferentes.
Evanxeo segundo Xoán. A forza dos símbolos
O evanxeo de Xoán constitúe unha excepción ou é un elemento
particular dentro dos evanxeos. Xunto co de Mateo, foi dende as
orixes un dos máis valorados (aínda que algunhas das súas partes
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tardaron en ser aceptadas). Non está relacionado cos sinópticos.
A súa data de composición é un tanto imprecisa, pois a maioría
dos estudosos falan dunha complexa fase de composición, que pasa
por un autor/es principal e por un (ou varios) editor posterior que
engadiu algunhas pasaxes. Por isto, a data da súa composición
oscila entre os anos 90 e o 100/110 e sitúase en Éfeso, lugar no que
se supón a existencia dunha comunidade moi influenciada pola
filosofía grega, o gnosticismo e tamén o xudaísmo; acentos que se
poden percibir ao longo do texto.
A autoría tradicional atribúeselle a Xoán, fillo do Zebedeo, un dos
doce, aínda que polo contido sería máis exacto afirmar que o autor
é alguén pertencente á tradición do discípulo amado, á tradición
xoánica, e residente en Éfeso.
O obxectivo da súa obra xa está determinado no seu evanxeo:
“temos escrito estes sinais para que creades que Xesús é o Mesías,
o fillo de Deus, e con esta fe teñades vida grazas a El” (Xn 20,31).
A súa estrutura aseméllase dalgún xeito ao evanxeo de Marcos:
parte do relato do Bautista para rematar coa paixón, aínda que, por
suposto, nada máis que no esquema xeral.
O libro está formado por 21 capítulos, que se poden dividir en
catro partes:
• Prólogo (1,1-18), que constitúe unha introdución na que se
propón a realidade da encarnación por medio do símil do Verbo/
palabra encarnada10. Texto fundamental na igrexa, marca a pauta
do estilo e contido que se desenvolverá ao longo de todo o texto e,
sobre todo, expresa a fondura teolóxica propia do autor. O interese
de Xoán vai estar en enmarcar a historia como un tempo transido
pola presenza de Deus, aínda que non fose sempre recoñecida dita
presenza nin aceptada. O misterio da encarnación domina todo o
evanxeo e por tanto toda a historia.
• A primeira parte é o chamado o Libro dos Signos (1,19-12,50),
no que a través de diferentes relatos o Verbo se revela ao mundo e
aos seus, e é rexeitado.
• A segunda parte é o Libro da Gloria: O Verbo amosa a súa
10

C. H. Dodd.
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gloria aos que o aceptan voltando onda o Pai tras a súa morte,
resurrección e ascensión. Dende a gloria comunica o Espírito.
• O epílogo, última sección, é o capítulo 21, unha adición
posterior na que se narran as aparicións pospascuais en Galilea.
Esa adición fai que o libro de Xoán teña dúas conclusións (Xn
20,30-31; 21, 24-25).
Para unha persoa allea á linguaxe bíblica, a lectura do evanxeo de
Xoán pode resultar incomprensible. O texto abunda en linguaxe
figurada, con imaxes tomadas do xudaísmo e doutras correntes
culturais, moitas delas de carácter vexetal ou de elementos naturais.
Xesús adopta novos títulos, como o pan de vida, a vide, o año, a luz,
a verdade, o camiño... Son imaxes para definir ou amosar a súa
propia identidade.
Malia esa aparente dificultade, algúns dos textos propios de Xoán
pasaron dende moi cedo ao conxunto dos textos máis coñecidos. Así,
o texto das vodas de Caná, o encontro coa samaritana, a conversa
con Nicodemo, a conversa con Pedro nas beiras do lago Tiberíades,
a aparición a María Magdalena, o relato do lavatorio e o discurso
de despedida... Moitos deles tiveron dende moi cedo un sentido
sacramental e cultual para as primeiras comunidades cristiás. O
libro está escrito a base de amplas narracións, acompañadas con
discursos que se converten así en ocasión de catequeses.
A presentación da persoa de Xesús faise a través da colaboración
de diferentes personaxes que adquiren unha enorme importancia no
evanxeo. Son Xoán o Bautista, os seus discípulos, Andrés, Felipe,
Natanael, o cego de nacemento, a samaritana, Tomé, a Magdalena,
Marta... Cada un deles descobre a Xesús coma o Mesías. Son
personaxes en busca, aos que lles acontece unha transformación
tras o encontro co mestre. Éun encontro fondamente transformador.
Son personaxes completos e complexos, que dialogan con Xesús e
que finalmente chegan a unha confesión sobre a identidade do seu
interlocutor. Todo eles pasan a ser anunciadores da mensaxe dentro
dos ambientes máis diversos, serán discípulos autorizados pola
ensinanza recibida directamente de Xesús, quen ensina
progresivamente, quen desvela pouco a pouco a súa identidade
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dependendo da capacidade de cada personaxe. Cada personaxe toma
un activo papel neste descubrimento a traveso das súas preguntas,
das dúbidas, das obxeccións. Son, en definitiva, modelos de crentes.
A teoloxía de Xoán é complexa. Nela a historia e a escatoloxía
teñen unha importancia fundamental. Xesús é o mensaxeiro enviado,
o interlocutor de Deus, a quen lle dá conta da súa misión: lembrar
ao mundo que Deus é o pai e que todos lle pertencen. Xesús é o
grande mediador, o que conduce deica o corazón do pai.
Conclusión
Os catro evanxeos son unidades autónomas, con independencia;
mais hai que entendelos en conxunto, pois cada evanxeo achega
matices diferentes sobre a persoa de Xesús, sobre a súa mensaxe,
sobre o modo de entendela e actualizala. Este artigo que agora
conclúe, unicamente pretendeu apuntar algúns deles e
contextualizalos. Por parte dos lectores e das lectoras, queda a
tarefa de contrastar e aumentar o dito, sabendo que o primeiro paso
para o coñecemento dos evanxeos é a lectura dos mesmos. Os catro
son diferentes e cada un deles pode ser elixido para circunstancias
distintas: quizais Marcos para un primeiro achegamento, Mateo
para un estudo literario, Lucas para unha análise de personaxes,
e Xoán, para iniciar un proceso de oración, axudado cos diálogos
entre os personaxes. Inevitablemente, a lectura levará duns aos
outros e axudaralle ao lector a comprender que cada evanxeo trata
de actualizar de modos distintos a mensaxe de Xesús, de ler os
acontecementos presentes á luz do que el ensinou. A historia
narrada é unha historia teoloxizada, é un testemuño de fe, é un
signo de pluralidade, que segue sendo necesario reler e actualizar.
Cada persoa, cada comunidade cristiá de hoxe, respondendo ás súas
necesidades, volverá recrear unha mensaxe, unha persoa, Xesús, e
o seu anuncio de salvación.
Carme Yebra Rovira
Universidad Pontificia Comillas
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Hoxe, cando a muller vai adquirindo un maior protagonismo e
visibilización na sociedade, na procura dunha igualdade real cos
homes, ler algúns textos das cartas de Paulo créanos unha certa
incomodidade e non podemos menos que compartir a xa estendida
idea de que Paulo non lle tiña moita simpatía ás mulleres. Sen
embargo, se nos achegamos máis de preto ao seu pensamento e á
súa actividade misioneira, decatarémonos de que non só a súa
mirada á muller foi moito máis positiva do que ás veces podería
parecer, senón que nas súas cartas encontrámonos cun número
significativo de mulleres que foron líderes e misioneiras e que
exerceron de benfeitoras das comunidades e dos seus misioneiros,
colaborando activamente na expansión e consolidación do
movemento cristián. Algunhas precederon a Paulo na fe e outras
foron as súas compañeiras no traballo polo evanxeo. Sen dúbida,
estas non son todas as que formaron parte daquela historia
apaixonante nas orixes cristiás, pero quedan para a historia da fe
como testemuñas dunha presenza1 moito maior que quedou oculta
baixo as roupaxes dunha sociedade androcéntrica e duns textos
1

Na carta aos Filipenses: Evodia e Sintique compañeiras de loita polo evanxeo de
Paulo (4, 2-3); na carta aos Romanos: Febe, irmá, diaconisa e benefactora de
Cencreas, Prisca, íntima colaboradora e amiga; Xunias, apóstola antes ca el,
Trifene, Trifosa, Pérside, María, líderes na comunidade, a nai de Rufo, Xulia, a irmá
de Nereo, insignes cristiás de Roma.
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que, a pesar de proclamar a utopía do reino, non foron capaces de
expresala en toda a súa plenitude.
O primeiro dato a ter en conta é que non todas as cartas que hoxe
temos baixo o nome de Paulo saíron directamente da súa man, e
será necesario distinguir, á hora de ver a postura de Paulo cara ás
mulleres, se o que se afirma está recollido nunha carta auténtica2
do apóstolo ou forma parte dun texto dun discípulo posterior.3 Esta
diferenciación é significativa, xa que moitos dos textos polémicos
sobre a muller están recollidos nos escritos pospaulinos e responden
a un momento eclesial diferente, que foi progresivamente
invisibilizando e condicionando o papel que nos comezos tiveron as
mulleres cristiás.
O eixe fundamental no que Paulo articula o seu pensamento brota
da súa fonda convicción de que o ser humano non estaba xustificado
pola lei senón por la fe en Xesús (Rm 3, 28). Isto levouno a
comprender que era necesario ir máis aló das fronteiras étnicas e
sociais para permitir o achegamento de todos/as á fe (Gál, 2, 38),
articulando unha estratexia evanxelizadora que propiciou o
nacemento de comunidades plurais onde a muller adquiría un
protagonismo non usual no seu contexto. Esta postura audaz de
Paulo abríalles novas posibilidades de acción e de implicación na
expansión e consolidación do movemento cristián que non sempre
foron asumidas e que xeraron conflitos aos que Paulo ten que dar
resposta nas súas cartas. De feito, moito do que o apóstolo di en
relación coas mulleres é froito desa tensión entre o horizonte e a
realidade que a miúdo fai que as respostas novas queden
condicionadas cando xorde a confrontación. Paulo, certamente,
arriscou na súa aposta igualitaria e non tivo medo á hora de
defendela (Gál 3, 2-3) pero tamén tivo claro que era necesario
tender pontes coa sociedade para poder desenvolver a súa tarefa
misioneira. Isto supuxo unha certa ambigüidade nas súas propostas
2
Segundo un amplo consenso dos investigadores, as cartas auténticas de Paulo
son: 1 Tesalonicenses, Gálatas, 1 e 2 Corintios, Filipenses, Filemón, Romanos. Cfr.
G. Bornkamm, Pablo de Tarso, Sígueme, Salamanca, 1991, pp. 302-5.
3

Cartas deuteropaulinas (Efesios e Colosenses), Pastorales (1 e 2 Timoteo, Tito).
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e estratexias, que, se ben posibilitaron a expansión do movemento,
facilitaron respostas máis conservadoras nas xeracións seguintes,
como quedou reflectido no caso das mulleres,4 pois a participación
igualitaria no goberno, ensinanza e animación comunitarios
trastornaba os valores nos que asentaba a sociedade mediterránea
antiga, e as comunidades, ás veces, acomodáronse ao que o seu
contexto cultural lles pedía, mentres outras se mantiveron firmes
en camiños máis arriscados pero máis liberadores, tanto para as
mulleres coma para os homes.
1. A muller na cultura mediterránea antiga
Para comprender o papel e a significación das mulleres na
contorna de Paulo e poder facernos unha idea axeitada do que el
afirma sobre elas é necesario unha breve achega o contexto cultural
no que vivían.
A sociedade que ve xurdir o movemento cristián está fortemente
patriarcalizada. As claves que definían as relacións e o lugar que
cadaquén debía ocupar na sociedade eran o status, a riqueza e o
poder. Os tres factores confluían nunha situación que se denominaba
honra. A honra supoñía o recoñecemento público do propio valor,
pero esta estima social non se consideraba da mesma forma para
homes que para mulleres.5 O lugar onde se conservaba e se
transmitía a honra era no seo da familia. Tanto homes coma
mulleres compartían o status familiar, pero eran eles os que
representaban a familia nos ámbitos públicos, mentres que as
mulleres o conservaban no mundo privado da casa. Esta
diferenciación determinaba unha socialización peculiar para cada
un dos sexos dentro dos lugares que lles eran propios.6 A ruptura
destes códigos supoñía perda de honra e caída en vergoña, non só
4

Rafael Aguirre Monasterio, Ensayo sobre los orígenes del cristianismo. De la
religión política de Jesús a la religión doméstica de Pablo, Verbo Divino, (Estella
(Navarra), 2001, pp. 53-68.
5

Aínda que nun extenso territorio coma é o Imperio Romano as diferenzas dun lugar
a outro son notables, o ideal viña marcado por estes principios que, en xeral,
sustentaban aquela cultura.

6
Bruce J. Malina, El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la
antropología cultural, Verbo Divino, Estella (Navarra), 1995, p. 45-75.
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para o individuo que os transgredían, senón para todo o grupo
familiar.7
As fronteiras entre o público e o privado non eran, porén,
absolutas e dábanse casos nos que ambos espazos interaccionaban.
No caso das mulleres, a situación familiar podía posibilitar a súa
presenza na esfera pública, ben pola necesidade de cooperar no
sustento diario, ben pola súa riqueza e status, que lles propiciaba
ocasións para actuar máis aló do ámbito familiar.8 Con todo, a
muller parecía ter o seu lugar natural na casa, encargándose da
educación dos fillos e do bo funcionamento das actividades
domésticas. A súa visibilidade estaba controlada e limitada a través
dun universo simbólico que asociaba a súa honorabilidade á súa
discreción e silencio. A forte estrutura patriarcal limitaba o seu
poder e influencia social, situándoos sempre por detrás dos homes
e obrigándoas a xerar canles indirectas a través das cales exercer
a súa autoridade.9
2. O movemento paulino: exemplo da presenza das mulleres
no cristianismo primitivo
As cartas de Paulo son un testemuño privilexiado do
desenvolvemento inicial no movemento cristián. Nelas descubrimos
un fenómeno social moi entusiasta e carismático que se entende
como ruptura coas antigas formas de vida e inicio dunha nova
humanidade. A formula bautismal que Paulo recolle en Gálatas ( Gá
3, 28) afirma a igualdade radical de toda persoa, por riba de
7
“mercados, consellos, tribunais, procesións festivas, xuntanzas de grandes
multitudes de homes, nunha palabra: toda a vida pública, coas súas discusións e
os seus negocios, tanto na paz coma na guerra, fixéronse para os homes. Ás
mulleres convenlles quedar na casa e vivir retiradas. As rapazas novas han de
estar nos apousentos retirados, poñéndose coma límite a porta de comunicación
cos apousentos dos homes, e as mulleres casadas, a porta do patio coma límite.
(Filón de Alexandría, século I).
8
As fontes antigas, tanto literarias coma arqueolóxicas, testemuñan moitos
exemplos de mulleres de condición social elevada que xestionaban as súas
propiedades e posesións con considerable autonomía e exercían funcións de
padroado, financiando banquetes, edificacións ou dando esmola.
9
James Malcolm Arlandson, Women, Class, and Society in Early Christianity,
Hendrickson Publishers, Estados Unidos, 1997, p. 24-113.
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calquera diferenza de clase, etnia ou sexo. Esta afirmación non
quedaba limitada só o espazo simbólico do rito, senón que tiña
poder configurador de novas relación sociais e eclesiais.10 Esta
igualdade reflectíase de forma singular na renuncia a manter a
circuncisión como rito de pertenza á fe (Gál 5, 1-6), pois permitía
ás mulleres o pleno acceso á comunidade cos mesmos dereitos e
deberes que os homes.11
Esta ruptura cristiá das fronteiras culturais fai comprensible o
atractivo que o movemento cristián tivo sobre as mulleres do
Imperio, xa que atopaban nel unhas posibilidades de participación
e protagonismo que se lles negaba na sociedade en xeral e tamén na
relixión.
a. Liderado e relevancia das mulleres nas comunidades paulinas
Os títulos outorgados a algunhas mulleres nas cartas auténticas
de Paulo (ministra, benfeitora, apóstola, colaboradora irmá...)
demostran o recoñecemento que tiñan nos círculos cristiáns e dan
conta da súa autoridade e liderado nas comunidades paulinas.12 O
feito de que Paulo, na carta os Romanos,13 en Filipenses ou Filemón
nomee polo seus cargos ou significación a un pequeno grupo de
mulleres reflicte o valor que el está a darlles, a relevancia que elas
tiñan nas comunidades ás que pertencían. Así, Prisca seguramente
foi unha misioneira destacada, que, grazas ao seu oficio artesán,
recorreu, xunto co seu marido Aquila, diversas vilas evanxelizando
e impulsando novas comunidades. Febe, diakonos da igrexa de
Cencreas, exercía padroado sobre os misioneiros e acollía unha
10
Elisabeth Schüssler Fiorenza, En memoria de ella. Una reconstrucción teológicofeminista de los orígenes del cristianismo, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1989, p.
259.
11

Tatha Wiley, Pablo y las primeras cristianas gentiles, Sígueme, Salamanca, pp.
19-27.
12

Elisa Estévez López, Autoridad y liderazgo de mujeres en las cartas auténticas
de Pablo, en Id. (coor.), “Las mujeres en el cristianismo primitivo”, Reseña Bíblica
49, 2006 p. 17.

13

Hoxe está bastante consensuado que os saúdos de Paulo no final da carta aos
Romanos non son un engadido posterior senón parte da propia carta. Cfr. Ulrich
Wilckens, La carta a los Romanos, V.I, Sígueme, Salamanca, 1997,,pp. 38-41.
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comunidade na súa casa, o que lle permitía desempeñar roles de
animación e liderado. De Xunia, unha xudía cristiá helenista,
Paulo di que era apóstolo antes ca el, o que significa que tivera un
encontro persoal co resucitado, o que a constituía en piar da
comunidade, da mesma maneira que os homes que foron así tamén
nomeados. María, Trifena Trifosa, Evodia ou Síntique
quedaron caracterizadas polo seu traballo polo evanxeo, o que no
contexto paulino14 expresaba autoridade na comunidade e a entrega
desinteresada na tarefa evanxelizadora. Apfía, na breve carta a
Filemón, é considerada por Paulo irmá, o que a coloca nun lugar
prominente na comunidade e a amosa como alguén en quen Paulo
confía. A proximidade afectiva que amosa coa nai de Rufo, Xulia, ou
coa irmá de Nereo, fálanos de que as relacións de Paulo son tamén
femininas.
Estas mulleres, e moitas máis, foron cruciais para a expansión do
cristianismo polo Mediterráneo antigo e estiveron presentes en
todos os ministerios e responsabilidades eclesiais.15 Co tempo, as
cousas comezaron a modificarse, e a frescura e posibilidades que se
albiscaban en Corinto, Filipos, Galacia ou Roma comezan a remitir
en favor dunha aposta máis patriarcal. As referencias a mulleres en
Colosenses, Efesios ou Timoteo amosan unha progresiva
patriarcalización da Igrexa, e con ela a exclusión das mulleres de
ámbitos significativos da vida comunitaria e un maior control das
súas iniciativas e espazos.16
b. A casa coma estrutura básica do cristianismo paulino
O cristianismo foise implantando e arraigando no mundo
grecorromano ao carón de homes e mulleres que se convertían e
ofrecían as súas casas privadas como lugares para as reunións

14
O verbo grego kopiao (“afanarse”, “cansar”) en Paulo significa o traballo
misioneiro (1 Cor 3,8; 2 Cor 10, 15; 1 Tes 3,5).
15
Rafael Aguirre Monasterio, Del movimiento de Jesús a la Iglesia Cristiana, Verbo
Divino, Estella (Navarra), 2001, pp. 204-207.
16

Elsa Támez, Luchas de poder en los origenes del cristianismo. Un estudio de
la primera carta a Timoteo, Sal Terrae, Santander, 2005.
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comunitarias.17 A casa será, por tanto, a primeira forma de
constituírse a Igrexa e de relacionarse co mundo.
A casa, na cultura mediterránea antiga, era un núcleo básico da
sociedade e a institución á que os individuos se sentían máis
estreitamente vinculados, pois a través dela transmitíanse a honra,
as propiedades e a condición social. Nela medraban as relacións de
amizade, xestionábase a economía, celebrábase o culto, facíase
xustiza e trenzábanse as relacións entre as familias. Os cuartos
interiores eran o lugar natural das mulleres, nas que realizaban
todas as súas tarefas como nais e esposas.
As mulleres con medios económicos que se convertían ao
cristianismo, e que ás veces administraban as súas propias casas,
foron cruciais no desenvolvemento do cristianismo primitivo. Cos
seu bens e as súas influencias potenciaron a expansión do
movemento, recibindo a cambio unha posición e relevancia que a
cultura pagá lles negaba polo feito de seren mulleres. Para elas, e
para todas as mulleres que entraban no movemento cristián, a
reconfiguración de valores culturais que a mensaxe evanxélica
supoñía convertíaas en membros en pé de igualdade cos homes. Ao
acoller a comunidade na casa, ao exercer como mestras e anfitrioas
dos misioneiros itinerantes, facían posibles as súas inquedanzas e
visibles os novos valores que no interior das comunidades estaban
a vivir.
Paulo hospédase en casa de Febe (Rm 16, 1-2), en casa de Prisca
(Feitos 18, 2-3) ou en casa de Lidia (Feitos 16, 15), confirmando non
só a praxe das comunidades, senón recoñecéndolles a elas o seu
papel e visibilización. Sen embargo, esta realidade protagonizada
polas mulleres foi problemática, e a súa presenza en ámbitos onde
só estaban convocados os homes supuxo fortes criticas, non só ás
propias mulleres, que foron acusadas de comportarse
inadecuadamente, senón tamén ao cristianismo como tal.18 Isto
17

Este é o caso de Lidia, que foi a primera convertida en Europa e acolleu unha
comunidade na súa casa (Feitos 16, 11-15.40).
18

Crf. Margaret Y. Macdonald, Las mujeres en el cristianismo primitivo y la opinión
pagana. El poder der la mujer histérica, Verbo Divino, Estella (Navarra), 2004, pp.
134-153.
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xerou tensións que quedaron reflectidas nalgunhas das
recomendacións de Paulo e nas instrucións das cartas
deuteropaulinas e pastorais. Exemplos todos eles de rectificación e
acomodación progresivas ao status quo vixente.
Paulo e a muller: entre a utopía e a posibilidade.
Paulo, nas súas cartas, ten que dar resposta aos problemas e
desafíos que a implantación da fe cristiá está a ter, tanto no seu
medio cultural coma na integración dos propios membros ao
interior das comunidades. El quere que as comunidades medren na
utopía que el lles predica pero, á vez, busca ser acollido e aceptado
na sociedade.19
Por iso, cando ten que afrontar os conflictos concretos producidos
polo comportamento das mulleres nas comunidades a súa resposta
vai resultar ambigua e as veces contradictoria. El non quere illarse
da sociedade e busca integrarse nela para que o cristianismo sexa
ben acollido e medre. Polo que intentará suavizar algunhas das
consecuencias que se derivaban da propia proposta igualitaria. A
súa resposta poren, non foi unha claudicación, senón a súa maneira
de encarnar a audaz proposta de Xesús dentro dos límites que os
condicionamentos históricos e culturais lle permitían.
As mulleres foron as súas compañeiras de misión e recoñeceulles
o seu liderado e valor. Sen embargo, cando na comunidade de
Corinto visibilizan a súa nova situación, rompendo as convencións
(1 Cor 11, 1-16), el reacciona pedíndolles que freen o seu entusiasmo.
Elas tomáranse en serio a radical igualdade proclamada polo
cristianismo e comezan a participar no culto sen cubrirse a cabeza,
como era o normal naquela sociedade.20 Paulo intenta convencelas
de que é importante respectar as convencións sociais cubríndose a
cabeza e na súa argumentación queda patente a limitación de todo
pensamento humano. Por un lado, mantén os dereitos de igualdade
na asemblea cristiá (11, 4-5) pero, por outro, afirma unha certa
subordinación da muller ao home (11, 8-9)
19

Rafael Aguirre, pp. 208-9.

20

Elisabeth Schüssler Fiorenza, pp. 279-284.
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Isto, que para nós pode resultar unha resposta que cede ás
normas e ideas patriarcais, seguiu sendo para as xeración seguintes
demasiado arriscado. Así, na mesma carta, un autor posterior
introduce un texto (1 Cor 14, 33b-35) no que pide que as mulleres
calen na igrexa. Esta afirmación corrixe o pensamento do apóstolo,
que aínda que as limitou en certas manifestacións, non freou nunca
a actividade nin o liderado das mulleres.
Con todo, o camiño foi ensombrecéndose para as mulleres
progresivamente, pois a tradición pospaulina deixounos textos
claros e explícitos de subordinación e invisibilizacion da muller na
comunidade cristiá. Así, por exemplo, os chamados códigos
domésticos21 confirman a xerarquización das relacións de xéneros e
de status, e diversas exhortacións recollidas nesta correspondencia
van reconducindo o comportamento das mulleres cara a ideais como
a maternidade (1 Tm2, 13-3,1), o silencio, a submisión e o recato (1
Pe 3, 1-6).
Ao final deste breve percorrido pola correspondencia paulina só
podemos dicir que a chamada do evanxeo é á igualdade, á
reciprocidade e á inclusión, e que todo o que free esta oferta
salvadora é froito da encarnación da palabra de Deus, pero nunca
de inspiración divina.
Hoxe, homes e mulleres temos dereito a recuperar a intuición
primeira e ariscarnos a vivir de novo a utopía do reino, conscientes
das nosas limitacións, pero tamén das nosas posibilidades. Como
diría o Paulo mais xenuíno, “E todo iso de xudeus e gregos;
escravos e libres, homes e mulleres, todo iso acabou, pois sodes
coma un só en Cristo Xesús.” (Gál 3, 28).
Carme Soto Varela
Profesora de Teoloxía na Universidade de Ávila

21

Textos que falan do comportamento dos membros da casa así: Ef 5, 22-6,9, Col
3,18-4,1, 1Pe 2, 18-3,7,1Tm 2,9-3,15; 5,1-6,2; Tit 2,1-10; 3 1,-2. Cfr. Rafael Aguirre,
pp. 111-144.
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”A miña alma ten sede do Deus vivo:
¿cando verei o rostro de Deus?...
¿Por que desacougas, miña alma, e por que andas inqueda?
Volverei aínda a louvalo: a miña salvación, o meu Deus”.
(Salmo 42, 3.6)
”Mestre, apréndenos a orar, como lles aprendeu Xoán aos seus
discípulos”.
(Lc 11,1)

1. A oración é atoparse co Deus de vida, que sae
constantemente ao noso encontro
O Deus transcendente e inmanente a un tempo está dentro de min1
e tamén nos irmáns, na creación envólveme coa súa presenza
amorosa, pois ”nel vivimos” (Feitos 17, 27-28). Para o encontro con
ese Deus vivo ao que estamos intimamente vinculados, o elemento
fundamental –no cristianismo como en tódalas relixións– é a
oración. É nela onde imos descubrindo a súa verdadeira face, imos
clarificando os nosos desexos e poñendo luz na escuridade do noso
mundo interior, para ”buscar primeiro o Reino de Deus e a súa
xustiza”, como pedía Xesús (Mt 6, 33). En realidade, ser cristián
pode resumirse en orar e facer xustiza, ou viceversa, facer xustiza
1

“Interior intimo meo” (“no máis íntimo de min”), San Agustín, Confesiones III,6-11.
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e orar2. Este é o espírito da Biblia, e particularmente do Evanxeo.
A oración é ”a leña que alimenta a nosa caridade” (A. Chevrier);
pero é a nosa caridade concreta a que debe verificar a nosa fe feita
oración. Orar para ser cada día ”máis auténticos no amor”, di
Paulo (Ef 4, 15). A oración é a vida para o crente como o aire é
a vida para o corpo. Se a fe relixiosa representa a vontade de
comunicación con Deus, non pode haber unha vivencia verdadeira
da fe sen oración.
Oración persoal (na soidade do noso eu máis fondo) e comunitaria
(nunha pregaria colectiva, na liturxia...), oración vocal ou sen
palabras, con xestos, corporal... Orar é, sinxelamente, escoitar e
falar nun diálogo interpersoal con Alguén que sabemos que nos
ama, que dicía a mestra Sta. Teresa3. Mesmo, pode haber unha
oración sen palabras nin sentimento de escoita, de pura busca...
Hai mil formas válidas, aínda que non son todas iguais; e nisto da
oración hai bastante mentira (encuberta hipocritamente, ou de
modo inconsciente) e moita alienación. Os cristiáns temos os nosos
particulares mestres de oración, os nosos guías, na Biblia; onde
atopamos unha verdadeira ”Escola de Grandes Orantes”4.
En calquera caso, particularmente os que aprendemos a orar da
man da Biblia, non podemos esquecer que é o Señor quen sae
sempre ao noso encontro e toma a iniciativa, como amor comunicado
(1 Xn 4). El é o primeiro que manifesta ter sede de nós, que chama
á nosa porta (Ap 3, 20) e quere establecer un diálogo connosco.
2. A Biblia é un libro de oración persoal e comunitaria, na
que están intimamente unidos oración e vida
Podemos achegarnos á Biblia desde distintas perspectivas:
relixiosas, morais... mesmo desde perspectivas non crentes, nin
necesariamente relixiosas: como un libro de historia, ou unha obra
2
Cf. D. Bonhöffer: “Nuestra existencia de cristianos sólo tendrá, en la actualidad,
dos aspectos: orar y hacer justicia entre los hombres”, Resistencia y sumisión,
Barcelona 1971, 210.
3
“Tratar de amistad... con quien sabemos que nos ama”, Sta. Teresa de Jesús, Libro
de la vida, cap. 8; Obras completas, Aguilar, Madrid 1974, 81-82.
4
Cf. J. Loew, En la escuela de los grandes Orantes, Narcea, Madrid 1977; achégase
ás figuras bíblicas de Abraham, Xacob, Moisés, David, os anawim, Xesús de Nazaré,
María e Paulo.
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da literatura universal... Pero se nos achegamos á Biblia desde a
perspectiva orante que apuntabamos, atopamos de contado algo
evidente que J. Mª Castillo escribiu sinxelamente nun dos seus
primeiros e máis reeditados libros: ”Toda a Biblia é unha mensaxe
de oración: é unha interpelación de Deus ao home e unha resposta
deste a Deus; é polo tanto, un diálogo, un verdadeiro encontro entre
Deus e o home”5.
A persoa bíblica é un verdadeiro ser humano orante. A oración é
coma un constante leit motiv na Biblia; desde Abraham, Moisés e os
profetas, até a comunidade cristiá, na que non se decide ningunha
cousa sen antes orar longamente para ”consultar ao Espírito
Santo”. É sabido que nos Salmos atopamos algúns cumios da
oración de todos os tempos.
Para algunhas persoas parece haber un conflito entre a oración
persoal e a comunitaria. Uns insisten de tal maneira en que a
oración atinxe só ás miñas relacións persoais con Deus –é ”un
asunto privado”– ou que a vida secular e a mesma comunidade son
un obstáculo para esa oración, ou que ”non se necesita ir á igrexa
para rezar”. Outros insisten de tal xeito na segunda, que cren que
a oración ”que máis val” é a comunitaria, sobre todo a litúrxica. O
que atopamos na Biblia –sobre todo nos Salmos– é que o home e a
muller na súa relación con Deus salientan ante todo que pertencen
ao pobo de Deus: a súa relación con Deus é primordialmente
comunitaria. Porén, isto non impide unha relación persoal con
Deus, como manifestan constantemente os seus líderes; eles saben
que persoal non se opón a comunitario, senón a individual. O Novo
Testamento insiste neste sentido comunitario da oración, levándoo
a cumes insospeitados; Xesús de Nazaré, cando ensina a orar aos
seus discípulos dilles ”Vós rezade así: Noso Pai...” (Mt 6,9ss). O
mestre insiste no sentido eminentemente comunitario da oración,
que é sempre, xa sexa sós ou en grupo, invocación ao pai de todos6.
Moitos cristiáns teñen tamén un conflito entre a súa vida
comprometida na causa do reino e o tempo de pararse para a
5

J. Mª Castillo, Oración y existencia cristiana, Sígueme, Salamanca 1974, 35.

6

Ibid. 46-48.
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oración. Mesmo se dixo que oración e compromiso na actividade
diaria eran incompatibles: a verdadeira oración sería a acción
liberadora. Pero na Biblia non se atopa tal conflito: nela están
intimamente unidos vida e oración. Separar oración e vida ”non é
cristián e significaría divorciar a fe da vida”7. O vello lema da
comunidade ecuménica de Taizé segue sendo actual: ”Loita e
contemplación”, compromiso liberador e piedade, oración e acción8.
Fronte ao tópico de que os moi ”avanzados” e ”comprometidos”
non rezan, cómpre dicir que a oración evanxélica é sempre liberadora
e leva ao auténtico compromiso; na medida en que medra
autenticamente o compromiso cristián, imos chegando á unión
mística con Cristo, e a nosa oración vainos axudando a velo
privilexiadamente nos máis pobres (Mt 25,31-46).
A oración do apóstolo faise ”posta a roupa de traballo e as
lámpadas acesas” (Lc 12, 35-38). Oración e vida están sempre
vinculados; non podemos orar desentendéndonos da vida, senón
que nos cmpre traer pacificamente esa vida ao noso espazo de
oración. Iso supón orar co mantelo posto, coa roupa de traballo9,
como pedía Xesús. A oración co mantelo é a do apóstolo, sempre en
activo. O traballo do bo servidor do Señor non remata coa fin
dunhas tarefas, pois é moito máis que un funcionario-asalariado; a
súa tarefa non acaba en todo o día. Oramos para ter ”a porta
sempre aberta e a luz sempre acesa”, como dicía unha cantiga de
”El diluvio que viene”. Non oramos para afastarnos da vida, senón
para mergullarnos intensamente nela. Oramos para ter a nosa
porta aberta ao Señor e á súa meirande personificación: os pobres.
Oramos coas ”lámpadas acesas”, atentos á provisión de aceite, para
que non nos ocorra como ás virxes necias (Mt 25,1-13); provistos
pinga a pinga do aceite da escoita do Señor, do veciño...
Particularmente, Paulo é o mestre da oración apostólica, que
practicou insistentemente e ensinou asiduamente (Rom 1,10; 1 Cor
7

Ibid. 43. Cousa que xa dixo o Concilio Vaticano II na Lumen Gentium, 43.
Cf. Frère Roger, Lucha y contemplación, Herder, Barcelona, 1976.
9
Algunhas versións traducen “cinguida a cintura”, e outras “tede posto o mantelo”.
Gústame particularmente esta última, pois resúltame magnífica a imaxe da muller de
aldea que non quita o mantelo en todo o día, desde que se ergue ata que se deita,
en actitude de servizo constante.
8

52 292

A oración na Biblia

1,4; 1 Tes 1,2-3; 3,10; 5,17...). ”Doulle grazas a Deus... porque
decote me lembro de ti nas miñas oracións, noite e día” (2 Tim 1,
3). ”Ao percorrer as cartas de Paulo, o lector quedará sorprendido
do lugar que nelas ten a oración apostólica”10.
3. Na escola dos grandes orantes da Biblia
a) A oración dos patriarcas, os profetas e os reis. A oración
dos Salmos
O pobo de Israel ora sempre a partir dos acontecementos da súa
historia, que é para el historia sagrada, historia da salvación de
Deus. ”A oración de Israel sitúase na historia”11. Entre os seus
grandes orantes e mestres da oración, podemos salientar:
1. Abraham e Xacob. O mítico pai dos crentes, é o modelo da fe e
a oración de confianza radical en Deus, tal como manifesta
magnificamente Hebreos:”Deus chamou por Abraham, e este,
movido pola fe, obedeceuno... aínda que saíu sen saber onde ía”(Heb
11,8-22). Chegado á terra prometida, o primeiro que fai o patriarca
é erguer un altar de acción de grazas (Xen 12,6-8). ”A súa primeira
oración ao longo dos días e dos camiños é a atención calada, a
adhesión a Deus... Vive nun estado de desexo de atopar a amizade
con Deus”12. Pola súa banda, o combate de Xacob (Xen 28) representa
a ”loita da oración”, e ten unhas características propias de toda
oración: paciencia, perseveranza e constancia na proba do tempo13.
2. Moisés. O gran líder xudeu ”domina todas as figuras orantes do
AT” (Léon-Dufour), aínda que poidamos ter preferencia por outras.
Como Abraham, a fe de Moisés baséase na experiencia de encontro
con Deus: ”Mantívose firme na súa fe, como home que vira ao
Invisible” (Ex 11,27). A súa é unha oración dramática e intercesora;
ata o punto de que o mesmo Deus ”fai” ou deixa de facer pola
oración porfiante de Moisés (Ex 33,17...). Pero o que máis me gusta
10

S. Lyonnet, “Un aspect de la ‘prière apostolique’ d’après saint Paul”, Christus 19
(1958), citado por J.Mª Castillo, op. cit. 261, cf. ibid. 262-276 para a oración en Paulo.

11

X. Léon-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica, Herder, Barcelona 1973, 611.

12

Jacques Loew, op cit. 16.

13

Ibid. 29.
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del é a dimensión contemplativa, que transforma profundamente a
Moisés14. Hai un texto do Éxodo que pode ser moi apropiado para
un itinerario de oración coa Biblia. Sitúase no contexto da
renovación da alianza, rota polo pobo e que leva a Moisés a crebar
as táboas da Lei; Deus invítao a recomezar de novo (atención aos
verbos): ”O Señor díxolle a Moisés... Disponte para mañá. Sube
cedo ao monte Sinaí, e agárdame alí (...). Moisés... ergueuse cedo
e subiu... O Señor baixou na nube e parou alí con el. Moisés
pronunciou o nome do Señor” (Ex 34, 1-5).
3. David e Salomón. Os primeiros reis son grandes crentes e
grandes pecadores, iso fai as súas figuras máis achegadas a nós, e
así o recoñece a tradición bíblica. Na súa oración hai confianza e
adoración, e tamén contrición e arrepentimento. A clave da oración
de David agradecido é: ”Señor Deus, ti tes palabras verdadeiras e
fixécheslle ao teu servo este ben” (2 Sam 7,18-29). Trala
impresionante denuncia de Natán (”Ti es ese home”, 12,7), o
recoñecemento do pecado (”¡Pequei contra o Señor!”,12,13) leva a
David á oración arrepentida do ”Miserere”: ”Misericordia, Señor,
pola túa bondade” (Sal 50). De xeito semellante, acontece con
Salomón, aínda que é unha figura moito máis contraditoria (1 Re
8, 10-16 e 47).
4. Os Profetas. Sen dúbida, e máis aínda, os profetas foron
grandes homes de oración. A súa oración percorre todo o arco de
posibilidades: de loanza e imprecación, de súplica e acción de
grazas, con tenrura e con ira... Desde Elías (1 Re 18,36) e Eliseo (2
Re 2,14), a Amós (Am 7, 1-6), Isaías (Is 6;9,1-6;12;25,1-5; 33,2-6...),
Xeremías, Oseas (Os 6)... Salienta Xeremías, a quen a tradición
chama ”o que reza moito polo seu pobo” (2Mac 15,14); entre os seus
numerosos textos orantes (Xer 12;14;16, 19-21; 17,14-18; 31...)
sempre foi particularmente querido para moitos de nós o
impresionante: ”Seducíchesme, Señor, e deixeime seducir...” (20,718).
5. O libro dos Salmos é o libro da oración bíblica por excelencia,
fonte constante de inspiración en orantes e poetas ao longo dos
14

Cf. S. Gregorio de Nisa, Vida de Moisés, Sígueme, Salamanca 1993.
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séculos15. ”Toda a Biblia conflúe nos Salmos e neles convértese en
oración.... Deus, ao darnos o salterio indícanos as dimensións da
oración”16. No río dos Salmos ”conflúen os gozos e as angustias, as
súplicas e as loanzas, a gloria e a miseria”; por iso son ”reflexo do
misterioso e humanísimo trato do home bíblico co seu Deus”17. Esta
longa colección de 150 composicións de gran calidade poética, vale
para a pregaria comunitaria e persoal; é unha oración de confianza
que pasa de seguida das risas ás bágoas e viceversa (Sal 23; 116;
119...), da súplica á acción de grazas, do arrepentimento á loanza...18
Os Salmos son, tamén, a oración por excelencia de Xesús, en quen
atopan a súa plenitude, e de todo o Novo Testamento.
b) A oración de Xesús e da comunidade cristiá
Xesús alimentaba a súa vida na oración; era un home de oración
constante, que invitaba aos seus discípulos a buscar espazos de
oración (Mc 6, 31). A oración de Xesús é:
- Constante; unha realidade cotiá na súa vida: Xesús oraba pola
noite (Lc 6,12), ao amencer (Mc 1,35), nas comidas (Mt 8,6), na
sinagoga (Lc 4,16), no monte (Lc 6,12), no deserto (Mt 4,1-10); os
lugares solitarios tiñan a súa preferencia (Lc 5,16; Mt 12,9; Mc
3,1). Gustaba de orar a soas, pero tamén o facía cos amigos (Lc
9,28). Oraba de xeonllos (Lc 22,41), tirado no chan (Mt 26,39), cos
ollos cara ao ceo (Mc 6,41)... En fin, a oración de Xesús é unha
oración insistente: ”Cheo de angustia, pregaba con máis teima
aínda...” (Lc 22,44-46).
- Recibida do seu pobo; particularmente a experiencia orante
recollida ao longo de séculos nos Salmos (Mc 14,26). Pero esta
oración é personalizada no encontro co Pai, co que as vellas
expresións collen unha forza nova (Mc 15,34). Unha oración de
15

En España desde Frei Luis de León e os vates cataláns Raimon Llull e Jacint
Verdaguer até o noso Manuel María, co seu Libro de pregos, Lugo 1962.
16

X. Léon-Dufour, op cit. 613.

17

A.Torres Queiruga, “Presentación” á edición de Angel González dos Salmos e
Cánticos da Biblia, Galaxia, Vigo 1985.

18
Tres palabras definen os salmos como oración: tefillot (súplica), tehillim (loanza)
e todah (acción de gracias). Cf. Ángel González “Introducción” a Salmos e Cánticos,
op. cit. 11.
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escoita e acollida de fe: ”... E unha voz deixouse oír: Ti es o meu
Fillo benquerido” (Mc 1,10-11).
- De confianza total no Deus Abba, en permanente diálogo co Pai
(Mc 14,36; Xn 17,23); por iso, Xesús comeza sempre a oracións coa
palabra ”Pai”.Isto maniféstase cunha forza particular no evanxeo
de Xoán, na fermosísima ”Oración sacerdotal”, especialmente cando
ora confiadamente polos seus: ”Eu rógoche por eles... Pai santo,
coida ti mesmo dos que me entregaches... para que cheguen á
perfecta unidade” (Xn 17,9- 26).
- Unha oración de dispoñibilidade-obediencia ao Espírito; que o
levou ao deserto (Mc1,12). Esta dispoñibilidade obediente queda
plasmada na oración paradigmática de Xesús: ”Fágase a túa
vontade” (Mt 6,10). E mesmo cando a obediencia se fai especialmente
difícil: ”Se o gran de trigo cae na terra, pero non morre, queda
infecundo...” (Xn 12,24-28). ”Pois eu baixei do ceo non para facela miña vontade, senón a vontade daquel que me mandou” (Xn
6,38).
- Na oración, Xesús sabe expresar os seus sentimentos; coma no
fermoso texto de Lucas: ”Bendito sexas, Pai, porque lles escondiches
estas cousas aos sabios...” (Lc 10,17-21); ou en Xetsemaní: ”...
Morro de tristura, quedade aquí e vixiade comigo” (Mt 26,37-39).
- É unha oración de adoración, de acollida total da vontade do
Pai: ”...que non se faga o que eu quero, Señor, senón o que queres
ti” (Mc 14,36).
Atopamos, tamén, no Evanxeo algunhas ensinanzas máis sobre a
oración:
- Que non se trata de falar moito, senón de escoitar moito. Non
”fatigare deos”, di o adaxio latino; non ser lareteiros como se se
tratase de convencer a Deus: ”... porque o voso Pai ben sabe o que
precisades ...”(Mt 6,7-8). Pero que oremos sen cansar, como a viúva
(Lc 18,1-8).
- Que cómpre orar con loanza e confianza: ”Cando recedes, dicide
Pai... ¡veña o teu Reino!...” (Lc 11, 2-5). ”Meu Pai, douche grazas
porque... ti sempre me escoitas” (Xn 11,41).
- Que esa oración debe ser solidaria e fonte de reconciliación, pois
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non pode ser amigo de Deus quen non é amigo dos seus irmáns (Mc
11,25).
- Que, cando é honesta e se fai no espírito de Xesús, a oración é
sempre eficaz, aínda que non comprendamos ben esa eficacia (Mt
7,7; Mc 11,24; cf. 1Xo 5,3-15).
- Que oremos con humildade, coma o publicano (Lc 18,9-14) e con
bo espírito, con perdón no corazón (Mt 5,23-24).
Seguindo o exemplo do mestre, a comunidade cristiá aparece no
libro dos Feitos como unha comunidade perpetuamente orante (Feit
1,14; 1,24; 2,42...)19.
4. Orar coas mulleres bíblicas
Por ser estudada a Biblia moito tempo só por homes, salientábase
os homes orantes e moito menos as mulleres orantes. Pero na
Biblia temos, tamén, magníficos exemplos delas, como nos axudaron
a descubrir, sobre todo, as mesmas mulleres cando se puxeron a
estudar a Biblia e a facer teoloxía. Vexamos algo desa riqueza no
Antigo e no Novo Testamento, aínda que só de maneira sintética20.
1) A oración de Miriam e as mulleres cantoras. Di o libro
do Éxodo que ”profetisa” Miriam, despois da liberación de Exipto
botou man do pandeiro, e coas mulleres do pobo cantou: ”Cantade
ao Señor, que se cubriu de gloria...” (Ex 15,19-21). A irmá de Moisés
clama (berra, suplica...) co seu pobo baixo a opresión de Exipto, e
logo canta (bendí, proclama...) con el a Deus, para celebrar a súa
liberación.
Non é a única cantora na Biblia, temos tamén a memoria doutras
mulleres; ”nos seus labios soan as palabras de xúbilo máis fermosas
que se teñen escrito, os himnos máis entusiasmados”21. Así, o
19

Cf. o meu libro Con cordas de tenrura, SEPT, Vigo 2000, 26-30

20

Cf. o capítulo “Beber no pozo de Miriam de Nazaret e as mulleres bíblicas”,en ibid.
49-69 e outros traballos como Mª José Arana (dir), Recordamos juntas el futuro.
Materiales para grupos de trabajo sobre la mujer, Publ.Claretianas, Madrid 1995
(especialmente, D. Aleixandre, “La Pascua de diez mujeres bíblicas”) e F. Quéré, Las
mujeres del Evangelio, Mensajero, Bilbao 1997.

21

D. Aleixandre, op. cit.
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Cántico de Déborah, a profetisa-xuíz (Xuí 5); ou a Cantiga de acción
de grazas de Xudit, a heroína que lle cortou a cabeza ao xeneral
Holofernes (Xdt 16,1-17). Temos tamén o Canto de Ana, a nai de
Samuel (inspirador do Magnificat): ”O meu corazón alégrase no
Señor,/...Os arcos dos fortes sofren quebra,/ os febles énchense de
valor;/ os fartos contrátanse polo pan,/ mentres que os famentos
descansan...” (1Sam 2,1-10),
2. A oración de Rut. O libro de Rut é chamado con razón
evanxeo da muller, pois as súas protagonistas son Rut (”amiga,
satisfeita”) e Noemí (”agraciada”). Rut ven ser un modelo de amor
gratuíto e de fidelidade, símbolo do ser humano espiritual, que liga
a súa vida a unha fe e non a unha terra. Isto maniféstase
sobranceiramente nas súas fermosísimas palabras a Noemí, cando
esta lle di que volva para a súa terra, pois non ten nada que
ofrecerlle: ”Non me pidas que te deixe, que me arrede de onda ti,
pois, a onde vaias ti, irei tamén eu, e onde te acollas, acollereime
eu contigo; o teu pobo será o meu pobo, e o teu Deus será o meu
Deus” (Rut 1,16-17).
3. A oración da raíña e Ester. Como tantas mulleres guapas,
Ester parecía condenada a vivir en función do seu corpo, pero soubo
pasar do narcisismo egocéntrico ao compromiso solidario co destino
do seu pobo. Ester arrisca a súa vida, ousando ir ante o rei e
interceder polo pobo, acadando o seu perdón. Pero antes, Éster
prepárase durante varios días con xaxún e oración, espíndose das
súas roupas rexias. Son moi fermosas estas oracións nos capítulos
4 e 5: ”Meu Señor e noso Deus, ti es único. Ven no meu socorro, que
estou soíña e non teño outro socorro ca ti... faite coñecer e faime
valente”(Est 4, 17k·.17r).
4. A pregaria de Xusta, a sirofenicia. O relato da muller
cananea ou sirofenicia (Mc 7,26-30) é un dos textos máis orixinais
do Evanxeo e un dos máis escandalosos para unha cultura patriarcal.
Xusta –que así di a tradición extracanónica que se chamaba esta
muller– ousa repoñerse a Xesús e, sorprendentemente, parece facelo
cambiar de opinión. É unha buscadora da xustiza e dunha igrexa
diferente, e por iso gaña o corazón e a mente de Xesús.
5. María de Nazaré e o ”Magníficat”. A oración de María
ante a súa curmá Isabel, ademais de ser o máis rotundo canto de
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liberación de toda a Biblia, é un mosaico de citas bíblicas (1Sam
1,11;2,1.7-9; Xen 30,13; Sal 103,17; 107,9; 89,11; Sal 113,7...) e ven
resultar un auténtico modelo de oración coa Biblia: ”A miña alma
proclama a grandeza do Señor... Manifesta o poder do seu brazo...
Derruba do seu trono aos poderosos, e fai subir os humildes...” (Lc
1, 46-55).
5. Formas de orar coa Biblia
a) A Lectio Divina e as súas variantes actuais
A ”Lectio Divina” ou ”lectura orante” da Biblia é tan antiga como
a igrexa, que vive da Palabra de Deus (cf. DV 7, 10 e 21) e foi o seu
alimento ao longo dos séculos. Foi Oríxenes o primeiro en utilizar
a expresión, e converteuse na columna vertebral da vida relixiosa;
pero a súa sistematización foi no s. XII por obra de Guigo, un
cartuxo, que introduciu os catro chanzos22:
-Lectura. Con determinación constante, non se ama o que non se
coñece.¿Que di o texto?
-Meditación. Masticar (rumiatio), dialogar, actualizar ¿Que me/
nos di o texto?
-Oración. Pregar, loar, recitar, a oración propiamente dita ¿Que
me/nos fai dicir Deus?
-Contemplación. Ver no máis fondo, saborear, actuar ¿Como
cambia a miña/nosa ollada?
A Lectio Divina foise actualizando ao longo do tempo, e hoxe ten
diversas formas. Unha delas é o Estudo de Evanxeo –a que mellor
coñezo e máis practiquei–, nome que lle puxo A. Chevrier, pero que
ten unha connotación oracional, compromete a intelixencia e o
corazón; é un achegamento á palabra feito desde a vida. Ten certa
semellanza con el a revisión de vida de J. Cardijn, practicada nos
movementos de Acción Católica. Hai moitas variantes máis, a
maioría xurdidas en Europa (”Escola da Palabra”, de Martini,
”Lectura crente da Biblia”, ...), pero tamén por todo o mundo

22

Cf. C. Mesters, Lectura orante de la Biblia, EVD, Estella 1997, 23-48.
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(”Método de Kigali”e ”Método Lumko” en Africa, ”Tu Palabra es
vida”, da CRB do Brasil...)23.
b) Unha guía sinxela para orar coa Biblia
1º. Situarme espiritualmente ante a Palabra de Deus, desde o máis
fondo do meu ser. Acollida e adoración (oración inicial) (1 Te 2,13:
Fei 7,33; 1 Pe 1,22-25; Ap 22,7; Sab 9,1).
2º. Situarme intelixentemente ante a palabra humana. Lela con
respecto, non forzala, descubrir a súa intención, interpretala nas
súas palabras e no seu contexto.
3º. Comprender a palabra de Deus. Entrar na súa pel e chegar ao
seu centro. ¿Que é o que me atrae? ¿Que é o que me impresiona?
¿Cal nos parece que é o miolo do texto?...
4º. Acoller persoalmente a palabra, en actitude contemplativa
¿Que me quere dicir Deus a min hoxe? ¿Que me ofrece? ¿Que me
pide?... Amar a palabra coma un encontro personalísimo e vivo con
Deus, co Pai, co Fillo e co Espírito Santo (Xn 8,52).
5º. Orar coa palabra. Repetila, agradecela, contemplala. (Mt 4,110; Feit 10,5-9).
7. Dúas oracións coa Biblia
Ofrecemos, para rematar, dous exemplos de oración coa Biblia. O
primeiro é unha glosa persoal do salmo 50, que temos utilizado en
celebracións penitenciais. O segundo é unha oración con longa
historia; ten a súa orixe nunha bendición para as nenas dun grupo
de teólogas xudías (Toward a Jewish Theology of Liberation, New
York 1987), logo mulleres cristiás e algún home fómola ampliando
paulatinamente24.
a) Facer oración glosando un vello salmo (Sal 50)
Señor, eu sei que ti me queres,
porque es bo,
porque tes un corazón sensible e
comprensivo;
23

sobre todo ante quen se sente feble
e pecadento.
Ti limpas os meus baixos fondos de
pecado

Cf. La Biblia en grupo. Doce itinerarios para una lectura creyente, EDV, Estella
20003.
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e érguesme das miñas caídas cotiás.
Síntome pecadento ante ti; o meu
pecado
está collido a min desde que teño
conciencia.
Pequei contra ti e contra os meus
irmáns,
e os teus ollos viron con mágoa
o meu corazón roto.
Síntoo, e quero cambiar,
porque ti es a miña ledicia, pai-nai
bo.
Es xusto e amas a xustiza,
xulgas sen chantaxes nin partidismos;
porque es todo amor misericordioso.
Ti ollas para min con firmeza
e ámasme ata o máis fondo do meu
ser,
como amigo silencioso.
Apértasme, e o teu amor cambia o
meu corazón
e vaime facendo capaz de amar coma
ti.
Ti es quen me devolve o gozo e a
ledicia;

que toda a miña vida brinque leda
en festa.
Sinto con forza a túa amizade;
sei que es quen de esquecer o mal
que fixen
e axudarme a curalo, a renovarme.
Que naza en min, un corazón puro
e unha vontade rexa de camiñar no
ben.
Quero ollar sen medo a túa face ante
min,
coma o meu eterno compañeiro e
amigo.
Ti dásme a alegría da salvación
e un corazón que o xogue todo por ti.
Direille á xente que os teus camiños
son bos,
e aos que pecan sen coñecerte,
que proben a ver como ti es.
Eu amo revivir e ti dásme vida,
xa que ti es un Deus de vida.
Por iso, direille á xente que contigo
todo é doado.
Abres o meu corazón e os meus labios
cara a ti, Señor, para que che diga
¡canto te quero!.

b) Oración coas mulleres da Biblia
Que Eva nos dea a esperanza para escoller a vida e conservala
despois de perder o paraíso.
Que a muller de Noé nos conceda a arte de saber guiar ás criaturas
da terra.
Que recibamos de Sara a fe para seguir o seu soño polo deserto e
crer que o imposible é posible.
Que Rebeca nos axude a vencer a opresión do costume.
24

Tamén M. Regal e X. A. Miguélez nos ofreceron moitos exemplos de oración feita
desde a Biblia. Cf. Un caxato para o camiño (1988), Lugo, 2005; Chorimas e
Caderno de oración, SEPT Vigo 1991 e 1996; Temos carta de Deus (1994), Irimia,
Santiago 2005 e o inédito A medio andar. Un evanxeo de Xesús Cristo, según un seu
irmán esperanzado.
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Que Lía nos dea aguante e constancia na soidade.
Que Raquel nos aprenda compaixón e amor cara os nosos irmáns
e irmás, para alixeirar a súa dor.
Que aprendamos de Dina a correr os riscos de crebar o illamento
e buscar a amizade con outras xentes.
Que Rahab nos aprenda a abrir as portas da nosa casa e do noso
corazón aos estranxeiros, aos diferentes, e a entender a boa nova
que nos traen.
Que Miriam nos axude a atopar sempre palabras de gozo, loanza e
bendición.
Que Débora nos axude a ver o Señor marchando sempre diante nosa
e a coller a palabra con valentía.
Que con Ana teñamos a audacia de pedirlle ao Señor o imposible.
Que xunto con Rut saibamos conservar o mellor que nos deixaron
os nosos maiores.
Que Xudit nos anime a participar nos camiños da liberación dos
nosos pobos.
Que Isabel, a nai de Xoán Bautista, nos aprenda como facer fértil
o que parece estéril.
Que María, a Nai de Xesús, nos mostre o froito bendito do seu
ventre.
Que Xusta, a cananea, nos regale a súa ousadía, audacia e liberdade.
Que como a Samaritana volvamos a casa anunciando que Xesús nos
devolveu o sentido da vida e a nosa dignidade.
Que con María Madalena non teñamos medo a amar nin a pedir
perdón.
E que con ela e as outras mulleres saibamos anunciar a Xesús
Cristo resucitado a pesar das incomprensións que poidamos atopar
no camiño.
Amén.
Victorino Pérez Prieto
Teólogo. Párroco de San Xoán (Ferrol)
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¿Oculta a Igrexa
verdades esenciais?

Pedr
o Castelao
edro

1. Ventos de credulidade para as “trolas da conspiración”
Corren favorables ventos de credulidade para todo canto pareza
ter a aparencia de contradicir á Igrexa, ao cristianismo, ou incluso
á relixión en xeral. O artigo máis insignificante, o libro máis
superficial, a película máis tópica logran unha rapidísima difusión
e gozan dunha inmediata aceptación. En principio, outórgaselles a
razón coa anuencia máis inxenua, e só despois de análises serias e
desmentidos reiterados se lle empeza a recoñecer algo de xustiza ás
críticas que provoca. Pero aínda así sempre queda o malestar de
toda rexouba.
Para sorpresa dos estudosos da sociedade moderna, adiantada en
coñecementos e posuidora de instrumental crítico como ningunha
outra na historia da humanidade, hai que dicir que canto máis
peregrinas e inverosímiles sexan as sospeitas difundidas ou as teses
divulgadas na opinión pública, tanto máis eco e interese parecen
suscitar.
Non é difícil caer na conta do que dicimos. A todos nos chega ese
tipo de información nalgún momento do día. Tal vez, nun artigo de
periódico, tal vez nun programa de radio, por boca dun amigo, ou
a través dalgunha película recentemente estreada.
Do mesmo xeito que hai lendas urbanas que se transmiten coa
rapidez do lume, tamén existen lendas relixiosas ou enganos masivos
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que parecen non ter fin1. No eido relixioso, este tipo de trolas son
facilmente recoñecibles, xa que todas teñen a mesma intención de
fondo: amosar “cientificamente” que o cristianismo da Igrexa
vaticana é un gran engano (só a palabra “vaticano” xa se pronuncia
co ademán de segredo e ocultación fraudulenta). Na lóxica interna
desta motivación as probas aducidas que veñen “demostrar” o
incrible timo actúan de varios xeitos: a) amosando a “verdade
oculta” sobre Xesús; b) desvelando a “mentira insidiosa” da Igrexa;
ou c) cunha habilidosa combinación de ámbalas dúas. Creo que a
este tipo de díxome-díxome poderíanselle chamar as lendas ou as
trolas da conspiración (vaticana, por suposto).
As teses que manexan son famosas: que se Xesús tivo un affaire
con María Magdalena; que se desa relación, ocultada de xeito
tendencioso —e ata criminal— pola historia oficial, naceu un fillo
segredo; que se Xesús foi simplemente un home e que todo iso da
súa divindade é unha torpe invención da Igrexa; que, en definitiva,
Xesús nunca existiu e que non só o que se di del, senón a súa mesma
persoa histórica é froito da creación da imaxinación opresora da
Igrexa para someter á xente crédula; que se os Manuscritos do Mar
Morto, os textos de Nag-Hammadi e os Apócrifos demostran a
falsidade do cristianismo e o verdadeiro rostro de Xesús (un
profeta, un revolucionario, un home de carne e óso) xunto coa
auténtica faciana da Igrexa (a gran culpable do fraude monumental).
Esta é a razón de que estes importantes textos —capitais para
desvelar o escándalo clerical— fosen secuestrados polo Vaticano
(escóitanse de novo os acordes de intriga e conspiración) e
silenciados polos seus portavoces oficiais. Só grazas á intrépida
labor de periodistas de investigación puideron saír á luz as verdades
ocultas que ameazan con derrubar o baldaquino de Bernini en San
Pedro… Verdades que ¡por fin! o lector ten nas súas mans.
2. Dous exemplos entre un millón: unha publicación e
unha película
Se non fora tal a magnitude da difusión de trolas coma estas nin
1
O curioso das lendas urbanas é que sempre aparece alguén que se presenta coma
testemuño directo dun feito que —como despois se comproba— endexamais
aconteceu.
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pagaría a pena gastar unha liña máis no asunto. Pero esta realidade
non é nova. Xa dende a antigüidade tanto Xustino, nas súas dúas
Apoloxías e no Diálogo con Trifón, como Oríxenes no Contra Celso
tiveron que dicir que os cristiáns non eran antropófagos (nunca se
entendeu moi ben iso de “comer” o corpo e “beber” o sangue de
Cristo), que non tiñan relacións incestuosas (“amádevos uns aos
outros”), que non eran ateos (por non adorar os deuses do imperio),
ou que Xesús non naceu como froito da violación de María por un
centurión romano (iso da virxindade…).
Tanto onte coma hoxe a opinión pública parece estar lonxe de
discorrer pola senda do senso común. Véxanse, se non, tan só dous
exemplos actuais moi significativos ó respecto.
Coincidindo coa pasada Semana Santa, National Geografic
publicou un artigo e un DVD no que narraban o achado, a
verificación, a reconstrución e a publicación do chamado Evanxeo
de Xudas. Os medios de comunicación fixéronse eco da noticia
inmediatamente. Dicían que, segundo este novo documento, Xudas
era o verdadeiro heroe da paixón, xa que asumiu sobre as súas
costas —ante a incomprensión dos demais discípulos— a tarefa que
Xesús mesmo lle encomendou: a delación e a entrega. Xudas non
sería, pois, culpable de traizón, senón instrumento de Deus para
que Xesús puidese culminar a súa misión. O seu ominoso acto
estaría non só previsto no plan de Deus, senón animado e aínda
exaltado por el, xusto polo desprezo multisecular do que ía ser
obxecto. “¿Tería, pois, a Igrexa católica que rehabilitar a Xudas?”—
pregúntalle unha periodista a un profesor de Escritura. “Nin de
Xudas nin de ninguén dixo nunca a Igrexa que estaba certamente
condenado. O que se di explicitamente dos santos en sentido
positivo ao canonizalos nunca se dixo, en senso negativo, de ningún
pecador da historia, nin sequera de Xudas”.
Do Código Da Vinci xa van máis de ¡40 millóns de exemplares
vendidos! Os espectadores que están vendo a película —estreada o
19 de maio con Tom Hanks como protagonista— tamén se contan
por millóns e posiblemente isto repercuta nun relanzamento das
vendas do libro. Non é doado escribir un bestseller, pero Dan Brown
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conseguiuno mesturando capítulos breves que rematan con intriga,
unha trama policial sinxela e unhas posicións de fondo que son, en
definitiva, o que a maioría da xente estaba desexando ouvir: a
Igrexa en xeral e o Opus Dei en particular son unhas organizacións
escurantistas e mafiosas que utilizan o seu inmenso poder para
acaparar privilexios e, por iso, loitan con todo tipo de métodos
criminais para eliminar de raíz calquera aceno de verdade que
desenmascare a súa trama secreta. Esa é a clave dun éxito comercial
coma este: ofrecer o que se sabe de antemán que vai gustar á
maioría e vai desgustar enerxicamente a unha significativa minoría.
3. O verdadeiro problema
Ao meu ver, o peor que se pode facer neste tipo de casos é entrar
na mesma area do debate e coas mesma armas, é dicir, irromper nos
mass media para argumentar con talante apoloxético na
superficialidade das opinións. Declaracións que prohiban o libro,
descualificacións sumarias, titulares indignados, etc., só provocan
o efecto contrario: que o libro ou a película se converta,
efectivamente, nun éxito de público.
O problema é moito máis serio e precisa, segundo creo, dunhas
consideracións máis acaídas. Dito brevemente: o problema non son
as falsas opinións sobre Xesús, a Igrexa ou o cristianismo —que,
como vemos existiron sempre— senón a razón de fondo que explica
que esas falsidades poidan ser aceptadas ou cridas sen máis, e non
sexan identificadas ipso facto coma opinións sen fundamento. O
mal non se atopa na publicación de libros ou películas máis ou
menos inxustas, senón na falla dunha axeitada cultura relixiosa, ou
se se quere, dunha acaída evanxelización que dote aos cristiáns
adultos de ferramentas propias para non ser inxenuos.
As trampas do engano e da conspiración agroman no espazo
existencial e cognoscitivo que hai entre os mediterráneos da crítica
bíblica actual e o absoluto descoñecemento deses lugares comúns
por parte do gran público, e incluso da inmensa maioría da
comunidade cristiá. Este enorme baleiro de descoñecemento é
habilmente cuberto por este tipo de opinións sensacionalistas que
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cobren lagoas que deberan estar previamente enchidas cunha
mínima dose de logos cristián. Ao fallar os piares básicos dun
cristianismo informado, crítico e adulto, córrese o risco de que se
derrube toda unha vida de pertenza eclesial ante un refacho de
vento crédulo. Sen unha mínima reflexión teolóxica a fe, ou
desaparece, ou convértese en fideísmo fundamentalista.
4. Da crítica indignada á proposta positiva
Este drama só pode ser superado se, por exemplo, se transforman
os intentos de ataque en oportunidades de proveito pastoral. ¿Por
qué, en lugar de ridiculizalos, non servirse do contido das “trolas
da conspiración” para, partindo delas —xa que son preocupación de
moita máis xente da que parece, sobre todo dos xoves— amosar a
auténtica realidade sobre o Xesús histórico, a formación dos
evanxeos, a natureza dos apócrifos, a configuración do canon, a
constitucións das comunidades primitivas, etc., de xeito que
fenómenos tan comúns na antigüidade como a pseudoepigrafía —
presente nalgunhas cartas de Paulo ou nos catro evanxeos— non
sexa aproveitada para acusar á Igrexa de falsificación ou engano?
¿Por qué non poñer en marcha unha axeitada teoloxía pastoral que
responda ás preocupacións reais e concretas —por máis superficiais
que parezan— de todos os nosos veciños e coñecidos, de xeito que
reconduza as preguntas e postas en cuestión cara onde realmente
teñen sentido?
Unha acaída evanxelización e unha pastoral de proveito utilizará
pois os innumerables instrumentos de axuda que, afortunadamente,
inundan o mercado relixioso peninsular. Breves cristoloxías,
comentarios bíblicos, materiais de lectura comunitaria de Biblia,
itinerarios de catequese, e un longuísimo etc. están hoxe ó alcance
de calquera responsable parroquial que queira, de verdade, apostar
por una auténtico proceso de personalización da fe. Unhas notas
telegráficas clarificarán máis a cuestión.
4.1. Non hai ocultación de segredos
Coa inestimable axuda que proporcionan esa inxente cantidade
de materiais, poderíase saber, p. e., que os textos de Qumrán, Nag-
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Hammadi e os Apócrifos nunca foron secuestrados por ningunha
autoridade eclesial, senón que, máis aínda, están publicados en
magnificas edicións críticas por editoriais relixiosas, como a BAC,
ou editoriais máis ou menos afíns, como Trotta. A trama da
ocultación é un invento que se desmonta sinxelamente ensinando
ou emprestando os libros que se supón “secuestrados” e que
calquera pode ler e estudar. Por favor, fagan a proba. Están en
calquera librería na que haxa libros de teoloxía. Alí verán que están
a disposición de calquera lector interesado.
4.2. O “abc” da teoloxía gnóstica
Poderíase saber, tamén, que a imaxe de Xesús que translocen
textos coma eses, está lonxe de ser unha recuperación do rostro
humano de Xesús, senón que, posto que foron redactados con claras
tendencias gnostizantes, o seu perfil é aínda máis sobrehumano e
divino que o dos evanxeos canónicos. Calquera lector principiante
dun destes documentos atopará na máis sinxela introdución os
trazos básicos da cristoloxía gnóstica. A visión de Xesús que teñen
estas tendencias resúmese xeralmente coa palabra “docetismo” (do
gr. dokein=parecer, aparentar). O docetismo é a doutrina que
afirma que a encarnación de Xesús foi soamente “aparente”, pero
non real. De tal xeito que Xesús, como era Deus “aparentemente
humanizado”, nin chorou, nin sufriu, nin suou, nin temeu a nada
realmente, se non só “aparentemente”. ¿Quén pode dicir que estes
documentos amosan ó Xesús máis humano? ¡Se é xusto ó contrario!
4.3. María Magdalena como prostituta é un construto tardío
Hoxe en día é un lugar común na exexese actual o proceso de
solapamento que sufriu a figura de María coa de Magdala. Na
tradición eclesial, co correr do tempo, houbo unha forte tendencia
concordista que veu identificar nunha soa personaxe a tres mulleres
diferentes: a) María Magdalena; b) María a de Betania; c) a muller
pecadora de Lc 7, 36ss que lle limpa a Xesús os pés coas bágoas e
llos seca cos cabelos. Cun interese unificador (tamén presente no
Diatessaron de Taciano, é dicir, no intento de compoñer un só
evanxeo xuntando os catro) foise facendo coincidir en María
Magdalena todo o que se di das outras mulleres. Así, aplicóuselle
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un pasado de prostituta que se arrepinte ante Xesús e que, despois,
se converte na discípula avantaxada no testemuño da resurrección.
Non foi ata o s. VI, con Gregorio Magno, cando esta identificación
se fixo explícita e, así, a discípula converteuse —ata a rectificación
litúrxica do Vaticano II— en prostituta.
Agora ben, diferenciar e distinguir que tras a imaxe tradicional
de María Magdalena hai tres tradicións diferentes non pode servir,
sen máis, como coartada para xustificar a hipótese que primeiro se
nos ocorra. Por exemplo, facela amante de Xesús e nai dos seus
supostos fillos non ten máis fundamento que escribir sobre os
supostos fillos de Alonso Quijano con Dulcinea del Toboso. Algo
perfectamente lícito nunha obra de ficción, pero absolutamente
disparatado para quen teña pretensións de “veracidade histórica”2.
4.4. O evanxeo (¿boa nova?) de Xudas
Se se afonda un pouco máis en todo isto, tamén se podería saber,
así mesmo, que o evanxeo de Xudas é unha copia copta dun texto
escrito pola seita gnóstica dos cainitas datado polo carbono 14
entre os séculos III-IV que, como é habitual nos gnósticos, di
transmitir verdades secretas que ignora a Magna Ecclesia e presenta
a Xesús coma o mestre do coñecemento que só é comprendido

2

De xeito similar, as lecturas bíblicas en clave feminista están amosando cada día
con maior claridade que a imaxe tradicional de María a de Magdala tamén se debe
a unha longa historia de reinterpretación do texto na que non foi un elemento menor
a progresiva marxinación das mulleres de postos de relevancia eclesial. Estas
teólogas están sendo moi críticas cos elementos sociais patriarcais que non foron
superados totalmente nas primeiras comunidades e que, posteriormente, foron
retornando e ata sepultando os xermolos de igualdade radical expresados, p. e., en
textos como Gal 3, 28. Destas críticas non se deduce unha negación total do
cristianismo, senón, no caso de que efectivamente sexan certas, a necesidade
dunha constante reforma que, enraizada en Xesús e a súa praxe claramente
inclusiva, rompa con inercias seculares. Ao mesmo tempo, o descoñecemento de
que a idea de perdón —Xesús perdoa á adúltera— e o concepto de persoa —
aplicado a homes e mulleres, escravos e libres, xudeus e xentís— son un
descubrimento excepcional do cristianismo e a súa principal achega á cultura
occidental, pode levar a idolatrar sistemas cultuais moito máis inxustos e menos
evoluídos que o propio cristianismo. Pénsese, por exemplo, que o tan suculento,
misterioso e atractivo Evanxeo de Tomás —que é tan citado e comentado en tódalas
trolas de conspiración— abomina da feminidade de María e di que só será digna do
Reino de Deus se converte en varón.

309 69

Pedro Castelao

axeitadamente por Xudas, o discípulo avantaxado que ten que
realizar a misión máis difícil: liberalo do mundo material (negativo,
opresor) para que poida volver ao mundo pleromático (do gr.
pléroma=plenitude, perfección). Unha tese xa refutada por Ireneo
e que non reviste ningún tipo de perigo sensacionalista nin nada
parecido. Contribúe, iso si, a un mellor coñecemento da gnose e do
mundo antigo. Algo que repercute moi positivamente na propia
teoloxía da Igrexa. O que si parece claro é non se trata de ningunha
boa nova que nos vaia cambiar a vida.
4.5. O auténtico Xesús libre das deformacións interesadas
A fin de contas, calquera que hoxe se informe un pouco podería
saber, finalmente, que dubidar hoxe da existencia histórica de
Xesús, ou mesturalo cos merovinxios, ou facer del o iniciador
dunha estirpe secreta, é algo absolutamente inxustificado e
fantasioso. Se pode ser lícito en determinadas creacións artísticas
é totalmente ilícito en obras que din apoiarse en datos históricos3.
Sobre todo hoxe en día que son moi ben coñecidos e foron
amplamente verificados os testemuños extra bíblicos que aseguran
a existencia histórica de Xesús de Nazaret e unha vez que a
inmensa maioría de estudosos serios o liberan de elucubracións
xenealóxicas sen fundamento ningún. As trolas da conspiración
non resisten o máis mínimo achegamento crítico.
Pedro Castelao
Universidade Pontificia Comillas de Madrid

3
Un mínimo de honestidade intelectual rexeitará, tamén, aceptar que o Opus poida
ser algo similar a unha organización de espías que recorre incluso ao crime para
protexer o letal “segredo” da Igrexa. Por máis defectos que poida ter e por máis
críticas xustas das que poida ser obxecto, non é honrado facer dun movemento
eclesial unha organización criminal. Véxase, se non, o Código en cuestión e o que
di na páxina introdutoria: a pesar de ser unha obra de ficción os datos históricos que
proporciona sobre o Priorato de Sión e o Opus, así como as descricións sobre obras
de arte, arquitectura, documentos e rituais segredos son veraces. Algo que,
sinxelamente, non é certo.
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A Conferencia Episcopal publicou o pasado 30 de marzo un
documento (Teoloxía e secularización en España) do que falou a
prensa coma un texto “contra os teólogos e os medios de
comunicación que os animan”. Sen entrar agora no seu contido,
paréceme xusto engadir que algúns bispos tamén sufriron con ese
texto. E debemos coñecer algúns datos do procedemento.
1. O texto preséntase como un documento pastoral, cando é
totalmente doutrinal. Un prelado (cuxo nome considero mellor non
revelar) pediu presentalo como documento doutrinal, mais non foi
escoitado. Xa que se fose doutrinal, precisaría unha práctica
unanimidade, ademais da aprobación de Roma; mentres que un
texto pastoral non o precisa.
2. 16 bispos non aprobaron o texto (entre votos en contra e
abstencións).
3. Quíxose despachar a aprobación do documento nunha mañá e,
para iso, tratouse de quitar a palabra a quen propuña emendas. Ata
que interveu o presidente, Mons. Blázquez, para pedir que “alomenos
escoitemos as emendas”. Pero o texto estaba xa no prelo, e se
aparecen versións distintas, será porque algunhas emendas foron
incorporadas despois da impresión do documento.
4. Naquela sesión xurdiron preguntas como estas: noutros
países de Europa, non hai problemas parecidos aos nosos?
Non hai tamén teólogos? Son considerados culpábeis os
teólogos?, non deberíamos preguntarnos se algunhas
actuacións nosas, coma a defensa sen matices da COPE ou a
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presenza selectiva en manifestacións, afastan á xente da
Igrexa, moito máis que as voces críticas dalgúns teólogos?
Todos estes datos afectan ao procedemento, sen abordar o contido
do texto. Sobre este, pronostica un amigo que, no futuro será visto
como o documento menos afortunado do episcopado español,
alomenos desde a famosa pastoral de 1936 a favor da insurrección
franquista. Sen entrar aínda en contidos, engadirei tres observacións
históricas de onte, de antonte e de hoxe.
Hai uns 20 anos, xa se intentou publicar un documento como
este. Entón houbo polo menos un bispo (e agora si que podo dicir
o seu nome: Echarren, hoxe dimisionario de As Palmas) que se
opuxo preguntando: non deberíamos comezar por examinar
que culpa temos nós os pastores de que se afaste tanta
xente da igrexa?fomos fieis ao evanxeo? Demos un auténtico
testemuño cristián?
Daquela, a correlación de forzas na asemblea episcopal fixo
posíbel que o proxecto non saíra adiante. Eran tempos máis
taranconianos e menos rexos, nos que ata había diálogos entre
bispos e teólogos, que continuou don Gabino cando foi presidente
da CEE. Xa sabemos que neses diálogos non se unifican posicións,
pero polo menos o contacto persoal permite dicir aquilo de “non é
tan mala persoa”. Logo ven o de “di algunhas cousas que son
certas”. Quizais, máis tarde pregúntanse algúns como encaixar
esas cousas nas propias verdades. E so desde aquí matizamos ou
modificamos posturas.
Segunda observación: no século XVI español, tiveron problemas
coa inquisición nomes como San Juan de Avila, Luís de Granada,
Luís de León, o arcebispo Carranza (unha das figuras máis grandes
da Igrexa daquel século, que morreu tiras 17 anos no cárcere da
Inquisición), Teresa de Xesús, Ignacio de Loyola...
Pódese propor a fidelidade daquelas persoas malia todo; e eu
quixese engadir con santo Ignacio que “non hai tantos grillóns e
cadeas en Salamanca, que non queira eu levar máis por amor de
Cristo”. Pero tamén sería bo que a autoridade eclesiástica recapacite
un pouco: porque aquilo de tropezar dúas veces na mesma pedra
parece ser un pecado moi humano, sobre todo, moi eclesiástico.
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Finalmente, o documento critica o “disentimento silencioso” que
existe hoxe na Igrexa. Non di que, cando o disentimento deixa de
ser silencioso, pode custarlle a un a cátedra, por decisións
simplemente administrativas, ou presións indirectas sobre
autoridades académicas, e sen ningunha posibilidade de defensa.
En calquera caso, o meu disentimento sobre os procedementos
non quere ser silencioso: podo ampararme para iso nas esquecidas
palabras de Pío XII sobre a opinión pública na Igrexa (unha Igrexa
sen opinión pública será unha Igrexa doente), e no que di o
Catecismo sobre a lexitimidade da crítica pública cando a autoridade
afastase do Evanxeo. Botar de menos luz e taquígrafos é tan
necesario na Igrexa como na sociedade.
Se houbese que engadir algo sobre os contidos, paréceme moi
simplista o argumento que escoitamos desde hai anos: “a Igrexa
española perdeu credibilidade e culpábeis diso son os teólogos
(sobre todo os profesores de eclesioloxía)”. Lamento ademais que
unhas autoridades tan obsesionadas pola moral e a dignidade do ser
humano no que afecta á ética sexual non teñan unha voz que
erguer contra usos sociais, quizais legais, pero totalmente opostos
á moral católica, e que ofenden a dignidade dos fillos de Deus
(acumulación de pisos baleiros que nin Ruiz-Gallardón se atreve a
expropiar, especulación do chan ou o trato que moitos católicos dan
a empregadas de fogar inmigrantes, en canto a salario, seguridade
social e demais).
Sinto molestar con estas cousas. Pero creo que tiña razón
Ratzinger cando preguntaba hai anos: o que non se oian hoxe as
críticas do pasado, significa que hai máis amor, ou que o amor á
Igrexa se volveu romo e prefire non correr riscos? Sabe Deus! En
canto a nós, sería mellor que nos dixésemos aquilo de san Paulo:
“Recoñezo que teñen celo relixioso, pero mal entendido. Pois
esquecen a forma como Deus xustifica aos homes e porfían por
buscar esa xustificación ao seu modo”(Romanos 10 2-3)
J. I. GONZALEZ FAUS
Responsábel de teoloxía de Cristianisme i Justícia
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Din que cando alguén quixo falar de cambios, de transformación,
de esperanza, de futuro, literariamente o máis usado foi o soño:
dende os profetas ata Luther King e o cardeal Martini. Eu non
estou á altura de ningún deles, pero si que ás veces soño cunha
Igrexa distinta.
Hoxe atrévome a compartir convosco preguntas, interrogantes e
análises da vosa postura (a da xerarquía oficial), e con elas desexaría
recibir algunha resposta que co mesmo cariño co que eu as formulo,
me respondesen construtivamente polo ben da Igrexa e deste cura
que a ama, pero que tamén quere achegar algo á súa fidelidade ao
Evanxeo.
1. Hoxe falamos de crise de fe, pero –eu pregunto– non será máis
ben crise de institución. Acostúmase dicir que a Igrexa perdeu
primeiro os traballadores, logo os mozos, agora as mulleres.
Pensémolo ben, ¿non será máis ben a institución –coas súas cabezas
visibles (tamén curas e leigos)– quen está a perder incluso os leigos
e os mesmos curas? ¿está a xente a perder a fe, ou está a desligarse
de posturas doutrinais e morais da nosa institución? Dende o meu
traballo pastoral considero máis ben o segundo: a xente segue a
crer, pero cada vez máis desligada da xerarquía, porque tamén
–penso– a xerarquía se desligou e desliga dela; pola contra a xente
busca espiritualidade: os mosteiros, casas de oración, lugares de
retiro,… están cada día máis cheos; na parroquia a xente busca
vivencia de fe e non ritos, quere coñecer e implicarse, pero sendo
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actores na comunidade, non receptores pasivos. Incluso outras
espiritualidades e grupos non católicos están a cubrir nestas persoas
a falla dunha espiritualidade fonda e vivencial na Igrexa.
Pensemos, ¿crise de fe ou crise de institución?
2. Dende neno sentín sempre un tabú e unha obsesión pola
sexualidade á hora de falar dela. O discurso oficial sobre a
sexualidade é casuístico, pechado, incuestionable, e a única chave
que non podes tocar sen perigo. Pregunto outra vez, ¿non será hora
xa de reconsiderar os piares da moral sexual católica, é máis,
reconsiderar a ética das relacións, un de cuxos apartados sexa a
moral da sexualidade? A visión que trasladamos a todos (cristiáns
e sociedade) é de desconfianza da sexualidade. ¿De verdade creen
señores bispos –irmáns na fe– que todas as relacións de carácter
afectivo son sexuais e son malas? Algúns de vós, aos que coñezo, sei
que non pensades así ¿por qué, entón, non se ve reflectido nos
documentos oficiais?. E se así o pensan –pregunto– ¿leron, dende
esta perspectiva, as relacións de Xesús? ¿cómo actuarían vostedes
(poñan a man no corazón) ante a prostituta Magdalena, ante a
muller que che lava os pés coas bágoas e co cabelo, ante a amizade
dos tres irmáns de Betania, ante a muller do pozo cando todos os
criticarían por falar con ela; en definitiva, hoxe, cando unha muller
–como bispo– se lle achega para darlle dous bicos? ¿e se é prostituta?
Ou se un homosexual ou travesti se lle achega con cariño e desexa
darlle un abrazo afectuoso?
¿Por que non se lles ve máis afectuosos coa xente, incluso coa
xente de fe que tanto o precisa? ¿por que se poñen alerta cando un
cura toma un café ou vai á casa dunha solteira ou viúva? ¿por que?
¿que corazón está a funcionar dentro de nós, o da moral sexual
católica ou o de Xesús? Ás veces teño a sensación de que son
contrarios.
3. Somos seguidores de Xesús e a Igrexa debe ser un sacramento
del: a que o fai visible ¿verdade? ¿Por que, entón, hai veces que
temos a impresión de que a institución pensa máis en si mesma, en
defenderse, que en seguir a Xesús que foi incluso en contra das
incoherencias da institución do seu tempo (templo, sacerdotes, leis
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como fardos pesados, fariseos,…)? ¿pasaría algo –teoloxicamente
falando– porque a Igrexa hoxe perdese privilexios, posesións,
colexios, clases de relixión, peso social,…? Estou convencido de que
ata podería ser un signo dos tempos, unha palabra eficaz do
Espírito. Esixiríanos ser evanxelizadores activos e non administradores de posesións e sacramentos; as primeiras lévannos tempo,
forza e provocan máis dun conflito e un antitestemuño; os segundos,
habería que preguntarse se non estamos facendo algún sacrilexio
ofrecendo sacramentos a quen non vive nin celebra a fe.
4. Ao mesmo tempo e abarcando todos os aspectos está outro
tema central: a linguaxe. Como ben saben, na linguaxe o emisor,
receptor e canal teñen que estar en sintonía para que se dea
comunicación; teño as miñas dúbidas de que a linguaxe actual da
Igrexa institucional chegue en boas condicións aos oíntes. Tanto a
linguaxe teolóxica, a litúrxica, como a pastoral non chegan pola
canle correcta. Pregunto, ¿será que na linguaxe teolóxica e litúrxica
usamos termos que xa non son do vocabulario usual da nosa
sociedade? Pregúntenlle a un mozo de hoxe qué entende dalgúns
escritos teolóxicos ou de oracións litúrxicas e sorprenderanse.
Incluso nas chamadas “cartas pastorais” ou nas nosas homilías
¿por que unha carta non pode ter menos de cinco folios ou unha
homilía durar menos de vinte minutos? Na era da imaxe nin nos len
nin nos escoitan. Hai que ser un bo comunicador para que nos
escoiten máis de dez minutos, e dicir cousas interesantes e con
linguaxe áxil para que nos lean. Pregunten ou escoiten as reaccións
e comentarios de quen os escoita e terán un termómetro da súa
comunicación.
Porque, se nos falla a comunicación fállanos todo. Por moito que
fagamos ou traballemos.
5. E nesta liña (xa non como interrogante, senón coma suxestión)
gustaríame que repensasen a súa relación-comunicación cos
teólogos. ¿A que ven que os teólogos –pensadores ao servizo da
Igrexa, entendo eu– terminen por comunicar os seus estudos e
investigacións á sociedade antes que aos bispos? ¿a que tanta
condena e destitución? ¿non sería mellor instaurar uns foros
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permanentes de achega mutua e debate bispos-teólogos no que se
enriquecesen todos e se aclarasen dúbidas ou posturas? Porque na
práctica perdemos todos: a Igrexa institución dá un mal exemplo de
diálogo intraeclesial, férese a moitos irmáns que tantas horas e
esforzos dedicaron ao labor, seguro que tamén vostedes sofren por
teren que tomar esas decisións, e ás nosas comunidades
desoriéntanas. E, ás veces, pregúntome se moitas desas decisións
non serían precipitadas e superficiais. Quero pensar que non. E –
o dito– gustaríame que o reflexionasen.
6. En moitos dos seus escritos fan referencia tamén á chamada
“crise de vocacións” derivada do baixo número de sacerdotes,
relixiosos e aspirantes a estes. E retómase o discurso da perda de
valores nos mozos e na sociedade en xeral. Penso –e podería estar
errado– que sendo isto certo deberíamos dar un paso máis a unha
reflexión das causas intraeclesiais. ¿Non existirá tamén unha crise
de testemuño explícita na beleza e grandeza destes servizos, por
parte de todos? ¿vivimos os curas e relixiosos a alegría de sermos
sacerdotes ao servizo do reino, e transmitímolo? ¿De verdade aos
pais e nais crentes lles parece un orgullo que un fillo/a seu sigan a
Cristo coa radicalidade dun compromiso vital? Se non é así, ¿qué
está a pasar? ¿en que fallamos? Haberá que reconsideralo e pór
solucións.
7. É máis, neste tema o discurso intraeclesial quédase moitas
veces no número (aínda que non sempre o queiramos admitir) pero
penso que o importante será a calidade. E hoxe –perdoádeme– pero
fallan os dous. A cantidade, indubitablemente; a calidade, deixa
moito que desexar. Pola miña experiencia de cinco anos como
docente nos seminarios e institutos de ciencias relixiosas constato
un abismo en interese, ilusión, esforzo e esperanza entre leigos e
relixiosos/curas. E, unido a isto, o interrogante sobre as motivacións
e a práctica do seu servizo á Igrexa e ao reino por parte de moitos
ordenados. En concreto, gustaríame preguntarlle aos relixiosossacerdotes (dígase: xesuítas, salesianos, cordimarianos,
dominicos…), a gran maioría dedicados á docencia nos seus colexios
de luns a venres e que logo non colaboran en parroquias no
domingo, ás veces nin nos labores pastorais das parroquias
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asignadas ás súas comunidades… ¿que supón para eles o ministerio?
¿é unha ordenación ministerial para un servizo á Igrexa, ou un
título persoal?. Non sei canto tempo fará que non repasan a
Presbyterorum ordinis. Irmáns bispos, penso que os deberíamos
facer reflexionar, ou –cando menos– pensar máis estas ordenacións,
porque hoxe –ben distribuídos e ao servizo diocesano– non podería
quedar en Galicia ningunha parroquia sen eucaristía dominical
¿verdade?
Finalmente, non dubido da súa capacidade de traballo, do seu
esforzo, das súas loitas, dos seus sufrimentos pastorais e do amor
á Igrexa. Pero ás veces sinto tristura por vostedes: que os seus
esforzos non dean o froito esperado, que a sensación sexa de
batallas perdidas e de frustracións pastorais, que non gocen do
afecto da nosa xente, que non se enriquezan máis coa experiencia
de fe e de vida doo nosos/as irmáns, que non se sintan plenamente
libres para viviren, serviren e gobernaren a Igrexa. En fin, ás veces
síntoos máis activistas que contemplativos, sempre a correr dun
lado para outro, e non gozando dos signos do reino que se nos
amosa no labor de cada día. Dáme pena. Por iso me atrevín a
escribir isto: non como provocación, senón para que sintan que
aquí está un cura que pensa en vostedes, que os quere e que por iso
tamén sufre por vostedes, e que desexa que sexan uns pastores
alegres e afectuosos, libres e claros, como tentei selo eu neste
momento. Sexan felices; só así se pode celebrar, só así entendo eu
un Deus resucitado que nos trae vida e vida en abundancia. Un
Deus de corazón grande, que sufre pero que –por riba de todo– ama,
e quere construír o seu reino coa axuda da Igrexa.
Graciñas polo seu servizo.
Suso Carracedo
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Ánxel do Incio, de ser
“xente” a ser “pobo”

José Alvilar
es
Alvilares

Necesitaba eu deixar pasar máis tempo, desde a morte de Ánxel,
cura do Incio, para poder escribir sobre él. Pero o tempo de
Encrucillada impídeme esa demora. A morte de Ánxel producíuse
o dezanove de abril último, mércores de Pascua. E, ata o xoves
santo anterior, pola tarde, eu non dubidei nunca da súa
recuperación. O médico que o trataba mantiña esa mesma
esperanza.
Ánxel foi cura do Incio desde o ano 1964. A morte parecía
incompatible co carácter animoso e xovial do noso amigo. O seu
humor trataba a miúdo de collerte a traspés. A súa sensiblidade
estaba ben lonxe da angustia. Eu regaleille, hai algún tempo, a
edición do Diario dun cura rural de Bernanos, do editor Luis de
Caralt, dos anos cincuenta. É un libro que eu estimo moito,
resúltame ben, incluso, o que ten de seriedade case xansenista.
Ánxel, polo contrario, confesoume que a súa lectura lle producía
angustia.
Pero era, ao mesmo tempo, un resistente non só valeroso senón
–o que é máis difícil– pacífico acolledor do seu posible discrepante.
Non creaba inimigos, aínda que si adversarios. O último libro que
leu, moi lentamente, xa enfermo, foi o Diario dun teólogo de
Congar. Este diario percorre dede 1945 a 1955. Os anos da gran
creatividade do catolicismo francés, na teoloxía e nos movementos
apostólicos. Os anos dos curas obreiros, por exemplo. Con este
sentiuse, si, identificado.
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Aquel conflito, recordado polo libro de Congar, foi un episodio da
oposición de sempre entre a “letra” e o “espírito” ou, se se prefire,
entre os profetas e os funcionarios eclesiásticos. Dez anos despois
do cincuenta e cinco e de cerrado o conflito dos curas obreiros
franceses, a finais dos anos sesenta, Ánxel andivo no Incio un
camiño semellante ao dos curas obreiros. Traballou, desde os
últimos anos sesenta, de peón da construción, de mozo de botica e,
últimamente, de colaborador nunha xestoría.
Ese cambio no traballo e no rango social de cura obreiro foi a
maneira que Ánxel adoptou para facerse pobo e, ao mesmo tempo,
de facer do cristianismo –e non só da igrexa– obra e empeño do
mesmo pobo. O pobo que se fai igrexa. Por esa mesma razón
renovou o culto. O máis notable, o culto funerario. O pobo foi o
protagonista, o pobo fíxose comunidade de oración. O cura só
presidía esa comunidade. Deixou sen traballo aos curas.
A acción pastoral –disgústame a palabra pastoral– de Ánxel
preparou a parroquia do Incio para o presente e o futuro: unha
igrexa sen curas ou, polo menos, sen señores curas.
Eu sinto moito a morte de Ánxel. Advirto agora a asiduidade da
miña relación con él. Porque, además do dito e de canto poderei
dicir algún día, Ánxel percibía con moita agudeza os aspectos
cómicos da realidade, co cal me sentía identificado.
Ese estilo cristianamente libre do cura que foi Ánxel ten un valor
engadido moi a ter en conta. Ánxel estivo lonxe de ser un crego con
espíritu corporativo. E, porén, pertencía ao que finamente se
acostuma a chamar una familia “levítica”, de tres xeracións de
cregos. O sacramento da orde, escribiu Lamas Carvajal, “serve para
que algún fillos de labregos cheguen a ser xente”. Non foi ese o caso
do noso amigo Ánxel González, cura do Incio. Él non quixo ser
“xente”, senon pobo. Él xa está en Deus.
José Alvilares
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O parlamento está en Babia
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1.- Unha radiografía con
poucos contrastes
A calidade dun réxime parlamentario soamente pode calibrarse
a través do seu parlamento, e por iso
hai que considerar como un mal
síntoma o feito de que o chamado
debate sobre o estado da nación, que
o goberno Zapatero alcumou como
debate de política xeral, pasase sen
pena nin gloria sobre a política
española e ficase paradoxalmente
afastado de todos os asuntos que
definen a axenda diaria da nosa
democracia.
O responsable final desta situación
foi Rodríguez Zapatero, que
dispoñendo dunha magnífica oportunidade para marcar a altura e as
perspectivas do debate e para
revisar os temas máis importantes e
comprometidos da presente lexislatura, prefiriu voar a rente do chan
e tecer un discurso preñado de datos
que, ao tempo que reviven o pesadelo
dunha política clientelar e claramente demagóxica, fixo que se
perdese na brétema e na follaxe a
visión conxunta e teleoloxicamente
estruturada do noso país.

Coa intención evidente de darlle
unha inútil satisfacción ao PP, o
presidente do goberno caeu na
trampa de pactar que a política
terrorista e o posible diálogo do
goberno con ETA e Batasuna fosen
excluídos da dialéctica de confrontación entre o PSOE e o PP, coma se
o recoñecemento parlamentario dos
feitos e a posible contraposición de
criterios entre Zapatero e Rajoy
constituísen un asunto incomprensible para a inmensa maioría dos
cidadáns. O problema xa é vello no
noso parlamentarismo, que sempre
opta por desbotar do hemiciclo e das
campañas electorais todo aquilo que
se considera determinante para a
política do país, e que, en consecuencia, non debe ser «politizado».
Mais neste caso, ademais de apuntar
cara a unha comprensión moi pouco
atractiva e fiable da política
democrática, apunta cara a unha
absoluta e radical traición á palabra
dada por Zapatero, que viña situar
o Congreso dos Deputados no cerne
mesmo das negociacións e da
lexitimación obxectiva das mesmas.
Pero a fuxida cara adiante do
presidente do Goberno non se redu-
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ceu a enterrar o debate sobre a paz
en Euskadi, senón que insistiu
tamén en sobrevoar -ou simplemente
esquecer- outros aspectos da política
xeral tan relevantes coma a estrutura territorial do estado, a política
enerxética, a situación de paralización que vive a UE, as novas claves
da política internacional e dos
conflitos bélicos existentes, as
relacións con Hispanoamérica e todos
os grandes problemas que condicionan o desenvolvemento e execución das políticas públicas españolas.
Rodríguez Zapatero tiña intención
de facer electoralismo e de illar o PP,
e dedicou todo o seu tempo a facer
infantís aportacións estatísticas
sobre os incrementos da Garda Civil
e dos xuíces, que remataron por
converter o debate nunha sesión
ordinaria dun parlamento nacional.
Dicir que Zapatero estivo mellor
que Rajoy, e que lle gañou en todos
os aspectos retóricos, constitúe unha
afirmación tan certa coma inútil, xa
que a falta de reflexos políticos que
amosou o dirixente popular e o seu
teimoso encerramento nunha visión
ríxida e catastrofista das políticas
antiterroristas e estatutatrias desenvolvidas polo PSOE de modo ningún
serven para xustificar que o
presidente do goberno, que dispón
de todas as avantaxes técnicas e
regulamentarias para encetar un
debate de altura, decida manter o
seu debate nos límites da política
máis cutre e menos ilusionante que
se fai neste país.
O enfoque minimalista do debate
ao que se entregaron os líderes do
PSOE e do PP chegou ao máximo
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nivel de contradición e estupor cando
os partidos mino-ritarios –
especialmente CiU, CC, e PNV–
conseguiron meter no debate os
temas máis críticos do momento.
Durán i Lleida, que xa disfroita
abertamente do papel central que
pensa xogar con CiU na vindeira
lexislatura, abaixou o debate a
temas tan transcendentais como a
pacificación de Euskadi, a política
enerxética, a política hidrolóxica, as
reformas estatutarias e a crise
institucional da Unión Europea. O
voceiro de Coalición Canaria tamén
fixo pé nas novas estratexias da
inmigración ilegal e dos problemas
diversos que esta situación crea nas
Illas Canarias e en toda España. E
Josu Erkoreka, en nome do PNV,
tamén levou a Rodríguez Zapatero a
facer algunhas afirmacións que,
combinadas cos feitos e declaracións
que se desenvolvían fóra do Congreso
en paralelo ao propio debate,
acabarían por darlle unha volta
política e estratéxica á cuestión das
conversas con ETA e Batasuna e ás
maltreitas relacións entre o goberno
e a oposición.
Mentres Zapatero contaba os
xuíces e gardas civís que aprobaron
as oposicións nos dous últimos anos
e mentres toda España se envorcaba
nos reality shows que transmitían a
morte e transfiguración de Rocío
Jurado, o xiro das políticas antiterroristas, que están cada vez máis
preto de onde nós dixemos que tiña
que estar, íase degrañando nas
declaracións de Patxi López, nas
posicións da Fiscalía da Audiencia
Nacional e nos autos do xuíz
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Marlasca, que esta vez parece ter
entendido –polo menos en parte– o
ambiente social no que se desenvolveron e deben ser interpretadas
as declaracións de Otegi e Permach.
E, mentres no Congreso dos
Deputados se escenificaba o enésimo
desencontro infantil entre Rajoy e
Zapatero, en Europa falábase
outravolta da constitución e da
política exterior común, da crise
enerxética e dos conflitos bélicos cos
que os Estados Unidos puxeron patas
arriba o noso entorno económico e
político, e que nese mesmo día
engadían a matanza de Haditha,
denunciada e probada pola BBC, ás
previas masacres de Abu Graib,
Kandahar, Bassora, Faluya e Bagdad
e ás torturas consentidas de
Guantánamo e dos cárceres clandestinos e incontrolados que poboan
o planeta no nome da liberdade.
2.- Unha Galicia bifronte e
cáseque invisible.
Esta vez coinciden todos en que
Galicia non estivo presente no
debate do estado da nación.
Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy
pasaron olimpicamente de todas as
nosas eivas. A reforma do noso
estatuto non esperta ningún
interese nin dentro nin fóra. O
fantasmal Plan Galicia deixou de
ser a promesa do paraíso e a mazá da
discordia que foi en anteriores
eventos. E, aínda que tal cousa sería
comprensible nun debate que
soamente estivese vertebrado por
grandes temas de índole nacional e
europea, non resulta comprensible
nun contexto no que se falou de case
todos e en clave nidiamente localista.

Non esquezo, como é obvio, que
Paco Rodríguez estaba alí e que falou
de todos nós a traveso da óptica
específica do BNG. Mais tamén é
verdade que o discurso laiante e
fisterrán xa non esperta paixóns nin
dentro nin fóra de Galicia, e que
difícilmente imos acadar un espazo
na política de estado –mesmo na
deste parlamento desgastado e
aburrido- se non somos capaces de
facer un discurso no que Galicia deixe
de ser un problema específico,
lonxincuo, brumoso, complexo e
populista, para converterse na eiva
estrutural máis acusada da España
confiada e desenvolvida.
Cada vez resulta máis difícil de
entender a reivindicación dun
partido que, formando maioría
parlamentaria en Galicia co PsdeGPSOE, e mantendo acordos estables
de lexislatura no Congreso co mesmo
PSOE, visa a política de infraestruturas de Galicia e o goberno municipal
en Vigo e outras localidades coma se
non entendesen nada, coma se non
soubesen calibrar o treito que separa
os ditos do feito. O xogo de Paco
Rodríguez no que pretende ser ao
mesmo tempo goberno e oposición
non pode ser ben entendido, e todo
apunta a que esta forma de
presentar Galicia ante a política
nacional non está dando os
resultados que se esperan en ningún
dos terreos nos que poden avaliarse.
3.- Operación Muralla.
En termos xurídicos é evidente
que Paco Cacharro, presidente
eterno e plenipotenciario da
Deputación de Lugo, está amparado
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pola presunción de inocencia, e por
iso ten todo o dereito a defenderse,
a manter un debate aberto co fiscal
e a tratar de desviar toda a responsabilidades dos feitos –probados e
non probados– cara a probes e probos
funcionarios que non mediron ben
os amores que matan. Porén, se
falarmos en termos políticos, como
cómpre, é evidente que sobre Paco
Cacharro cae a presunción de
culpabilidade, xa que non hai un só
galego que crea que todo este
tinglado clientelar e financeiro
puidese funcionar á marxe dos
intereses de Cacharro e do PP e sen
o seu coñecemento.
Para Alberto Núñez Feijoo ábrese
agora un dilema de excepcional
importancia. Porque se o presidente
rexional do PP consente con
Cacharro e usa a presunción de
inocencia para retrasar todas as
consecuencias deste suceso ata
despois das eleccións locais, é
evidente que o PP renuncia aos
beneficios da renovación, que se
arrisca a compartir responsabilidades políticas pola súa pasividade
e que deixa un inimigo declarado e
desesperado dentro da súa propia
casa. E, se fai o contrario, se apreta
o acelerador e aproveita a oportunidade para desfacerse do “cacharrismo”, tamén parece claro que
contribuirá á condena social e política
do presidente da deputación, que
gañará a inimizade de todos os
afectados polo rexistro do pazo de
San Marcos e terá enormes dificultades para callar un balance
electoral que sexa minimamente
defendible.
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Por iso temos que convir en que
esa condición dilemática que lle
atribuímos á «Operación Muralla»,
outórgalle tamén a cualificación de
alto interese político que teñen os
feitos xa comentados, xa que son a
mostra máis evidente de que,
despois de prolongar catro anos o
agonía do fraguismo, o PP de Galicia
quedou exposto a un proceso de
desgaste lento e prolongado que,
ademais de estenderse rapidamente
polas súas estruturas organizativas,
afecta tamén, e moi especialmente,
a todos os grupos de apoio social que
se foran fraguando ao abeiro do poder.
Para Paco Cacharro parece evidente
que hai unha fonda aversión
ideolóxica e política no fiscal que lle
anda nas aldabas, pero para todos os
demais galegos non cabe a menor
dúbida de que todo esto tiña que
suceder e de que bastante se fixo
esperar. Un milagre.
4.- Cambiar as prioridades.
A primeiros de xuño recibimos en
Galicia a visita de Danuta Hübner
(Nisko, 1948), que ocupa o
comisariado de Política Rexional da
UE e que veu ao Fisterre facernos
algunhas serias advertencias.
Falando un castelán case perfecto
facéndose entender por todos os que
a quixeron escoitar, a intelixente
Danuta Hübner veu dicíndonos que
estamos moi trabucados nas
políticas de desenvolvemento e que
non ten senso nin siso ningún a nosa
manía de enterrar os cartos en
grandes estruturas de cemento e
asfalto mentres esmorecen as
políticas de investigación, educación,
tecnoloxía e innovación.
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Despois de tres lustros de inmensa
solidariedade europea, que trouxeron a Galicia unha enorme suma
de euros, a nosa Comunidade
Autónoma segue sendo un polo
destacado do subdesenvolvemento
europeo, que soamente se recoñece
como tal cando a renda media do
territorio en cuestión se sitúa por
debaixo do 75 % da renda media da
Europa a 25. Por iso é importante
esta viaxe da comisaria Hübner, que
veu poñer negro sobre branco a
situación real de Galicia cun diagnóstico certeiro e eficiente que ben
podería ser asumido e aplicado polos
poderes galegos. Ao paso que imos
–veu dicir a comisaria– Galicia non
converxerá con Europa e unha parte
dos recursos transferidos para
acelerar o desenvolvemento social e
económico acabarán convertidos en
puro gasto suntuario e nunha carga
de servizos moi difíciles de manter.
Aínda así, no medio desta lección
e advertencia, tamén amola que a
UE nos veña dar leccións de
investimento e desenvolvemento
quince anos despois de iniciarse a
transferencia dos fondos, e cando xa
é posible constatar que, se ben temos
avanzado moito en termos absolutos,
tamén temos colleitado un fracaso
total no eido dos avances comparativos. Esta bronca -“suaviter in
modo, atque fortiter in re”- deberían
terlla botado a Fraga hai polo menos
dez anos, cando aínda era posible
evitar a feira dos portos exteriores,
o zanganeo do AVE e o clientelismo
derramador que presidiu a época das
vacas gordas.

En todo caso, aínda que sexa algo
tarde, deberiamos escoitar con
interese os dous grandes consellos
que nos deixou a comisaria Hübner
para os próximos anos. Primeiro
dixo: “A era dos investimentos en
grandes infraestruturas estase
rematando e chegou a hora na que
Galicia necesita cambiar as súas
prioridades”. E despois engadiu:
“Unha boa política gubernamental é
moi importante, pero os que crean
emprego, crecemento e innovación
son os empresarios. As pemes son o
motor do cambio e en Galicia, ao
abeiro da Xunta, das universidades e
dos centros tecnolóxicos, hai un
potencial enorme para crear boas
redes de investigación e de cooperación”.
5.- Abouxos que chegan de
fora.
Cada vez é menos posible falar de
realidade galega sen prestar
atención a balbordos que chegan de
fóra e que abouxan as nosas
conciencias. E por iso é imposible
pechar esta crónica sen facer
mención de seis feitos paradoxalmente próximos e afastados:
1. Indonesia sufriu dous novos
terremotos, que, sumando os seus
efectos, contabilizan máis de dez
mil mortos e unha terrible
destrución social e económica.
2. A guerra de Irak e Afganistán
amosa xa a amarga derrota dos
invasores, a criminal deriva de todos
os conflitos e a imposibilidade de
restaurar polas armas a feble
institucionalización do estado que
foi irresponsablemente destruída
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por mor da improvisación, da
ambición, da inxustiza e da rapiña.
3. O drama dos “caiucos” está
deixando nun xogo de nenos a
invasión de pateras que chegaban de
Marrocos, deixando claro que o
problema da inmigración está mal
diagnosticado e mal tratado, e que
soamente presaxia con facerse máis
acedo e dramático nos anos vindeiros.
A Unión Europea segue sendo
incapaz de abordar en conxunto os
grandes problemas do momento, e,
mentras avanza o abismo que separa
a nosa eficiente economía daquelas
outras que devecen no noso entorno,
todo apunta a que a nosa incapacidade para facer políticas eficientes
de solidariedade, desenvolvemento
e control policial aínda se vai
prolongar por moito tempo e con
consecuencias garvísimas.
4. America Latina ferve tamén
nun acelerado proceso que busca
alternativas ás vellas politicas
destruídas pola corrupción e a
incuria. Pero non presaxia nada bo
que esa procura de alternativas estea
servindo de caldo de cultivo para
novos populismos e imperialismos
de dificil catalogación e clasificación,

que poñen un escenario xa de por si
sensible ao borde constante do
conflito político e da crise social e
económica.
5. A inseguridade provocada polo
crime organizado debuxa tamén
unha seria preocupación en moitas
vilas illadas e nos barrios periféricos
das grandes cidades, onde as mafias
estranxeiras, desenvolvidas en
España con incrible impunidade,
están actuando nestes meses con
crecente violencia e descaro e con
graves consecuencias para a
convivencia democrática.
6. A crise do petróleo, que é
consecuencia directa e irreversible
do belicismo americano, empeza a
premer severamente no corazón das
nosas economías, nun proceso que,
contido aínda pola fortaleza do euro,
ameaza sen embargo con poñer as
nosas economías, especialmente as
máis febles, ao borde da crise.
A vida segue, porén, con forza
inusitada. E todo este panorama
enrevesado e inquedante camiña xa
cara á especial calma de verán, no
que todos os conflitos parecen
amolecer. Falaremos, pois, de todo
iso na convocatoria de setembro.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Hai arredor dunhas catro décadas,
no intre no que o coñecemento e o
espallamento da nosa cultura se
atopaba no máis baixo dos niveis, e
tiña que facer fronte aos meirandes
atrancos e dificultades, o país
presenciou un feito esperanzador.
Naquel momento, comezaron a
xurdir, tanto nas nosas principias
cidades, como nas vilas, e aínda
nalgunhas poboacións de menor
entidade, as asociacións culturais.
Un grupo de xentes preocupadas polo
país que se organizaban, superando
as dificultades legais entón existentes, para conseguir promover
actos, conferencias, recitais, concursos literarios e de investigación,
exposicións de banda deseñada,
funcións teatrais, e mesmo actuacións de grupos de canción moderna
que utilizaron por primeira vez
como idioma vehicular a nosa lingua.
Persoeiros da calidade de Ricardo
Carballo Calero, Ramón Piñeiro,
Celso Emilio Ferreiro, Valentín Paz
Andrade, Uxío Novoneira, Ramòn
Otero Pedrayo, Vicente Risco, ou
Francisco Fernández del Riego, así
como uns daquela aínda mozos
Manuel María e Xosé Manuel Beiras,

e outros que sentimos non lembrar
agora, percorreron, auspiciados por
esas asociacións, toda Galicia para
facerlle saber á xente nova canto se
fixera no país ao longo dos tempos,
así como os devezos de futuro que
albiscaban. A eles axuntáronse unha
morea de pequenos grupos teatrais
e, sen que por iso se deixase de
interpretar a nosa música clásica,
Voces Ceibes, Fuxan os Ventos,
Milladoiro, Os Segreles, A Roda,
Benedicto, Xoán Rubia, Andrés
Dobarro, Vicente, Xavier, Xerardo
Moscoso, Guillermo Roxo, Emilio
Cao, Bernardo Xosé, Miro Casavella,
Pilocha, ou Suso Vaamonde, xunto
con outros que a memoria non nos
trae neste momento, encargáronse
de actualizar todos os xéneros
musicais ata entón non cultivados.
Coidamos non esaxerar se dicimos
que aquelas asociacións culturais, de
escasos recursos, aínda que moita
ilusión, foron capaces de revirar por
completo o país. Dende aquel
momento xa non resultou anómalo
escoitar tanto aos políticos como á
xente en xeral, volver a se expresar
publicamente en galego, ou que os
principias actos rematasen co canto
do noso himno.
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Debemos, pois, de felicitarnos de
que xurdisen esas entidades naquel
difícil momento.
No día de hoxe, emporiso, non
subsisten todas elas, se ben que as
que o fan continúan actuando coa
mesma ilusión do primeiro día. E
podemos engadir que a elas viñeron
a se engadir, co paso do tempo,
diversos seminarios, institutos e
fundacións, que perseguen os
mesmos ou parecidos fins. Como
vedes, un dos camiños para que a
nosa cultura continúe a súa
recuperación cara á súa cobizada
normalización.
E aínda que ata aquí tivemos a
precaución de non nomear a
ningunha de tales entidades, agora
si imos dicir algo respecto a unha
delas. Referímonos á Fundación
Wenceslao Fernández Flórez, de
Cecebre, moi preto da Coruña.
Situada no palacete no que residiu
este escritor, construído precisamente na famosa Fraga de Cecebre,
escenario das falcatruadas daquel
malvado Fendetestas, protagonista
da súa novela El bosque animado,
esta Fundación garda aínda o
mobiliario orixinal do escritor, os
seus libros, unha biblioteca posta a
disposición dos estudosos, un
pequeno parque zoolóxico, ofrece
visitas guiadas, e, sobre todo, celebra
todos os sábados, ás sete da tarde,
un acto cultural. Mesmo para quen
desexen traballar ou investigar a
fondo, existen dous cuartos no
terceiro andar do edificio onde
aloxalos.
Wenceslao Fernández Flórez
(1885-1964), un autor basicamente
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humorista e con case toda a súa obra
en castelán, publicou en galego A
miña muller (1924) e O ilustre
Cardona (1927), posibles traducións
efectuadas por Leandro Carré.
Audiovisual
O grupo Folk Milladoiro foi
galardoado co “Premio Trasalba
2006” pola súa constante contribución ao desenvolvemento da nosa
cultura e a súa contribución á
proxección desta máis alá das nosas
fronteiras. Esta é tamén a primeira
vez na que este Premio recae nunca
personalidade colectiva e sen
produción literaria.
Máis de mil persoas, entre elas o
Presidente da Xunta, e outras
autoridades, presenciaron no Palex
da Coruña a entrega dos premios do
Audiovisual galego. As Leis de
Celavella foi a serie máis votada nos
Mestre Mateo 2005. En total
concedéronse 26 premios o detalle
dos cales non podemos incluír porque
excede a capacidade destas páxinas.
O compositor Roxelio Groba ven
de ser nomeado Fillo Predilecto de
Ponteareas. Con este motivo, e ao
longo de tres días, a vila do Tea
converteuse no centro musical do
país, con mesas redondas e diversas
actuacións, ata culminar coa entrega
do título ao homenaxeado e a estrea,
por parte da Orquestra de Cámara
Galega, da obra Polas rúas de
Ponteareas.
Banda Deseñada
O colectivo BD Banda celebra este
ano o seu quinto aniversario. Para
conmemoralo o seu fanzine homó-
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nimo presentará novidades no Saló
del Cómic de Barcelona cunha
escolma de autores habituais nas
súas páxinas, e outras colaboracións.
Segundo Kiko da Silva, BD Banda
pretende que os creadores galegos
sexan coñecidos fóra, e acadar a
profesionalización dos mesmos.
Tamén pensa que é importante que
os foráneos cheguen a lerse aquí en
galego, e que debe de haber máis
variedade editorial.
Cine e Teatro
Tres mil persoas, un 30% máis
que na primeira edición, acudiron
ao festival de documentais de Tui
Play-Doc, que se celebrou na cidade
fronteiriza entre o 22 e o 26 de
marzo pasado.
Nunha gala celebrada no teatro
Rosalía Castro da Coruña o 28 do
mesmo mes, falláronse os premios
María Casares de Teatro. A obra máis
sobresaínte foi Tío Vania, de
Chekhov, que acadou seis dos
galardóns, entre eles o da mellor
dirección, para Cristina Domínguez.
O mellor actor secundario foi José
García, por Seis personaxes; o mellor
texto orixinal, para Cándido Pazó,
por García; mellor iluminación para
Baltasar Patiño, por Historia
Natural; mellor escenografía para
La faust und volk, por O Heroe;
mellor música, para Antón Pulido e
Caramuxo por Vento Mareiro; mellor
maquillaxe, para Paloma Unieda,
por García; e mellor vestiario para
Carlos Alonso, por Tío Vania, e Ruth
Díaz por O Heroe.
Así mesmo o Festival de Cans, no
Concello do Porriño celebrouse nos

últimos días do mes de maio. Á hora
de escribir estas liñas aínda non dera
comezo. Mais ocuparémonos del no
próximo número de Encrucillada.
Etnografía
Nos xardíns do Areal, unha das
zonas de esparexemento da xente
nova de Vigo nos fins de semana,
xunto cun lintel labrado e os restos
dunha calzada, apareceu a finais do
pasado mes de marzo unha ara
romana de 1,80 metros de altura,
que ofrece a particularidade de
conter unha longa inscrición de once
liñas, cuxa tradución é a seguinte:
Consagrada aos deuses Manes.
Púxoa Iulia Quintia para o seu fillo,
Iulio Ensio, de 32 anos, e tamén
para o seu queridísimo Duribdi
Enepti. Foi datada de entre finais do
século III e principios do IV despois
de Cristo.
O baldaquino barroco da Igrexa de
Baldomar, no concello de Covelo,
considerado como unha das xoias da
arquitectura relixiosa da diocese de
Tui, ven de ser restaurado e situado
no seu lugar de privilexio no altar
maior, co patrocinio económico da
Xunta. Ao mesmo tempo rehabilitouse a propia igrexa, mentres que
os veciños financiaron a recuperación
do reloxo. O día 6 de maio, e coa
presenza do bispo, conmemorouse o
final destas obras.
As Letras
Datos esquecidos, ou ata agora
deliberadamente ocultados acerca da
vida de Miguel de Cervantes, dados
recentemente a coñecer no veciño
país, son que o autor do Quixote
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combateu nos Açores contra os
independentistas portugueses,
escribiu en Lisboa algunha das súas
obras, e tivo unha filla nacida en
Portugal..
Novas en Xeral
Orgaizado pola Real Academia, a
Consellería de Cultura e Deporte, e
o Concello de Carral, o 26 de abril
pasado tivo lugar nesta vila unha
homenaxe aos Mártires de Carral: o
comandante Miguel Solís e once dos
seus oficiais, así como os soldados e
os membros do Batallón Literario
que defenderon coas armas as súas
ideas sobre a liberdade de Galicia. O
acto conmemoraba, ao mesmo
tempo, o cento sesenta aniversario
dos fusilamentos, e celebrouse
diante do monumento aos caídos,
erguido xa en 1899. Houbo tamén
unha ofrenda floral no cemiterio de
Paleo e a intervención de diversos
académicos. Por último Susana
Seivane interpretou a Marcha do
Antigo Reino.
Coa participación da Consellaría
de Cultura e Deporte, o Concello de
Pontevedra, a Universidade de Vigo
e Caixanova, acaba de ser creada a
Cátedra Universitaria Alexandre
Bóveda, destinada a estudar a figura
deste persoeiro e o movemento
galeguista do seu tempo. A Cátedra
comezará a funcionar a partir do 17
de agosto, data do seu asasinato ás
beiras do Lérez. Posteriormente
convocarase o “Premio Bóveda de
Ciencias Económicas, Políticas e
Sociais”.
O Tribunal Superior de Xustiza
anulou en febreiro pasado varios
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artigos da Ordenanza de Normalización Lingüística do concello das
Pontes. Unha decisión que vai
impedir a aplicación do artigo 5.3 do
noso Estatuto de Autonomía,
legalmente aprobado e en vigor,
segundo cremos todos. Cabe, pois,
preguntarse: a que están a xogar
certos organismos oficiais?
As xornadas das Letras Galegas
deste ano tiveron múltiples celebracións, dende actos lúdico culturais, e
conferencias sobre Manuel Lugrís
Freire, ata a reedición das súas obras
máis sobranceiras, pasando, coma
non, por carreiras infantís reivindicativas da nosa fala, ou a presenza en
moitas vilas de distintas estatuas
viventes, representando aos nosos
principias autores.
Con motivo da celebración en Sada
desta Efemérides, e isto ten moito
que ver co arriba comentado, o
Presidente da Real Academia volveu
a lembrar a necesidade de que, para
garantir a supervivencia da nosa fala
o novo Estatuto deba de conter unha
norma que contemple “a oficialidade
plena e sen reservas” do galego,
incluíndo “o deber de coñecelo”.
A data foi tamén conmemorada
con actos a prol do noso idioma en
lugares coma O Bierzo, onde se
proxectou o filme O soño dunha noite
de San Xoán, ademais de celebrarse
conferencias, representacións teatrais, e actos culturais e musicais.
Houbo evocacións, así mesmo, en
Salamanca, Cáceres, Trintxerpe,
Barcelona, Lisboa, Francia, e nas
Universidades de Berlín, Heidelberg, Tübingen, Trier, Varsovia,
Cracovia, e en terras Americanas.
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A Vicepresidencia do goberno vai
crear unhas 90 escolas infantís en
galego nos próximos dous anos. Unha
medida que, sorprendentemente,
non foi excesivamente ben acollida
nos medios relacionados co Ensino,
tales como CIG-Ensino ou a Mesa
pola normalización lingüística, que
a consideran coma un erro, xa que
tales escolas tiñan xa que estar a
funcionar en galego, ou que o
proxecto resulta anecdótico e
marcado pola improvisación.
O 20 de maio pasado cumpríronse
cincocentos anos da morte, en
Valladolid, de Cristovo Colón, un dos
homes máis enigmáticos e incomprensibles que deu a historia. Con
tal motivo, na cidade castelá que o
acolleu nas súas últimas horas,
celebrouse unha especie de foro ou
simposio destinado ao estudio da
súa figura. Valladolid, xusto é que o
recoñezamos, leva xa moito tempo
acollendo e publicando estudios de
enorme importancia sobre Colón.
Entre os agora presentados atópase
un da autoría do profesor da
Universidade viguesa, Carlos Sixirei
Paredes, excelente coñecedor da
historia americana, no que defende
a posibilidade de considerar o
Almirante como o iniciador do
proceso de Globalización.
O pasado 25 de maio tivo lugar no
Colexio de Axentes Comerciais da
Coruña, unha conferencia-coloquio
sobre “O Islam”. A poñente foi
Teresa Losada Campo, ex-profesora
de árabe na Universidade de Barcelona e, na actualidade, dedicada ao
mundo da inmigración musulmá.

Premios
O fotógrafo Xosé Abad recibiu o
pasado día 2 de maio no Castelo de
Santa Cruz, por parte do Alcalde de
Oleiros, o Premio A Pardela de
Comunicación, pola súa perseverante
defensa dos dereitos dos pobos e as
súas liberdades básicas.
O “Premio do Eixo Atlántico” de
novela correspondeu nesta ocasión a
Hixinio Puentes por Monbars. Unha
obra na que relata a vida do pirata
francés deste nome, sobre o que non
hai excesivos datos firmes, o que lle
permitiu efectuar unha recreación
un tanto libre sobre o mesmo.
Hixinio Puentes xa publicara O
bandido Casanova e Aguillóns de
Ortegal. A novela será publicada en
galego, portugués e castelán.
No apartado da lingua galega, a
Crítica Española ven de premiar
Herba Moura, novela de Teresa
Moure, e o poemario As metamorfoses do túnel, de Román Graña, como
as obras máis salientables entre as
publicadas o pasado ano.
A Asociación de Escritores en
Lingua Galega, distinguiu ao poeta
palestino Madmoud Darwish
concedéndolle o seu Premio Internacional. Nado en Birwa, unha aldea
da Galilea, en 1948, exiliouse máis
tarde no Líbano, e aínda que volveu
ao seu lugar de orixe tivo que padecer
os problemas dos enfrontamentos
árabe-israelís que se deron na zona.
Mahmoud Darwish, fundador e
director dunha das principais
revistas literarias árabes, Al-Karmel,
que se publica na Ramala na que
reside, uns quilómetros ao norte de
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Xerusalén, opina que a poesía é unha
viaxe permanente entre culturas,
tempos e espazos.
O 22 de abril o vigués Antonio
García Teijeiro acadou en Malpica o
I Premio de Poesía Erótica Illas
Sisargas, co seu libro Arredor do teu
corpo, que consta de preto de corenta
poemas. O premio fora convocado
pola Asociación Caldeirón e o
Concello de Malpica. García Teijeiro
publicara xa varias obras, entre elas,
e para o público infantil e xuvenil
Cando caen as follas.
Os Premios Antón Losada Diéguez
recaeron nesta ocasión en Xosé Lois
Méndez Ferrín, por Contra o
Maquieiro, e, no apartado de investigación, en Manuel Ferreiro polo
seu traballo Eduardo Pondal. Poesía
Galega completa IV. Os Eoas.
Para o biólogo e articulista
Xerardo Neira foi o “Certame de
Relatos de Aventuras de Antón
Avilés de Taramancos”. A súa obra,
O rei dos lobos, ambiéntase no tempo
do reino suevo de Galicia, e a relación
destes cos galaicos romanizados.
Francisco Souto foi o gañador, a
finais de maio pasado, do “Premio
de Poesía Johán Carballeira”, de
Bueu, coa súa obra As horas de María.
A asociación de Escritores en
Lingua Galega deu a coñecer o 6 de
maio, en Compostela, os seus
premios para o presente ano. En
ensaio resultou galardoada a obra O
Reino de medieval de Galicia, de
Anselmo López Carreira; en
narrativa, Herba Moura, de Teresa
Moure; en teatro, Nocturno, de
Manuel Lourenzo; en poesía, As
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arpas de Iwerdon, de Luz Pozo
Garza; mentres que o de tradución
recaeu en A estrela da mañá.
Surrealismo e marxismo, de Xesús
González Gómez.
Na Cea das Letras Galegas,
organizada pola Fundación Premios
da Crítica de Galicia, celebrada en
Mondariz o pasado 20 de maio, foron
entregados os premios da mesma.
Nas Catacumbas, de Xavier Alcalá,
recibiu o de Creación; Os marcadores
discursivos. Correctores contraargumentativos no galego escrito, de Xosé
R. Freixeiro Mato, o de Investigación; A palabra das fillas de Eva,
de Teresa Moure, o de Ensaio e
Pensamento; os Meniños Cantores o
de Música; En pé de Pedra o de
Ciencias e Artes de Representación,
e o quincenario A Peneira, de
Ponteareas, o de Iniciativas Culturais. Así mesmo, Pablo Barreiro
Rivas recibiu un galardón polo seu
traballo de difusor, colaborador e
restaurador das gravacións da nosa
música nos últimos tempos. Por
último, Xosé Manuel Beiras foi
distinguido como Galego Egrexio.
O 21 de maio foron fallados na
Casa Museu de Rosalía, en Padrón os
Premios Pedrón de Ouro do presente
ano. A Aula Castelao de Filosofía foi
distinguida co Pedrón de Ouro,
mentres que Vicente Araguas, antigo
membro de “Voces Ceibes”, autor,
crítico, e tradutor, recibiu o Pedrón
de Honra.
Varia
Logo de catro anos de brillante
xestión, Alfonso Zulueta de Haz
deixou o seu cargo na presidencia do
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Consello da Cultura. Substituíno o
pasado 20 de abril o historiador
Ramón Villares Paz, ex-reitor da
Universidade de Compostela e autor
de máis de setenta publicacións.
Ramón Villares Paz, colaborador
tamén de Encrucillada, e do que xa
nos temos ocupado en varias ocasións
nestas columnas, é membro electo
do Pleno do Consello da Cultura
dende 2003, ano no que comezou a
dirixir o Arquivo da Emigración
Galega e a Sección de Cultura Galega
no Exterior.
O 22 de abril leu Darío Xohán
Cabana o seu discurso de entrada na
Real Academia. O tema do mesmo
foi De Manuel María a Ferrín; a
Grande Xeración. A resposta correu
a cargo do propio Méndez Ferrín.
Nado en Roás, na Terrachá luguesa,
no ano 1952, Darío Xohán Cabana
traballou na Editorial Castrelos de

Vigo, foi despois liberado sindical e
garda municipal e, na actualidade,
exerce como funcionario do concello
de Lugo. Darío Xohán é, ademais, un
dos escritores máis premiados das
nosas letras, tendo conseguido en
dúas ocasións o Premio Xerais, así
como a Medalla de Ouro da cidade
italiana de Florencia polas súas
traducións da Divina Comedia, de
Dante, e o Cancioneiro, de Petrarca.
A Federación de Centros Xuvenís
Don Bosco de Galicia, convoca un
concurso de fotografía Galicia en
Branco e negro. O prazo para a
recepción dos orixinais, nas súas tres
categorías, remata o 1 de setembro.
Máis información no tel. 981 582
243. A mesma federación anuncia
tamén a publicación, no número 25
da súa revista Brincadeira, dun
monográfico dedicado ás Festas
Tradicionais Galegas onte e hoxe, e
do marca-páxinas Mellor dito.
Xoán Bernárdez Vilar
Xoaberna(@mundo-r.com

333 93

Rolda de Igrexa

Meu Deus... por que?
R ubén Ar
amb
ur
u Molet
Aramb
ambur
uru

É o día da besta. Penso nunha
nova celebración dentro das moitas
que hai no país: cans de caza, abellas,
polo de curral...e non me parece mal,
as bestas sempre foron moi sufridas
e moito axudaron nas faenas da casa.
Mais non se trata desas bestas, senón
do Anticristo. Na primeira emisora
do país escoito a entrevista a un
crego que se dedica a facer exorcismos
e que ultimamente sae moito na
televisión en programas “serios e
científicos”. Conta con toda naturalidade que leva uns anos sometendo a exorcismo unha mociña
posuída e non lle dá sacado o demo
do corpo. A conclusión é impactante:
se o demo se resiste, é porque así o
quere o noso Señor, que colocou tal
cruz na moza para maior ben e
conversión das almas. Se vos digo a
verdade, pensei que estaban de broma, pero non. Os xornalistas
dábanlle tratamento similar a
calquera outra información. Despois
de matinar nalgunha solución
psiquiátrica... para o crego, lembrei
unha viñeta de Forges: na barra dun
bar comparten copas un individuo e
o demo con cornos, rabo, tridente e
bigote. O individuo sen asombrase
saúda o príncipe das tebras: “Vostede por aquí?”, facíao no Pentágono!
Pois nestes días nos que escribo,
andamos entre o Anticristo, o
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Evanxeo de Xudas e o Código da
Vinci, do que un comeza a estar algo
farto. Confesarei que non mirei o
filme, nin penso, a pesares dos consellos do amigo Tori , que di que hai
que velo por interese sociolóxico.
Supoño que leva razón, pero que
queredes? Quedei admirado pola
cantidade de material anti-código
que apareceu desde sectores da
Igrexa: libros, documentais, revistas,
programas, conferencias, artigos...;
hai uns dous, anos cando apareceu a
novela, desde estas páxinas preguntábame eu polo silencio e lentitude
da Igrexa ante algo que estaba creando tanta confusión. Está claro que
o cine é máis perigoso que a literatura. Un domingo despois da misa,
sorpréndeme o sancristán, de 19
anos, que foi ao cine a noite anterior:
é certo o que contan na película?
Despois de varias consideracións,
pregúntolle se lle gustou, e si, foi
moi entretida.
Menos mal que podemos regalarnos varios días de retiro e silencio
no mosteiro de Sobrado dos Monxes,
grazas á Escola de Espiritualidade.
Na fermosa liturxia coa que os
monxes do Císter se alegran pola
presenza do Espírito Santo na noite
de Pentecoste, non queda sitio nin
para o Anticristo, nin para o Código
da Vinci.

Meu Deus... por que?

Igrexa no mundo
Comezo polas últimas novas chegadas desde o Vaticano, onde o cardeal
López Trujillo acaba de presentar o
documento “Familia e procreación
humana”, cando falta un mes para a
celebración en Valencia do Encontro
Mundial das Familias, coa presenza
do Papa Bieito XVI. Non hai
ningunha novidade na doutrina, nin
en canto á familia nin en canto á
contracepción. Condénase toda forma de convivencia que non sexa o
matrimonio entre home e muller e
alerta que vivimos tempos nos que
se ataca seriamente a institución
matrimonial.
POLONIA E O SILENCIO DE
DEUS
Estivemos moi atentos á viaxe de
Bieito XVI a Polonia, a terra do seu
antecesor, entre o 25 e o 28 do mes
de maio. O papa alemán visitando
un dos países onde máis horrores
cometeron os nazis. Polonia está a
vivir cambios acelerados e parécese
pouco a aquel país católico de Solidariedade. Fálase dunha fonda crise
relixiosa, dun proceso de secularización imparable e semellante ao
resto dos países europeos. Nalgún
lugar leo que parte do clero polaco
sucumbiu tamén aos impulsos do
consumo e o benestar provocando
gran desconcerto nos crentes. Bispos
e relixiosos fan unha chamada para
que os párrocos vivan na austeridade
e compartan as penurias de moitos
cidadáns. As crónicas informan de
que Bieito XVI non logrou reunir
tanta xente como Xoán Paulo II, pero
que a acollida foi moi cálida. Flotaba
o conflito coa emisora católica Radio
María, que xa foi advertida varias

veces pola súas tendencias ultras e
polo seu apoio a un partido político
de extrema dereita que forma parte
da actual coalición gobernamental.
Especialmente simbólica foi a visita
do Papa a Auschwitz. Mirábase como
un xesto de reconciliación entre o
pobos alemán e polaco, especialmente cos xudeus. Bieito XVI percorreu en silencio os patios do campo
de exterminio e orou ante o muro
dos fusilamentos. Tamén permaneceu en oración na cela onde morreu
o franciscano Maximiliano Kolbe,
canonizado por Xoán Paulo II.
“Por que, Señor, calaches?,
como puideches tolerar todo
isto?”, foi o berro en forma de
pregunta que o Papa expresou no
esperado discurso en Awschwitz.
Aínda que, comprendendo a situación e o contexto, hai preguntas que,
se non se responden, poden crear
moita confusión entre os crentes.
Significa que Deus permitiu o brutal
exterminio de 6 millóns de persoas?
O mal como misterio sempre presente non pode ocultar a aposta do
Deus de Xesús polo ben. Con todo, o
discurso do papa é fondo e clama
pola reconciliación. Algunha crítica
recibiu da comunidade xudía,
concretamente do Gran Rabino de
Roma, Riccardo di Segni; aínda que
en xeral valorou o discurso como
positivo, agardaba máis contundencia e claridade sobre os culpábeis.
O ex-alcalde de A Coruña,
Francisco Vázquez , presentou o
pasado 20 de maio as cartas
credenciais, como novo embaixador
do Estado Español ante o Vaticano,
ao papa Bieito XVI, quen no seu
discurso rincidiu nos mesmos temas
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que Xoán Paulo II ante Jorge
Dezcallar, anterior embaixador,
aínda que nun ton máis suave. Paco
Vázquez, manifestándose fondamente católico, viu no seu nomeamento a aposta do goberno español
por manter unhas excelentes relacións coa Santa Sé. Fixo referencia á
visita do papa a Valencia, nun momento no que os españois agardan
con esperanza que se resolva con
éxito o proceso de paz que remate co
terrorismo. A Igrexa Católica, expresou Vázquez, “pode contribuír co
seu maxisterio e autoridade” á
resolución do conflito.
O CASO MACIEL
Hai tempo que se agardaba unha
resolución do Vaticano acerca das
denuncias contra o fundador dos
Lexionarios de Cristo, o sacerdote
mexicano Marcial Maciel, por abusos
sexuais a varios membros da
congregación cando eran seminaristas. Hai máis dun ano que o
fundador fora apartado da dirección
dos lexionarios, forzado pola situación e o escándalo. O Vaticano desistiu de abrir un proceso canónico a
Maciel, debido á súa idade e mala
saúde, o que para moitos foi unha
evasión do problema, e imponlle
vida retirada en penitencia e oración,
prohibíndolle calquera actividade
pública. Os lexionarios acataron
“desde a obediencia” o ditame, conscientes do dano sufrido publicamente.
TENSIÓN CHINESA
A ordenación de dous bispos en
China sen o consentimento do papa
vén dificultar o diálogo entre Pekín
e Roma. O Vaticano reaccionou con
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dureza recordando que tal acto
implicaba a excomuñón latae
sententiae. Bieito XVI considera
China como un dos obxectivos prioritarios da Igrexa católica para os
próximos anos. Non vai ser doado.
TEOLOXÍA E SECULARIZACIÓN EN ESPAÑA
É o título da instrución pastoral
coa que nos sorprenderon os bispos
no medio da Semana Santa, con
motivo dos 40 anos da clausura do
Concilio Vaticano II. Un documento
duro e agresivo, no que se responsabiliza aos teólogos e correntes
progresistas da Igrexa do proceso de
secularización, ao confundir a fe dos
“sinxelos”. Os comentarios apuntan
ao secretario da Conferencia
Episcopal, Martínez Camino, e ao
bispo auxiliar de Madrid, Romero
Pose, como autores do texto. É significativo que non haxa un mínimo
de autocrítica no texto, cando sabemos que a Igrexa como institución é
valorada polos mozos por debaixo
das multinacionais, como nos deu a
coñecer o informe da Fundación
Santa María. Agora sabemos que non
houbo unanimidade na aprobación
do texto e que polo menos 15 bispos
non estaban de acordo.
IRPF. Algunhas bromas provocou
nalgúns ambientes o lema escollido
pola Igrexa española na campaña
para a declaración do IRPF:
“Recibir... para poder dar”. O caso é
que nos últimos anos reveu a dotación estatal ao presuposto da Igrexa.
Os bispos reclaman un aumento do
investimento público. En 1988 os
cidadáns contribuíron con case
42.000 millóns á Igrexa, no 2005
foron 128.000.

Meu Deus... por que?

PLAN PASTORAL
A Conferencia Episcopal presentou
un novo plan pastoral para os anos
2006-2010. A preocupación maior
para os bispos é a secularización
interna da igrexa. O texto, titulado
“Eu son o pan de vida.Vivir da
Eucaristía”, reincide no sinalado na
instrución Teoloxía e secularización
en España, que antes citabamos. Hai
unha desorientación que afecta a un
bo número de sacerdotes, relixiosos
e leigos, segundo o documento,
manifestado na pobreza da vida
litúrxica e sacramental de non poucas comunidades cristiás; “a
aparición de novas formas de disenso
teolóxico e eclesial” e o laicismo
imperante son algunhas das causas,
segundo os bispos.
ANO SANTO EN LIÉBANA
Millón e medio de peregrinos
achegaranse ao mosteiro de San
Toribio de Liébana, nunha fermosa
paraxe dos Picos de Europa, onde se
venera o Lignum Crucis, a reliquia
meirande da cruz de Cristo. O 23 de
abril, o bispo de Santander, José
Vilaplana, abriu a porta do perdón
que deixou pasar aos primeiros
peregrinos. “A Cruz, signo de Vida”
é o lema que convoca a esta peregrinación. En representación do
goberno, acudiu a ministra de
Cultura, Carmen Calvo, que se achegou a bicar a reliquia. Hai un ano
achegueime a San Toribio, acompañado dun grupo de mozos da
parroquia. Ensináronnos a reliquia
da Cruz e, cumprindo a tradición,
bicámola. Botei de menos nas
explicacións algunha referencia ao
Beato de Liébana, e o mesmo pasa

estes días en moitos artigos que falan
do evento.
ADEUS A BOSCH
O día 7 de abril faleceu en Barcelona o dominico Juan Bosch, unha
das figuras senlleiras da teoloxía e
especialmente do ecumenismo en
España. Profesor de Ecumenismo e
Teoloxía Protestante na Universidade San Vicente Ferrer de Valencia,
colaborador noutros centros teolóxicos en Cataluña e na República
Dominicana, fundador e director do
Centro P. Congar de Documentación
Ecuménica, delegado de ecumenismo na diocese de Valencia, é autor
de numerosas obras e estudos sobre
ecumenismo. Era ademais un experto en sectas e novos movementos
relixiosos.
REDES CRISTIÁS
O 22 de abril reuníronse en
Madrid representantes dos colectivos que levan desde setembro impulsando o movemento de Redes
Cristiás. Aprobaron a carta de
identidade na que, recoñecendo a
inxustiza e realidade do noso mundo
onde cada vez hai máis empobrecidos, propoñen liñas de acción para
a transformación radical da Igrexa
e da súa presenza no mundo. O grupo
propón organizar encontros, foros,
convivencias para compartir información, formación e experiencias e
tamén establecer relación con outras
redes internacionais de cristiás e
doutras relixións. Elexiuse unha
coordinadora na que está presente
José María Barca, da Coordinadora
de Crentes Galegos; presentouse a
paxina web (www.dwvalencia.com/
cristianeando) e informouse sobre o
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II Foro Mundial de Teoloxía e
Liberación, que se ha celebrar en
Nairobi a primeiros do 2007.
IGREXA EN GALIZA
O REGRESO DE SALVADOR
DOMATO
Salvador Domato Búa, que durante case trinta anos foi o secretario
persoal do Cardeal Rouco Varela,
decidiu regresar á Diocese de
Santiago. A cousa colleu por sorpresa
a moitos, pois non era doado recolocar un protonario apostólico do
papa. O arcebispo de Santiago encomendoulle de momento a dirección
do Arquivo Diocesano, creado por el
mesmo antes de marchar a Madrid.
O pasado 27 de maio foi acollido
como cóengo da catedral de Santiago
polo cabido nunha sinxela cerimonia. Coordinador da Xornada
Mundial da Mocidade en Santiago
no ano 1989, onde un millón de mozos se reunron con Xoán Paulo II, foi
tamén durante anos secretario xeral
do Arcebispado de Santiago.
PASCUA MOZA
Do 21 ao 23 de abril celebrouse no
Colexio das Filipenses, en Vilagarcía
de Arousa, a XXXIII edición da “Pascua Xove” baixo o lema “Quen perdeu a esperanza?”. Baixou a participación e este ano foron uns 300 os
asistentes. Non por iso minguou a
calidade, que, segundo me contan,
foi superior a outros encontros, pois
notouse máis participación e
formación nos distintos grupos.
CRENTES GALEGOS
A Coordinadora de Crentes
Galegos convocou a XXI Asemblea
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en Santiago o día 22 de abril. O tema
de traballo foi a relación IgrexaEstado, laicidade e relixiosidade...
como vivir a relixiosidade hoxe, nun
mundo laico? A introdución correu a
cargo do antropólogo e profesor do
Seminario de Vigo, Waldo García
Romero. Seguiu un tempo de
traballo en equipos e posta en común
con propostas. Un dos temas máis
discutidos foi o do finanzamento da
Igrexa por parte do Estado. Pola
tarde a celebración da Eucaristía,vivida como gran anuncio
pascual, puxo fin ao encontro. Días
despois en rolda de prensa, representantes da coordinadora fixeron
públicas as propostas da asemblea,
entre elas o do autofinanzamento da
Igrexa e a supresión da casiña a favor
da Igrexa católica no IRPF. Unha
forma de resolver o problema do patrimonio artístico é que o Estado se
faga cargo del, conservando a Igrexa
o dereito ao uso litúrxico, como fan
noutros países.
FESTA DO SAN CIDRE
O 13 maio, o Movemento Rural
celebrou a festa do seu patrón, o San
Cidre. en Quintela de Leirado, Ourense. “Somos xente labrega no
mundo” era a palabra viva que convocaba e estruturaba esta celebración, que cada ano vai gañando en
riqueza e participantes. A presentación das distintas comunidades e
parroquias, a celebración da eucaristía, na igrexa, onde participaron
tódolos grupos, o xantar e a festa
puxéronlle cor a un día fermoso e de
reivindicación da vida no rural.
Parabéns á xente de Quintela e a
todos os organizadores.

Meu Deus... por que?

PASTORAL DA SAÚDE
Cóntame o amigo Suso Carracedo
que entre o 22 e 23 de abril se reuniron no Balneario de Laias, Ourense,
234 persoas que traballan na pastoral da saúde en Galicia no XXVIII
Cursiño Rexional. Capeláns, profesionais e voluntarios traballaron en
mesas redondas, conferencias, testemuñas, con tempo para a oración e
a liturxia. Hai que destacar o labor
deste equipo interdiocesán, quizais
pouco coñecido, pero que, xunto coas
delegacións de catequese, son as
experiencias que mellor funcionan
en Galiza. O 21 de maio celebrouse
a Pascua do Enfermo, que tiña por
lema “...e camiñou con eles”,
acompañamento espiritual ao
enfermo. Hai toda unha aposta por
que o acompañamento ao enfermo
pase do puramente ritual ao
espiritual, que afecta a toda persoa,
crente ou non.
EQUIPOS DE NOSA SEÑORA
O 21 de maio o Movemento
Equipos de Nosa Señora de Galiza
tivo o seu encontro anual, este ano
no Seminario Maior de Ourense. O
movemento, que agrupa matrimonios e familias cristiás, asistiu a
unha conferencia a cargo do doutor
en filosofía e membro do colectivo,
Xosé Manuel Domínguez Prieto:
“Amor humano e loucura cristiá”,
que tivo moi boa acollida polos centos de participantes. Na eucaristía
foron presentados os novos matrimonios e todos os grupos participaron nalgún momento da celebración. O encontro rematou cunha
festa “familiar”.

O RURAL E O MAR EN VIGO
Corríxeme fraternalmente o
amigo Clodo de Tui-Vigo pola información vertida no anterior número
e no que expresaba a miña preocupación pola ausencia do mundo rural
e do mar nos traballos do Sínodo
Diocesano. No IV documento, “A
Igrexa, fermento de Amor”, faise
referencia explícita, aínda que breve,
ás realidades rurais e mariñeiras.
Grazas a Clodomiro Ogando, a quen
felicitamos polo seu nomeamento
como director do Instituto Teolóxico
en Vigo, sabendo que o vai facer moi
ben.
LUIS QUINTEIRO NO ECUADOR
O bispo de Ourense, mons.
Quinteiro, realizou unha viaxe
pastoral á misión diocesana en
Ecuador, onde traballan os curas José
Luís Cadavid e Isaac Pereiro desde
hai ano e medio. Asistiu á bendición
da ampliación do colexio Divino
Maestro, financiado por CáritasOurense e a Xunta de Galiza.
Quinteiro visitou tamén outros
misioneiros ourensáns no Ecuador.
ANO SANTO EN MONDOÑEDO
O bispo de Mondoñedo-Ferrol,
mons. Sánchez Monge, ven de convocar o Ano Santo Rosendiano ao
cumprirse o undécimo centenario do
nacemento de San Rosendo. Está
previsto que as celebracións comecen en novembro deste ano. Xunto co
bispo de Ourense, Sánchez Monge
cursou petición ao Vaticano para que
concedan a celebración xubilar de
gran importancia para a diocese e

339 99

Rubén Aramburu Molet

para Galiza. Entre as actividades
previstas está un congreso internacional sobre San Rosendo e o seu
tempo, exposicións na catedral de
Mondoñedo e en Ferrol, e peregrinación diocesana a San Salvador
de Celanova.
Remato esta rolda un tanto
telegráfica a causa das múltiples
actividades de fin de curso. Leo o
libro do abbé Pierre, Meu Deus...por
que? A gran cuestión de por que
millóns de persoas na historia non
tiveron nin teñen acceso á inte-

rioridade, a unha vida espiritual,
aberta á transcendencia, convértese
nun reto para a pastoral e o pensamento cristián. Deus nunca está en
silencio. Atoparemos camiños de
escoita e de acollida? Quedaremos
mudos ante Awschwitz, ante os Balcáns, ante os caiucos da miseria e da
fame? Morreu Rocío Jurado e un tertuliano do corazón dicía con toda
seriedade: eu tamén repito o que
dixo o papa en Polonia, como permitiu Deus esta morte? Con todos os
respectos para Rocío Jurado, a quen
confío na misericordia de Deus.
Rubén Aramburu Molet

XXI Foro Relixión e Cultura en Galicia

A revolución bioética
Problemas éticos ao comezo e á fin da vida
humana
Día catro de novembro
En Santiago: Aula de Cultura de Caixa Galicia (Carreira do Conde)

Relator: Diego Gracia, catedrático de Bioética na
Universidade Complutense de Madrid, presidente da
Fundación Zubiri
Mesa redonda: problemas concretos, coa participación de
Marisol Rodríguez Calvo, Xosé Ramón Amor Pan,
Xaquín Campo Freire
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Antonio Domínguez Rey
O segredo do monte

Espiral Maior, A Coruña, 2005, 88 pp.

Volveu a se expresar na lingua
materna o poeta filósofo nado en
Burés (Rianxo) hai uns sesenta anos.
Semella que, conforme o tempo
vivido o afasta da realidade da
infancia, máis a natureza o trae a se
mergullar nela; o que nada ten de
estraño, como ben sabemos. Porén, o
caso de Domínguez Rey pasa moito
alén do simple cumprimento da
tendencia vital á que acabo de aludir.
Responde a unha angueira e
comportamento intelectual voluntarios e cos que o home se sente
seriamente comprometido; o que me
consta non soamente pola miña
frecuente comunicación interpersoal
con el, senón tamén como testemuña
que son da súa teima, sostida ao
longo da última década, de fomentar
en Galicia realizacións culturais
coma, por poñer algún caso, o
Seminario Internacional de Tradución de Rianxo –que cumpriu xa a
sexta convocatoria e froitou máis de
dez volumes editados– ou a reedición
recente, no Consello da Cultura
Galega, da obra lingüística de A.
Amor Ruibal Los problemas
fundamentales de la filología
comparada, aos cen anos da súa
publicación.
Mais trátase agora de lle avanzar
ao lector unha breve noticia do seu
último libro poético. Unha primeira,
parcial e superficial aproximación
ao seu contido está dada se o
inscribimos, tematicamente, no

movemento de regreso á verdadeira
patria do ser de cada persoa, que é a
infancia; ou, máis exactamente no
caso presente, ao territorio físico e
anímico da infancia. Parcial e
superficial dixen, porque hai
moitísimo máis nesta presada, moi
apretada por certo, de poemas.
A lingua e a terra natais, e as
experiencias vividas en varias voltas
de regreso a elas, son soamente un
remol subxacente sobre o cal se
construíron produtos novos caracterizados pola altitude e a fondura,
tras a transfiguración e esencialización radicais da anécdota. A
expresión directa apenas se usa. Os
símbolos rebolen polos textos como
principais constituíntes, máis aínda,
como construtores vivos e activos da
obra creada. Grandes símbolos, como
o da subida ao alto e mesto da
montaña, ecoando a subida ao monte
Carmelo (pensade en Elías, en San
Xoán da Cruz...) ou a atmosfera
inédita da montaña máxica (o
“Zauberberg” de Thomas Mann). Ou
coma o do fondo e o burato, que nos
poderían remitir a un centro onfálico
que abre as portas, aínda que só for
nas augas dun soño, ao contacto co
misterio. Ascenso, éxtase, visión,
contemplación...configuran ese
mundo outro ao que tal arte nos
transporta. Hai maxia, meiguice
auténtica –cre nelas o suxeito
enunciador– nestes poemas. Haina
na pretensión e no produto logrado;
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e no mesmo decorrer da expresión.
Os vocábulos sucédense atraídos uns
polos outros debido ás resoancias de
concepto e de son, chamados a
remedar, máis aínda, encarnar ou
dar forma material e individiuante
a aque ritmo intenso fundante alma
e orixe do poema. O fonosimbolismo
é un recurso ao seu servizo. O
resultado é suprarracional máis ca
irracional. Non é estraño, por todo o
dito, que en varios dos poemas se
atinxa a vivencia relixiosa, mesmo a
experiencia mística nalgúns
momentos. Hai poemas intensos,

coma “O sopro”, onde semella
estarmos presentes á mesma
difusión do ser no intre íntimo da
“creación”.
Pódese pensar que O segredo do
monte representa de momento o
cume da produción poética de
Domínguez Rey –dez títulos
editados desde 1974, seis deles en
castelán– non tanto porque nos dea
nel algo que non nos anticipase nos
outros, senón sobre todo pola
densidade, non oposta a certa
sinxeleza, que nel acada a súa
poética.
Xesús Portas Ferro
Licenciado en Filoloxía

Xosé Antón Miguélez
Temos carta de Deus

Asociación Irimia, Santiago, 2ª Edic.,2005

Falar da Carta de Deus de Xosé
Antón, ven ser falar da súa vida
interior, que respira unha presenza
amorosa do Abba de Xesús, feita nél
oración, vida e palabra.
Sen estes compoñentes non se
podería entender a fondura, compromiso e galanura destas cartas, coas
engadidas agora sobre da Eucaristía
e mailo perdón.
Digo fondura: porque o que
podemos ler nestas cartas é froito de
moito tempo orante. Miguélez
transmite o que gustou e gusta
internamente: dende o soño de Deus
que un día traerá ao mundo un novo
ser, agardado con esperanza ata o
seu cumprimento na historia,
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acollido na concepción, xerado
ininterrompidamente por toda a
Creación.
Naturalmente xorde unha
pregunta inevitable ¿Que lle garante
a Xosé que esta é unha carta de
Deus... e non súa dende un Deus
hipotético? Penso que a solución
témola nas Palabras da Escritura.
Apenas hai liñas nas que non
vexamos o numeriño que canta un
texto da Escritura, a Palabra de Deus,
na que apoia con seguridade Xosé.
As Cartas son autenticamente
cartas dun Pai/Nai inmenso na
tenrura; xusto na valoración das
persoas e situacións, educador/a
comprensivo no progreso da
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liberdade. Non é o avó decadente,
consentidor cego das parvadas do
netiño. Non: na íntima comunicación resplandece a sabedoría
dunha vida, onde as experiencias
marcaron o sentido da historia. É un
Deus, Yahvé Mestre, reivindicativo
cando hai que selo; paciente cando o
fillo non responde aos criterios
recibidos. Paciencia esperanzada
que xa pasmara a Francisco de Asís.
A figura de Xesús, tan gustada na
totalidade das cartas; a presenza
activa do Espírito, tantas veces
traído, fala dunha relixiosidade
trinitaria integrada e integradora
da Revelación xesuánica.
Dicía que as Cartas son froito
dunha vida: sen a experiencia de
vivir pobre cos pobres nun medio
pobre, non chegaría Xosé a falar con
esa autenticidade á esixencia divina
de achegamento ao pobre, de acollelo
como irmán, privilexiado, si, pero
dende unha actitude que nin o
aboura nin o mitifica, negando a
humanidade real. Os pobres esixen
de quen non naceu pobre unha
conversión moi sincera para que
poidan ser reclamados coma irmáns
nos termos cos que se expresa
Miguélez. As Eucaristías, moi en
concreto, con todas as esixencias de
entrega ata se facer un con Xesús
para poder canda el dicir “isto é o
meu corpo que se entrega”, “o meu
sangue que se verte por vós”.
Son cartas novas, as da Eucaristía,
con relación a anteriores edicións,
froito do compromiso, negando
présas que tanto doen. Bó e moi
interesante capítulo que pide ser
meditado na intimidade, reflexionado en grupo, quizais predicado

textualmente en determinadas
comunidades. A conclusión tan
evidente de que a Eucaristía ou ven
facer memoria de Xesús, igrexa,
entrega e fraternidade polo Espírito,
ou non é, queda ben resaltada no
conxunto.
Por último, dicía palabra: hai un
sabor que lle sae a Xosé de seu na
conversa, e que ten o seu aquel de
poética sen saltar nunca ao poleiro
dunha exquisitez distante. A
linguaxe vértese suavemente, de
xeito que nunca, sen deixar de ser
esixente, poida ferir a quen le a
carta de Deus. Neste senso atrévome
a salientar a páxina 40, dos irmáns
que Deus precisa.
Son especialmente coidadas as
referencias aos procesos do perdón e
reconciliación. Hai non só experiencia vivida, senón chamada a acoller
pastoral e fraternalmente na
comunidade os pasos dos que
precisan tempo para procesar o
perdón. Hai tras esas achegas, penso,
moi longa experiencia feita carne e
sangue, que se verte para salvar...,
non para condenar.
Se algo axudaría a mellorar a
presentación quizais sería que as
cartas viñesen máis marcadas con
cadanseu propio día, como cartas
separadas por unha distancia cordial
entre elas. Aínda que tamén faría un
libro menos accesible, por moi groso,
para o público que se achega a este
xénero literario.
Oxalá este libro, con tan doada
presentación para ser lido e
comentado, poda ter a expansión que
como bo amigo lle desexo.
Victorino Pérez Prieto
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Luis Briones
Parroquia de barrio hoy. Crónica de una búsqueda
Ed. PPC, Madrid 2006, 300 páx.

Querido Luís: Perdoa este longuísimo silencio, logo de recibir o teu
libro. Non foi desinterese, senón
espera de ocasión para o ler e atopar
o tempo para unha recensión. Para o
primeiro atopeino o outro día, nunha
viaxe a Salamanca.
Foi o mellor agasallo que podía ter
e absorbeume a viaxe e parte da
estancia. O malo é que,no fondo, me
acomplexas moito. De verdade, Luís,
que para min o teu libro é unha cura
de humildade; e, ao mesmo tempo,
unha inmensa alegría de que haxa
xente como ti. Con ese milagre de
permanecer vivo e evanxélico en
circunstancias nada fáciles e, sobre
todo, sen decaer tras tantos anos no
entusiasmo da primeira hora. Grazas
de corazón. E segue dándonos ánimos
e exemplo.
Enriba, mantés unha teoloxía
profunda, evanxélica e encarnada.
Creo que para un párroco actual non
será fácil atopar unha lectura máis
adecuada e absolutamente recomendable. Está chea coa suxestión de
posibilidades pastorais, que ofrece a
cada parroquia unha fecunda ocasión
de as “transportar” ao seu xeito,
acomodándoas á propia circunstancia.
Impresionoume, por outra banda,
a lúcida humildade coa que
soubeches ir examinando e por veces
corrixindo actitudes ou concepcións
que atopabas menos adecuadas ao
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servizo evanxélico. É case asombrosa
esa autenticidade que te leva a
revisar mesmo posturas progres,
adoptadas con boa e auténtica
vontade, de acordo cos entusiasmos
iniciais a raíz da revolución conciliar,
pero que a praxe pastoral e a túa
fidelidade ao Evanxeo che ían
mostrando como non, ou xa non, as
mellores.
E a túa oración, tan constante e
realista, tan encarnada e apegada á
vida, dobrada dunha sensibilidade
exquisita. ¿Non te animas a compoñer algunhas máis e publicar unha
pequena antoloxía? Creo que hoxe
necesitamos de xeito moi especial
modelos de oracións qua respondan
á nova sensibilidade e mesmo á nova
teoloxía. Para min foi unha chamada
moi seria e, desde logo, penso que
para calquera lector medianamente
sensible constitúe a mellor garantía
de que o teu libro é verdadeiro.
Profundamente verdadeiro e, polo
tanto, de fiar como proposta de
acción e mostra de iniciativas para
todos os que nestes tempos, máis
ben escuros e difíciles, buscan
camiños para a fe e novos modos
para a pastoral.
O noso amigo Xullo Lois, tan afín
a ti en tantas cousas, di no prólogo,
con precisa exactitude, que neste
libro fas unha auténtica teoloxía
narrativa. Concordo plenamente.
Por xenerosa entrega ao servizo dos
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máis pobres, deixaches o “oficio” de
profesor de teoloxía, e, por forza,
tiveches que renunciar a moitas
lecturas. Pero non deixaches nin a
curiosidade nin a reflexión nin a
información fundamental; pero, en
xustísima compensación, gañaches
nesa sabedoría que só pode dar a
vida vivida a fondo, traspasada pola
fe e enriquecida co contacto vivo coa
xente da túa parroquia, nos seus
distintos grupos. Desde os nenos aos
maiores, desde as mulleres —sempre
máis fieis e sensibles, máis
“sabias”?, no relixioso— até os
homes —poucos, pero que foron
chegando, grazas á túa constancia e
fidelidade—, todos sentiron o
influxo da túa entrega e enriquecéronte coa súa resposta.
Sen pretendelo ao principio —e
como talvez observaches—, esta
carta fóiseme convertendo en
reflexión sobre o teu libro, e veume
á idea convertela, así como está, na
recensión que quería facerche para
Encrucillada. Non será, pois, unha
recensión libresca, ao uso normal.
En cambio, gustaríame que os
posibles lectores captasen en vivo

que se trata de algo máis importante
ca unha recensión: dunha invitación
cordial a tomar o libro e deixarse
marcar polo seu impacto. Nada
mellor para calquera cristiá ou
cristián que queiran ver o moito que
poden participar na súa parroquia,
enriquecéndoa coas súas propostas e
iniciativas. Nada mellor para un
párroco que neste momento de
profunda crise pastoral busque
descubrir modos e xeitos para o seu
traballo, accións que sempre se
poden emprender, posibilidades que
a riqueza inesgotable do Evanxeo
garda aínda tamén para o noso tempo
tan necesitado e, en tantos aspectos,
relixiosamente desanimado.
Grazas, Luís, por este libro, escrito
en tantas ocasións ao bordo mesmo
do cansazo e o esgotamento, pero
por iso mesmo enriquecido pola vida
e iluminado pola experiencia. Un
agasallo para os que buscan e un
ánimo para todos os que aínda
cremos que o espírito evanxélico
segue conservando a forza de facer
milagres.
Un abrazo agradecido e fraternal,
Andrés
Andrés Torres Queiruga

Andrés Torres Queiruga
Diálogo das relixións e autocomprensión cristiá
Sept, Vigo 2005, 144 páxs.

É xa moi coñecida a frase de Hans
Küng, un dos grandes impulsores da
teoloxía ecuménica, “non pode haber

paz entre as nacións sen paz entre as
relixións; non pode haber paz entre
as relixións sen diálogo entre elas”.
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Segundo o célebre físico e pensador
David Bohm, en todo diálogo
auténtico se dá unha corrente de
significado que flúe entre, dentro e
a través dos implicados no proceso
dialóxico. “O diálogo fai posible, en
suma, unha corrente de significado
no seo do grupo, a partir da cal pode
emerxer unha nova comprensión,
algo creativo que non se atopaba, de
ningún xeito, no punto de partida.
Este significado compartido é o
aglutinante, o cemento que sostén os
vínculos entre as persoas e entre as
sociedades” (On dialogue). Vivimos
nun mundo globalizado onde as
sociedades, e por tanto tamén as
relixións, se achan en contacto, como
nunca antes na historia, pero, a pesar
desa convivencia hai aínda moita
violencia –tanto física como verbal–
de orixe relixiosa. Non se trata só de
promover o encontro, que por outra
parte sempre existiu, senón de ver
qué posibilidades e qué obxectivos
poden guiar un auténtico diálogo,
creativo e fértil, entre as relixións.
Estes son os temas do último libro
de Andrés Torres Queiruga, no que
recolle e amplía as ideas xa vertidas
nos seus artigos sobre o mesmo
asunto.
Todo o seu discurso parte da nova
idea da revelación –non como ditado
divino senón como captación humana
do que Deus, desde sempre, trata de
comunicar– que é elemento central
de toda a súa teoloxía. Esta captación
é necesariamente particular, ligada
a unha cultura, a unhas categorías
interpretativas, a unhas determinadas posibilidades; polo cal os
diversos logros serán, por forza,
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desiguais. Non por vontade divina,
senón por esencial finitude humana.
Cando o autor afirma que todas as
relixións son verdadeiras está
inferindo que en todas elas está a
pegada de Deus; que todas souberon,
en maior ou menor medida, poñer a
un grupo humano en sintonía co
divino. Ningunha relixión pode por
tanto pretender un exclusivismo na
revelación. Esta nova comprensión
do fenómeno relixioso ocupa a
introdución e o primeiro capítulo do
libro. Nos dous capítulos restantes o
autor formula tres novas categorías
destinadas a facilitar a comprensión
dos problemas e posibilidades que
esta nova situación suscita.
A proposta de Torres Queiruga
pode situarse no cuarto dos modelos
que Knitter acuñou para describir
as posibles posturas teolóxicas en
torno á relación entre o cristianismo
e as relixións non cristiás. É dicir,
nun teocentrismo pluralista, aínda
que matizado. Así, no segundo
capítulo, coa categoría de pluralismo
asimétrico, pretende recoñecer o
valor salvífico de todas as relixións,
sen por iso comprender a pluralidade
en termos de equivalencia. Que
todas as relixións sexan verdadeiras
–que en todas haxa verdade– non
significa, porén, que todas sexan
igualmente verdadeiras, que sexa
indiferente adscribirse a unha ou
outra, que a salvación que en todas
podemos encontrar sexa en todas
igualmente definitiva. “En calquera
proceso histórico de descubrimento
–sexa na ciencia, na filosofía, ou na
relixión– todos ven algo, pero non
todos ven na mesma medida nin con
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igual claridade”. Neste sentido, o
autor asume a autocomprensión do
cristianismo como culminación
definitiva da revelación pero postula
que este recoñecemento non anula o
valor das demais relixións, porque
esa culminación se refire ás claves
fundamentais e non á súa realización concreta. De maneira que
determinados aspectos poden estar,
e están de feito, mellor logrados
noutras relixións. Así analiza o
encontro oriente-occidente en torno
ao carácter persoal do Divino.
Coa categoría de teocentrismo
xesuánico, que desenvolve tamén no
segundo capítulo, matiza a postura
de Hick –principal representante do
modelo pluralista (God Has Many
Names, 1980)–, a súa concepción das
relixións como distintas vías
orientadas cara un mesmo centro.
Todas esas vías non son simplemente
equivalentes; case nunca as distintas
recepcións dunha mensaxe o son. A
teoloxía cristiá ha de facerse máis
teocéntrica, pero preservando a súa
riqueza, sen perder a singularidade
da figura histórica de Xesús: a
particularidade pode resultar
escandalosa para os demais pero
tamén pode conter contribucións
únicas. O que cabe é logo a oferta
xenerosa pero non a imposición
unilateralista. Se eu estou convencido, despois dunha confrontación
mesurada, de que na miña relixión
hai elementos que considero
insuperables, sería absurdo renunciar a eles en nome do diálogo, máis
ben sería unha enorme torpeza
renunciar a unha sabedoría destinada a toda a humanidade. Eticamente

imponse o deber de compartila, pero
cales serían os modos da oferta?
Neste punto, no que tanto insistiu
Raimon Pánikkar coa súa proposta
dun diálogo intrarrelixoso, introduce
o autor a súa terceira categoría:
inrelixionación. Con este neoloxismo
máis ou menos fermoso, pretende
ultrapasar o exitoso concepto de
inculturación, aludindo a que é
necesario superar o respecto á cultura
allea para adquirir un respecto pola
súa relixión, se se quere establecer
un diálogo frutífero. Da mesma
maneira que na orixe dos distintos
reinos de seres vivos está moi
presente o proceso de simbioxénese
(a aparición de novas estirpes vitais
por incorporación de xenomas alleos
no propio material xenético) tamén
na ascensión das distintas vías cara
o único centro que é Deus, se
poderían producir incorporacións
procedentes doutras relixións, como
froito do diálogo. Isto non implicaría
que cada relixión deixase de ser ela
mesma, porque se a descuberta se
producir desde o seu propio centro,
sen renunciar ás súas peculiaridades,
sería para ser aínda máis ela propia,
a través da outra.
Cando contemplamos cerimonias
como a do funeral polas vítimas do
salvaxe atentado islamista en
Atocha –con ausencia protagonista
das súas distintas relixións–
percibimos o lonxe que aínda
estamos dunha auténtica disposición
para o diálogo. Pero, como mostra o
autor no cuarto punto do último
capítulo, a pesar das patentes
dificuldades no plano teórico, a
factualidade do encontro crea unha
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dinámica imparable, que permite
distinguir xa numerosos exemplos
reais de inrelixionación como os que
o autor cita neste punto. O libro
remata cunha parábola a través da
cal o autor quere transmitir a súa
comprensión do difícil e longo, pero
realizador, proceso humano de
captación da revelación divina nas
diversas relixións.
O libro, que surxe case por encargo
(cf. Prólogo), recolle –como xa
mencionei anteriormente– o pensamento previo do autor. O lector que
seguise as súas publicacións
dedicadas a este asunto non achará
nada realmente novo, pero nesta

obra, mercé á falta de limitación no
espazo, encontrará unha explicitación máis demorada, así como unha
discusión máis precisa coas demais
concepcións, a través dun aparato
crítico moito máis extenso que nas
versións previas (véxase por exemplo
Encrucillada 130). Non coñezo o
suficiente do actual panorama da
teoloxía ecuménica como para
avaliar a contribución de Torres
Queiruga a este campo efervescente
da teoloxía, pero coñecendo a
repercusión que o resto da súa
teoloxía está a ter no ámbito latino,
e cada vez máis noutros, presumo
que este libro será tamén unha
achega importante.
Xaime M. González Ortega

Leonardo Boff
La cruz nuestra de cada día
Sal Terrae, Santander, 2006, 85 pp.

Este novo libro de divulgación,
pertencente á colección Breve de Sal
Terrae, estrutúrase en dúas partes
fundamentais. A primeira delas está
dedicada á articulación da morte e
da cruz dende a perspectiva da
predicación: o que se pode e se debe
e o que nin se pode nin se debe dicir
en torno a estas realidades. A
segunda parte, sen perder a perspectiva da anterior, reflexiona sobre a
resurrección baixo a luz do misterio
pascual.
Non hai proba máis clara da nosa
limitación que a realidade da morte,
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realidade que nos mostra a nosa
inadecuación existencial, que nos
revela de xeito claro a nosa sede de
infinito dende unha existencia de
finitude. Asumir esta realidade é a
cruz de todo cristián, cruz que
consiste en último termo na entrega
da propia vida en mans de quen é
máis grande ca nós, nun acto de amor
sen igual. Predicar así a cruz
axúdanos a que a nosa concepción da
morte perda o seu carácter definitivo,
a afastarnos de todo fanatismo e
cinismo, para poder comezar a
comprender o que é o peregrinar á
fonte da vida.
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Dende aquí, o cristián, debe ser
profeta máis que pastor ou rei. A súa
labor debe basearse na denuncia e
no anuncio. Denunciar todo fatalismo e cinismo (que en definitiva
acaban xustificando as cruces que se
cada día se erguen) e anunciar con
voz forte que o reino xa está aquí.
Igual que os profetas, Xesús
morreu asasinado, un crime que foi
necesario pero non dun xeito
transcendente senón histórico. ¿Qué
facer logo ante esta e as demais
inxustizas?. Tres son as actitudes
que podemos tomar: a) a do rebelde,
que por moi xustificada que sexa
non é capaz de liberar ao home da
súa vivencia dramática ante a
morte; b) a do resignado que
sucumbe ás primeiras de cambio, ou
c) a posición daquel que decidiu
asumir o seu final. Para Boff, asumir
a cruz e a morte é o único modo de
reconciliación con aquel que comete
a inxustiza. A única maneira de
poder denunciar a inxustiza sen
deixar de estar nunha actitude de
amor con aquel que a comete. Dende
esta terceira actitude é como Xesús
desdramatiza a morte para ser el a
fonte da redención, e en consecuencia
a última palabra e a primicia da
resurrección.
Chegados a este punto o autor
parte da resurrección para facer unha
serie de meditacións en torno ao
misterio pascual. Tres son as
cuestións que o guían: ¿quen é Deus
e que pode facer? ¿Quen é o home e
que pode facer? e ¿cal é o
comportamento de Deus ante o
comportamento do home?. Reflexionando estes tres puntos chega a unha
conclusión sobre o que nos di o

misterio pascual, sinxela a primeira
vista pero case que utópica: «ter os
mesmos sentimentos que Xesús»
(Flp 2, 5).
Dende aí, e en conexión coa
primeira parte do libro, convídanos
a un momento de crise no que
escoller e rexeitar aqueles piares que
han de soster as nosas vidas. Para iso
sérvese das parábolas do gran de
trigo (anuncia) e do príncipe deste
mundo (denuncia) para facernos
comprender que a resurrección non
afirma sinxelamente que sobrevivimos senón que a vida mortal xa
non é mortal, que a resurrección nos
fai plenamente humanos, que nela
faise explícito todo canto Deus puxo
como virtualidade na nosa realidade. Como florecen, en última
instancia, cantas posibilidades e
potencialidades tiñamos albergadas
na vida. Mais a resurrección está
dalgún xeito presente xa aquí, onde
se nos di o que habemos ser, por iso
non podemos quedarnos impasibles
ante a dor e o pecado do mundo
senón que debemos sentir a necesidade da misión á que nos chama, a
misión de ir a Galilea (Mc 16,7).
Con esta invitación rematan as
reflexións de Boff en torno ao
misterio pascual. Debemos concluír
que se trata dun libro de fácil lectura
con forte fundamento teolóxico que
pode ser de gran interese a nivel
pastoral, non só para os que escoitan
falar sobre a morte e a cruz en semana
santa senón tamén para aqueles que
con ela tratan a miúdo.
David Álvarez Rodríguez
Estudante de teoloxía
Universidade Pontificia
Comillas de Madrid
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Santiago Santiago, Eloy A.: La
gracia de Cristo y del cristiano:
Cristología y antropología en Juan
Alfaro, Instituto Superior de
Teología, Las palmas, 320 páxs.

VV.AA. A gaita gallega, edición
facsimilar, Centro Ramón Piñeiro,
Santiago 2006, 300 páxs.

Tese de doutoramento pola
Universidade Gregoriana. Un estudo
da obra do teólogo español, nesta
vertente das relacións entre a
humanidade de Xesús e “o Cristo”.
Antes e despois do Concilio, Alfaro
dedicou moito traballo a este tema.

É unha revista, a primeira toda
escrita en galego, que se creou na
Habana e se publicou mensualmente
entre 1885-1889. Nela traballou o
protagonista das nosas letras neste
ano Manuel Lugrís Freire. Anxo
Tarrío fai a introdución e varios
artigos preceden aos textos orixinais.
Remata cos índices de toda a serie.

Huebsch, Hill: La catequesis de
toda la comunidad, Sal Terrae,
Maliaño 2005, 152 páxs. Recursos
Catequéticos.

VV.AA.: Universitarios, revista de
la F.U.E, edición facsimilar, Centro
Ramón Piñeiro, Santiago 2006, 28
páxs.

O autor, especialista en catequese,
reflexiona. Este libro é un elo máis
na busca dunha nova catequese que
implique aos diferentes colectivos:
parroquia, familia, escola, comunidades,liturxia, a calquera idade.

Outra revista, neste caso de
Santiago, publicada entre 19321933. Publicáronse dous números,
custaba 0.50 cts.e imprimíase na
rúa das Hortas. Abríndoa ao chou
atópome un breve artigo de Arturo
Cuadrado intitulado: Una mujer en
la Universidad…

Boff, Leonardo: La cruz nuestra
de cada día, Sal Terrae, Maliaño
2006, 86 páxs. ST. breve.
La cruz nuestra de cada día…/no
tenemos que pedirla/ni buscarla./
Llega y se instala./ Hace sufrir y
hace morir./Irremediable e inexorable…. La cruz nuestra de cada
día…/fuente de vida y de resurrección.
Por aquí vai a reflexión do teólogo.
Fernández Costas, Xosé
Manuel: Manuel Lugrís Freire: A fe
na causa, Baía Edicións, A Coruña
2006, 128 páxs.
O autor contou coa colaboración
de Manuel Lugrís Rodríguez, neto
do homenaxeado nas Letras Galegas
deste ano. Ábrenos á vida e obra
deste home que tanto traballou por
Galicia e pola súa lingua.
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María Cuquejo e Luis Alonso
Girgado prepararon esta edición e
ambientan o Santiago da época.
Campos Villar, Xabier: A obra
narrativa en galego de Manuel
Lugris Freire, Centro Ramón
Piñeiro, Santiago 2006, 274 páxs.
Xusto a metade do texto
corresponde a Xabier que presenta e
estuda amplamente ao noso
festexado neste ano.
VV.AA. Ruta cicloturística del
románico, Fundación Rutas del
Románico, Pontevedra 2006, 320
páxs.
Este volume anual, xa o XXIV, é ao
mesmo tempo memoria das activi-
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dades da fundación. Abre coa relación
de actividades literarias e musicais,
poemas de colaboradores, e os
itinerarios dos monumentos
visitados, que foron vinteún da
Provincia de Pontevedra e un de
Portugal. Rafael Fontoira Surís fai a
descrición. Seguen outras colaboracións de diversos temas.
Como xa diciamos no número
anterior, tivemos que suprimir
a sección de Libros.
Por iso, neste número, e como
excepción, adoptamos outro
formato reducido para gañar
espazo. Ás veces os colaboradores pasámonos na
extensión programada e alguén
o paga…
Editorial Sal Terrae
Vidal, Senén: Jesús el Galileo,
256 páxs. Presencia Teológica.
G. Faus, J. Ignacio: Calidad
cristiana: Identidad y crisis del
cristianismo. 390 páxs. P.T.
Domínguez Morano: Experiencia cristiana y psicoanálisis, 256
páxs. P.T.
Valadier, Paul: La condición
cristiana: En el mundo sin ser del
mundo. 262 páxs. P.T.
Riera i Figueras: Los últimos y
los primeros días de Jesús, el Señor.
190 páxs. Pastoral.

182 páxs. Proyecto Concello da
Cultura Galega 2005.
Amor Rubial, Angel: Los
problemas fundamentales de la
Filología comparada, Volumes I, II,
III. 376, 736 e 52 respectivamente.
Mariño Alfonso, Xurxo: Os
dados do reloxeiro: Ciencia amena
para mentes inquietas, 160 páxs.
Rossell, Antoni: Galicia e as
cantigas de Santa María, 118 páxs.
e dous CD.
Poetas e Narradores nas súas
voces, vol. II, 190 páxs. e dous CD.
Pite Sanjurjo, Soledad e Avila
Pedro, directores, Alumnos/as
de 4º da Eso no IES Rosalía de
Castro de Santiago. Auga e
Cultura: achegamento gráfico,100
páxs.
VV.AA. Anuario galego de estudios
teatrais 2002, 210 páxs.
VV.AA. Estudios Migratorios
2003, 370 páxs.
VV.AA. Estudios de Comunicación
2005, 290 páxs.
Xunta de Galicia. Centro Ramón
Piñeiro.
VV.AA. Alma Gallega (Organo
oficial de la Sociedad Casa de
Galicia. Montevideo 1919-1967)
Ediorial TresCtres

Rodríguez Olaizola, José María:
En tierra de nadie. 104 páxs. P.de
Siquem.

Roteiro, Número 1 dunha nova
revista de Filosofía dirixida por Xosé
Luís Barreiro Barreiro, 208 páxs.

Grün, Anselm e Jarosch,
Linda: La mujer reina e indomable,

Lorenzo Méndez, Itos: Rufino
e as súas rufinadas, Conto.
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Campos
Villar,
Xabier :
Diccionario: Manuel Lugris Freire,
130 páxs.
Xerais
Nicolás Rodríguez, Ramón:
Manuel: Lugrís Freire, Merlín, 92
páxs.
Nicolás Rodríguez, Ramón:
Manuel: Lugrís Freire: vida e obra.
Letras Galegas, 140 páxs.
A Nosa Terra
Lugrís Freire, Manuel: A Ponte,
78 páxs.

Rabuñal, Enrique: Manuel
Lugris Freire, 80 páxs.
Galaxia
Lugrís Freire, Manuel: Antoloxía, edición de Xabier Campos
Villar.
Concello de Pontevedra
Fernández, Miguel Anxo: As
imaxes de Carlos Velo, 318 páxs.
VV.AA. Os camiños do Padre
Sarmiento, 182 páxs. Guía.
Engracia Vidal Estévez

112 352

MESA DE REDACCIÓN
Andrés Torres Queiruga (Director)
Xaime M. González Ortega (Redactor-xefe)
Engracia Vidal Estévez (Secretaria)
Agustín Díaz Blanco
Xavier R. Madriñán
Pilar Wirtz Molezún

Normas de publicación para os autores
Encrucillada defínese como revista galega de pensamento cristián e publica traballos que cadren con esta definición.

ADMINISTRACIÓN
Amalia Tomé Rocha
CONSELLO DE REDACCIÓN
Xesús Acuña Garrido (Pontevedra)
Rubén Aramburu Molet (Marín)
Alvaro Barros Quibén (Aguiño)
Xoán Bernárdez Vilar (Vigo)
Alfonso Blanco Torrado (Guitiriz)
Xosé Manuel Caamaño (Univ. Comillas)
Xoaquín Campo Freire (Ferrol)
Hermelinda Dapena Tarela (Pontevedra)

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

Manuel Dourado Deira (Rianxo)

Anxos Renieblas (Santiago)

Pedro Castelao (Univ. Comillas)

María do Carme Solloso Blanco (Narón)

Miguel Fernández Grande (Ourense)
Bernardo García Cendán (Lugo)

Carme Soto Varela (Univ. León)
Antón Vidal Andión (Vigo)

Marisa Vidal Collazo (Santiago)

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN
Rúa Nova de Arriba, 1 - 6º Dereita
36002 PONTEVEDRA
Tel. e Fax 986 846 182 - e-mail: encrucill@netcom.es / encrucill@mundo-r.com
Páxina web: www.encrucillada.org.es
Prezos da suscrición anual (5 números):
• Ordinaria ..................................................

18

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

desde 20

• Estudantes ou parados ...........................

desde 12

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

5

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

Publica fundamentalmente dous tipos de traballos: Estudos (de ata 32.000
caracteres, espazos incluídos) que estudarán un tema en profundidade, e
Achegas (de ata 15.000 caracteres, espazos incluídos) que tratarán temas
máis concretos ou aspectos puntuais dun tema. Os estudos deberanse acompañar dun resumo.
A revista publica tamén recensións de libros que traten os temas xa
explicitados. Estas notas non deberán exceder os 4.000 caracteres (espazos
incluídos) e terán a seguinte estrutura: Autor do libro analizado, Título,
Editorial, cidade de publicación, ano de publicación, nº de páxinas. Comentario.
Os traballos pódense enviar por correo electrónico ao enderezo da revista.
Se se envían por outro medio rogamos enviar unha versión informatizada
no formato RTF (Rich Text Format, formato en que pode ser gardado un
documento por calquera procesador e que está libre de virus). É moi importante na versión informatizada non utilizar máis códigos de formato que os
estritamente necesarios (non usar estilos, nin tabulacións, columnas ou
outros elementos de formato; non usar maiúsculas nos títulos). A revista
utiliza as seguintes convencións tipográficas: subtítulos en negra, nomes
de libros, publicacións, casas comerciais, institucións, etc en itálica, reservando as comiñas unicamente para as citas textuais. Non se utilizan nunca
o subliñado nin as maiúsculas coa finalidade de destacar textos.
O autor/a consignará o seu enderezo completo para poder contactar con el/
a e a súa formación académica e actividade profesional. Tamén pode consignar o enderezo de correo electrónico se desexa que apareza na revista.
Os artigos poderán conter notas, que figurarán a pé de páxina, onde se
citará tamén a bibliografía. Os libros citaranse da seguinte maneira: Inicial do nome, Apelidos, Título en itálica, Editorial, Cidade de edición, ano
de edición, páxs. No caso dos artigos farase do seguinte xeito: Inicial do
nome, Apelidos, Título do artigo en itálica, Nome da revista, número da
revista, (ano de publicación), páxs.
A redacción da revista determinará nun prazo aproximado de tres meses a
conveniencia da publicación. Neste prazo o autor será informado sobre a
posible data de publicación ou lle serán suxeridos posibles cambios para
que o artigo se axuste á orientación da revista.

maio - xuño 2006
•
Nº 148

Encrucillada
REVISTA GALEGA DE PENSAMENTO CRISTIÁN

A composición da Biblia
Julio Trebolle

PENSAMENTO CRISTIÁN

O Evanxeo e os catro Evanxeos

DE

148

REVISTA GALEGA

Encrucillada

Nº 148 • maio - xuño 2006

Carme Yebra

A muller en san Paulo
Carme Soto

A oración na Biblia
Victorino Pérez Prieto

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

