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Guieiro
“Pensar que o modo de
preservar a realidade da revelación é repetir a letra de sempre, como
máximo adornada con pequenas modificacións que encobren a
dificultade en lugar de a afrontar directamente, é sen dúbida o
camiño máis doado e mesmo e á fe, facéndoa incrible e confirmando
a todos aqueles que ven a relixión como reliquia dun pasado morton
aparencia máis piadoso. No fondo, hoxe constitúe o peor servizo
que se pode prestar á fe, facéndoa incrible e confirmando a todos
aqueles que ven a relixión como reliquia dun pasado morto”.
Esas frases do director de Encrucillada sitúan a perspectiva do
seu traballo sobre o papel dos teólogos e dos bispos, cos seus
peculiares carismas e responsabilidades na pescuda e defensa da fe.
Andrés Torres Queiruga analiza, desde a perspectiva teolóxica, o
contido do documento da Conferencia Episcopal Española que tanto
deu que falar hai algúns meses.
Pola súa parte Xoán Andión Marán lévanos da man polo percorrido
que realizou nos últimos anos a diocese de Tui-Vigo, que celebrou
un sínodo no que o autor do artigo ocupou un papel relevante que
lle concede autoridade plena para explicar todo o proceso. Milleiros
de persoas traballaron e oraron, seguindo a consigna que presidiu
esa celebración: “esperta e camiña”.
Noutros tres traballos, colaboradores habituais de Encrucillada
pasan revista á realidade eclesial en Galicia. Xosé Manuel Pensado
volve a vista ao Concilio Vaticano II, pero sobre todo tenta rescatar
do esquecemento en que está enterrado o Concilio Pastoral de
Galicia, para descubrir posibles camiños para unha pastoral axeitada
ao noso país e aos nosos tempos.
Un mundo tan rico e entrañable como pouco coñecido é o que
viven desde hai varios decenios diversas comunidades de relixiosas
que buscaron o seu xeito de encarnación no difícil mundo rural
galego, lonxe da rutina habitual dos conventos dos que procedían.
María Wirtz e María Pilar Wirtz recollen nestas páxinas a súa
vivencia propia, pero tamén se fan eco das impresións de moitas
outras compañeiras, que esta experiencia é algo que comparten
todas elas con frecuentes intercambios.
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Manuel Regal Ledo, pola súa parte, bota man da súa rica
experiencia para darlle azos ás súas reflexións e imaxinar como
podería ser unha parroquia capaz de dar resposta ou ofrecer
esperanza de futuro ás persoas, moi numerosas que teñen nela un
punto de referencia máis ou menos frecuente. O artigo percorre un
decálogo de misións ou obxectivos que unha parroquia debería ou
podería cumplir no noso mundo de hoxe, segundo Manuel Regal.
Neste número facemos tamén unha breve lembranza dun vello
suscritor e amigo, Luís Villamarín Saavedra. Catro publicacións,
de contido moi diverso, pero todas elas de forte interese polo seu
contido integran a sección de recensións. O número recolle tamén
as seccións habituais nas que se dá conta do acontecer político,
cultural e eclesial, xunto coas ilustracións da nosa colaboradora
Sole Pite.
Finalmente, como xa vén sendo habitual, teño que incluír unha
fe de erros. Por un lado pedirlle desculpas á nosa colaboradora
Carme Soto Varela, a quen fixen emigrar da Universidade de León
onde é profesora á de Ávila. E do mesmo xeito presentarlles as
miñas excusas aos interesados por lle atribuír a Vicorino Pérez
Prieto unha recensión dun libro de Manuel Regal Ledo, cando o
autor é Modesto Vázquez Gundín. Son as miserias de quen ten que
darlle unha volta ás colaboracións, que de vez en cando chegan ás
nosas mans sen a sinatura dos seus autores.
Agustín Díaz Blanco
tintxu@teleline.es

http://www.encrucillada.org.es
(A nosa revista na rede)
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Estudos

Revelación como
“caer na conta”:
razón teolóxica e
maxisterio pastoral

Andrés Tor r es Queir ug
a
uga

1. Presentación e propósito
A revelación constitúe categoría fundamental de toda relixión
histórica ou positiva. O cristianismo recoñeceuno sempre con
énfase moi especial. A Biblia, entendida como “palabra de Deus”,
pertence á súa proclamación constante e á súa vivencia esencial. O
cambio cultural acontecido coa entrada da modernidade non anulou
nin pode anular esta centralidade, pero obriga a interpretala nun
contexto que se viu sometido a unha transformación radical.
Experiméntano os fieis cada vez que nas lecturas litúrxicas
escoitan que Deus “endureceu o corazón do faraón” e se cubriu de
gloria “matando cabalo e cabaleiro”, ou cando, máis doutrinalmente,
din que “Deus castiga os pecados dos pais nos fillos ata a terceira
e cuarta xeración”... E teno que tomar en conta unha teoloxía que
queira facer comprensible e vivenciable a revelación no novo
ambiente cultural. Un ambiente que, por unha parte, dende a
mesma escola primaria, recoñece –como o fai o Vaticano II– a
autonomía das leis que rexen o funcionamento das realidades
mundanas, e que, por outra, non pode tomar á letra as narracións
míticas, e que, finalmente, está bombardeado por unha xeneralizada
reserva crítica contra o relixioso.
En tales circunstancias, pensar que o modo de preservar a
realidade da revelación é repetir a letra de sempre, como máximo
adornada con pequenas modificacións que encobren a dificultade en
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lugar de a afrontar directamente, é sen dúbida o camiño máis doado
e mesmo en aparencia máis piadoso. No fondo, hoxe constitúe o
peor servizo que se pode prestar á fe, facéndoa incrible e confirmando
a todos aqueles que ven a relixión como reliquia dun pasado morto.
De aí que sexa tan importante formular o problema con toda a
claridade posible, recoñecendo a alternativa hoxe definitoria. Ou
ben a revelación consiste nunha intervención extraordinaria
–“categorial”, diría Rahner– na marcha da historia humana, é
dicir, nunha “inspiración” que en definitiva constitúe un “milagre”
que rompe as leis do funcionamento psicolóxico humano. Ou ben
deberemos buscar unha explicación que preserve a un tempo a
transcendencia da acción divina e a autonomía da realidade creada.
O primeiro camiño é máis doado, pero ten inconvenientes de
enorme gravidade teolóxica, que fan que a revelación resulte
sinxelamente incrible. O segundo é máis difícil, pois parece facer
imposible o carácter real do acontecemento revelador, converténdoo
nunha “mera percepción subxectiva” (n. 9)1; pero, ben mirado e
contra todas as aparencias, creo que hoxe constitúe o único xeito
de preservar non só o carácter real da revelación, senón de
asegurar a súa credibilidade crítica e a súa fecundidade relixiosa.
Polo menos, isto é o que intentarán mostrar estas páxinas, que
acabarán con algunhas consideracións de urxencia acerca das
relacións entre a teoloxía e o maxisterio pastoral.
2. A imposibilidade da visión “tradicional”
Como queda dito, repetir as teorías “tradicionais” resulta de
entrada doado e parece aclaralo todo. Deus “escolleu” un pobo e
dentro del a determinadas persoas, a quen mediante a “inspiración”,
é dicir, mediante “palabras interiores” ou “visións exteriores”,
comunicaba verdades que doutro modo resultarían totalmente
inaccesibles á subxectividade humana. A persoa elixida, profeta ou
escritor sagrado, comunicábaas logo aos demais, que debían aceptalas
baixo a súa palabra. Palabra que, dado o seu carácter “milagroso”,
excluía por principio calquera tipo de control ou verificación: os
1

Estes números remiten ao documento que se analiza no apartado final.
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demais tiñan que crer unicamente porque o profeta lles dicía que
Deus llo dixera a el. En definitiva, Deus, dun xeito ou doutro,
“ditaba” a súa revelación a individuos ou grupos determinados, e
por iso, cando esta se poñía por escrito nos libros sagrados, el era
o seu “autor” (principal).
Nun mundo onde era natural pensar que Deus mandaba a chuvia
e onde que as enfermidades proviñan do demo ou dun castigo
divino, pensar na “inspiración” como un milagre psicolóxico,
resultaba espontáneo e comprensible. Hoxe non pode ser. Empezando
porque, unha vez recoñecida como “absolutamente lexítima” a
autonomía de realidade mundana –“que as cousas creadas e a
sociedade mesma gozan de propias leis e valores, que o home debe
descubrir, empregar e ordenar pouco a pouco” (Gaudium et Spes
36)–, pensar así equivale a negar a transcendencia da acción divina,
convertendo a Deus nunha causa máis –por grande e misteriosa que
sexa– entre as causas mundanas. E sobre todo, polas terribles
consecuencias que se derivarían hoxe –e que demasiadas veces se
derivaron mesmo no pasado– dese presuposto.
Abonde sinalar algunhas entre as máis obvias. E convén facelo
con claridade sen rodeos, pois, pola tendencia a acomodar e
“explicar” o recibido, sen decidirse a cuestionar claramente a súa
letra, a teoloxía afíxose decote a poñer os principios e non sacar as
consecuencias. Se a revelación acontece como un “ditado” divino,
constitúe, en definitiva, un “milagre psicolóxico”; e iso significa
que en principio non existen límites para ela. Pero entón amoréanse
as preguntas.
Ante todo, a revelación faise inevitablemente particularista: só
nun pobo escollido, deixando aos outros na “mera natureza”. Pero
¿é pensable que un Deus, que é amor, podendo facelo –pois o milagre
era sempre posible–privara da súa revelación salvadora durante
máis dun millón de anos á inmensa maioría da humanidade? Máis
aínda, a ese mesmo pobo privilexiado ¿como puido mantelo durante
séculos na escuridade acerca de verdades tan fundamentais como a
súa unicidade –non hai monoteísmo antes do desterro en Babilonia–
ou a resurrección dos mortos (Zaratustra predicouna moito antes)?
E sobre todo ¿como puido ditarlle leis como as do herem ou
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exterminio total da vida humana –homes e mulleres, nenos e
anciáns, sans e enfermos– para cidades inimigas? ¿Como, por outra
parte, son posibles tantas doutrinas ou prescricións que hoxe
simplemente nos asombran? Para non falar xa non só dos
innumerables erros históricos, xeográficos, astronómicos, senón,
máis grave aínda, das numerosas contradicións dentro dos mesmos
textos sagrados?
Son consciente da simplificación brutal que respecto da inmensa
riqueza bíblica supón insistir nestas inevitables e comprensibles
marcas da súa xestación humana. Pero dentro da lóxica
intervencionista e milagrosa dese modo de concibir a revelación,
son preguntas que non se poden esquivar. Igual que se está morto
ou non, e non vale dicir que se está “un pouquiño morto”, tamén
a revelación ou é milagrosa ou non o é, e carece de sentido afirmar
que si, para despois negar as consecuencias. Chegou para os crentes
o tempo de afrontar con clara honestidade as preguntas que a
evolución cultural fixo inesquivables, se non queremos deixar que
se convertan en armas letais contra a mesma fe que pretendemos
defender. Os remendos sempre convertidos en solucións para hoxe
e abandonos para mañá. Hai xa moitos anos Renan expresaba con
elocuencia irrefutable as consecuencias desa lóxica:
“Un só erro proba que a Igrexa non é infalible; un só punto fraco proba
que un libro non é revelado... Nun libro divino todo é verdadeiro e non
debe haber, polo tanto, ningunha contradición... Un libro inspirado é un
milagre. Debería, polo mesmo, presentarse en condicións únicas,
distintas das de calquera outro libro”2.

3. Cara a unha nova comprensión
3.1 O presuposto fundamental
Dende logo, en materia tan delicada non resulta doado un cambio
da magnitude que a nova situación está a postular. A primeira

2
E. Renan, Souvenirs d ‘enfance et de jeunesse, 160, citado por C. Tresmontant
El problema de la revelación (Barcelona 1973) 42; cf. pp. 39 47. Idéntico
presuposto segue operando aínda nas críticas - tan representativas - de B. Russell,
Religión y Ciencia, México 41973, 12; cf. pp. 9-16).
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reacción é sempre pensar que co modo de comprender cambia a
cousa mesma. Como hai xa tempo observara Merleau Ponty, de
ordinario “chámase ateo a todo pensamento que despraza ou define
de xeito distinto o sagrado”3; e moito antes o mesmo evanxeo avisou
contra a trampa de pretender salvar os moldes vellos cando chega
unha nova experiencia histórica; Xesús foi claro: “a viño novo,
pelellos novos” (Mc 2,22).
De feito, a experiencia cristiá conta con elementos abondos para
seguir sendo fermento de novidade e creatividade histórica. O que
se precisa é asumir con lucidez e coherencia as novas posibilidades.
E dende logo, non caer na trampa inxusta de xulgar as novas
solucións dende os antigos presupostos: afirmar que Galileo negaba
que a Biblia é revelación ou “palabra de Deus” porque afirmaba que
a terra se move arredor do sol, puido ter sentido cando se tomaba
á letra todo o que dicía o libro de Xosué; facelo hoxe, á parte de
supoñer unha necidade histórica, constituiría unha calumnia no
terreo moral.
A reflexión seguinte vaise apoiar nun dato central da experiencia
bíblica: a creación por amor4. Deus non crea por necesidade ou para
encher unha carencia do propio ser. Sendo plenitude e felicidade
irrestricta, crea única e exclusivamente por amor: polo ben do seu
creatura. Non a crea in illo tempore, deixando as mulleres e os
homes na terra mentres el queda no ceo. A creación, como xa sabían
os medievais, é creatio continua, presencia sustentadora, sempre
activa, que pola súa transcendencia non realiza a acción da creatura
nin absorbe a súa liberdade, senón que a capacita para que ela
exista e actúe, para que sexa ela quen vive e realiza a súa vida.
E creándoa por amor, o seu interese está en manifestárselle e
axudala, en revelárselle e salvala. ¿Existe algún pai ou nai decente
3
Eloge da philosophie, cit. por G. Morel, Problèmes actuels de religion, Aubier,
Paris 1968, 178-179. H. de Lubac dixo igualmente: “A humanidade imaxina que
perde a Deus cada vez que abandona un sistema de pensamento” (Sur les chemins
Dieu, Paris 1966, 207).
4

Trato de fundamentar con certo detalle estas ideas en Recupera-la creación. Por
unha relixión humanizadora, SEPT, Vigo 1996 (trad. cast., Sal Terrae, Santander
1997; 3ª ed. 2001).
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que non intente o mesmo para os seus fillos? E non é difícil percibir
que, sendo o do Abbá predicado por Xesús “un amor máis grande
de canto se pode pensar”, se hai límites neste proceso, non poden
vir da súa reserva ou mesquindade, senón da limitación, a
incapacidade ou malicia da creatura: “se vós, sendo malos, dades
cousas boas aos vosos fillos, ¡canto máis o voso Pai... “! (Mt 7,11
= Lc 11,13).
3.2 A realidade como manifestación de Deus
Tomando iso en serio, compréndense dous trazos fundamentais:
1) que para estar presente e activo na realidade, e para que a súa
acción e manifestación sexan realísimas, Deus non necesita “baixar
do ceo” e “entrar no mundo”, posto que está xa sempre dentro del,
sustentándoo e dinamizándoo; 2) que a súa acción non se move no
mesmo nivel que o das creaturas, senón que, en expresión de Zubiri,
é “ortogonal” ou perpendicular a elas; de sorte que, lonxe de
interferir a súa autonomía, a funda e promove.
Dese modo aparece un dato de importancia capital para o noso
problema: a enteira realidade constitúe un xesto activo e voluntario
de Deus, que a través dela se manifesta e revela. Un himno castelán
de laudes dío magnificamente: “Silabeas el alba igual que una
palabra; / Tú pronuncias el mar como sentencia”. Posto que todo
canto existe –no seu ser e no seu modo de ser– sae da liberdade
creadora de Deus, a realidade está a mostrar continuamente o que
el quere ser para nós e o que nós sexamos para el: ela é o “corpo”
onde Deus se expresa, e polo mesmo, o “rostro” onde nos é posible
“ver” a manifestación da presenza divina
Neste sentido, buscar a revelación divina en accións empíricas,
constitúe un contrasentido evidente, pois convertería a Deus nunha
causa mundana e limitaría a súa presenza a lugares e tempos
determinados. Equivalería a sucumbir a unha mentalidade empirista,
que faría imposible calquera mostración razoable da existencia de
Deus e da súa revelación. Vese moi claro na famosa “parábola do
xardineiro invisible”, coa que A. Flew, esixindo probas empíricas,
pretende demostrar a imposibilidade de descubrir a Deus. E faise
máis patente aínda nas condicións postuladas por N.R. Hanson:
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“En principio, a existencia de Deus podería ser establecida coa mesma
claridade, coa mesma inmediateza, que un esperaría da verificación da
afirmación algúns morcegos son ovíparos. Supoñede que mañá pola
mañá, despois do almorzo, todos nós somos sacudidos por un trono que
fai anacos a terra. As árbores deixan caer as súas follas, a terra arquexa,
o ceo é unha labarada, as nubes ábrense, e aparece a figura inmensa e
radiante dun Zeus, que prega o cello e, sinalándome, exclama para que
todos oian: ‘Xa está ben das túas teoloxías, cheas de sutilezas lóxicas
e xogos de palabras. De agora en diante, ten a completa seguridade de
que eu, certisimamente, existo’. E isto non foi un asunto privado entre
o ceo e eu, senón que todo o mundo o experimentou e oíu o que me dixo.
Non rexeitemos isto como unha invención caprichosa. O importante,
dende un punto de vista conceptual, é que, se isto acontecese, eu
quedaría completamente convencido de que Deus existe”5.

A cita é longa, pero sintetiza ben certa mentalidade, mesmo coa
súa énfase na aparencia de rigor “científico”. Pode mesmo
impresionar á primeira vista. Pero en canto rompe o encanto da
imaxinación vulgar e se aplica a luz do concepto, o argumento
desfaise coma fume no vento. Se descubrimos a Deus porque o
intuímos como fundando o noso ser continxente e manténdoo na
existencia, niso mesmo descubrimos xustamente a súa diferenza
cualitativa connosco: el é o outro da nosa relatividade, continxencia,
e materialidade; é infinito, incorpóreo e transcendente.
Quen en aras dunha pretendida “obxectividade” postulan probas
de carácter empírico, sexan físicas ou psicolóxicas, farían ben en
meditar as consecuencias. Calquera figura ou son de tipo material
non pode ser Deus: identificar a Deus ou a súa acción con algo
empírico, por grandioso e tonante que se presente, equivale
automaticamente a falsealo, é dicir, a velo, oílo ou pensalo como o
que por definición non é. Acusar de “mera percepción subxectiva”
toda razón que non sexa empírica, significa aliarse coa
argumentación atea, facendo imposible a priori todo intento razoable
de fundar intelectualmente a fe na existencia de Deus e a mesma

5
El dilema del agnóstico, en N.R. Hanson.- B. Nelson.- P.K. Feyerabend, Filosofía
de la Ciencia y Religión, Salamanca 1976, 22; cf. 32-33.
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posibilidade da revelación6. E o certo é que unha manifestación
directa, aprehensible –“evidente”– de Deus sería autocontraditoria,
porque o presentaría como mundano, finito e relativo: como un
ídolo. Con moita maior profundidade filosófica, viuno L. Kolakowski:
“supoñamos que Deus, exasperado polo rápido aumento da nosa
incredulidade, decidise proporcionar á raza humana probas irrefutables
da súa existencia (...) ¿Que fará? ¿Que clase de milagres extraordinarios
terá que realizar para que ninguén no seu san xuízo deixe de percibir
a súa man? É doado darse conta de que non podería facer nada desa
clase”7.

E, para que non se pense que se trata de disquisicións filosóficas,
recórdese que san Juan de la Cruz elevou a principio central da súa
teoloxía mística a exclusión radical de toda figura concreta de Deus,
sexa imaxinativa ou conceptual, natural ou sobrenatural, pois toda
concreción é por si mesma unha deformación: “Na medida en que
se me aparece, é falsa”8.
3.3 Deus como suxeito activo da revelación9
Con este título enúnciase a posibilidade dun grave malentendido.
Entendidas cun mínimo rigor, as ideas expostas de ningún modo
permiten interpretar a Deus como mero obxecto pasivo no proceso
6
Isto mesmo vale para a resurrección —que non é “revivificación” dun cadáver—
tamén aludida no documento episcopal (n. 27). Non entro nesa discusión para non
complicar o razoamento, pero calquera lector pode percibir o paralelismo. Para máis
detalles, remito ao meu libro Repensar a resurrección. A diferencia cristiá na
continuidade das relixións e da cultura, Vigo 2002 (trad. cast.: 3ª ed., Madrid 2005;
trad. Port., São Paulo 2004).
7

Si Dios no existe..., Madrid 1985, 77.

8

J. Baruzi, San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, Valladolid
1991, 483.
9
Para unha exposición e fundamentación detallada, debo remitir a: A revelación de
Deus na realización do home, Vigo 1985 (trad. cast.., Madrid 1987; trad. ital., ,
Roma 1991; trad. port., Sâo Paulo 1995; trad. alem., Frankfurt a. M. /Berlin/Bern/New
York/Paris/Wien 1996); Revelación, en A. Torres Queiruga (ed.), 10 Palabras clave
en Religión, Estella 1992, 177-224; Die biblische Offenbarung als geschichtliche
Maieutik, en Fides Quaerens intellectum. Beiträge zur Fundamentaltheologie
(hrsg. von M. Kessler.- W. Pannenberg.- H. J. Pottmeyer, Tübingen 1992, 159-179;
Philosophy and Revelation: The Opportunity of the Enlightenment, en M.M. Olivetti
(ed.), Filosofia della Rivelazione, Milano 1994, 741-755.
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revelado. No “descubrimento” de Deus, se é auténtico e concreto e
non mera abstracción, a persoa relixiosa comprende sempre que
toda a iniciativa vén de Deus; que só porque El lle sae libremente
ao encontro, o pode recoñecer. Por iso proclamou sempre que é Deus
quen fala, ama, perdoa... e que o home unicamente responde na fe,
na pregaria, na loanza, na adoración...
Comprendelo non resulta en si difícil,con dúas condicións: 1) non
“obxectivar”a Deus, rebaixándoo a obxecto pasivo da actividade
humana e 2) superar a tendencia a nivelar de xeito inconsciente
experiencia real e experiencia empírica de obxectos materiais.
Nestes predomina, efectivamente, a pasividade fronte á actividade
do suxeito que coñece e manipula. Pero a experiencia de Deus está
na liña do persoal, e se xa no humano a persoa só é coñecida en
canto se dá a coñecer, infinitamente máis sucede en Deus: nin
sequera existiriamos, se el non nos crease; e nada poderiamos saber
do seu misterio, se el non se quixera revelar. Nada máis absurdo
que se imaxinar a revelación como un infantil “xogar ás agachadas”,
no que sorprenderiamos un “deus” que trata de se ocultar.
Insistamos. Deus, amor sempre en acto: “o meu Padre traballa
sempre” (Xn 5,17). Presente a toda a creación e atento a cada ser
particular, está a soster e a mover os corazóns co seu Espírito, en
todo tempo e circunstancia (cf. Rm 8,22-30). Dun xeito que supera
todos os límites da nosa comprensión, trata de se nos revelar
continuamente, solicitando a nosa acollida: “mira que estou á
porta, e chamo; se alguén oe a miña voz e abre, entrarei " (Ap 3,20).
Deus, por dicilo así, “está a premer” co seu amor o espírito
humano, para que cada home e muller o poida descubrir. San Juan
de la Cruz dío magnificamente: “Deus está como o sol sobre as
almas para comunicarse a elas”10; e outro lugar fala de “voz
infinita”11.
O que falta nunca é, pois, a “palabra” de Deus, senón a disposición
humana a abrir a ventá ou afiar o oído. Por iso, cando o
10

Llama de amor viva, Canc. 3, n. 47.

11

Cántico Espiritual, canción 14.15, n. 10.
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descubrimento se produce, é sempre “caer na conta” do Deus que
estaba aí a tratar de facerse sentir –“¡Así pois, Iavé estaba aquí,
e eu non o sabía “! (Xén 28, 16)–, e que o fai na infinita liberdade
do seu amor.
3.4 Obxectividade e historicidade da revelación
En realidade, con isto queda cuberta a intención fundamental do
traballo, que era mostrar este novo xeito de como interpretar a
revelación, lonxe de poñer en perigo a súa obxectividade, afírmaa ao
máximo: no sentido explicado, “caer na conta” só é posible
ontoloxicamente e ten sentido epistemoloxicamente en canto a
realidade finita se fai transparente á presenza infinitamente real de
Deus. Caer na conta, é descuberta dalgún aspecto do seu misterio,
como algo non empírico, pero por iso mesmo como maximamente
“obxectivo”, pois consiste en abrirse ao infinitamente real.
E dende esta constatación fundamental resulta posible ir
descubrindo e comprendendo os diversos problemas que formula
hoxe un xusto concepto de revelación, aínda que aquí será necesario
contentarse xa coa mera indicación de como poden ser abordados
algúns dos máis importantes.
O primeiro, é a súa historicidade intrínseca. Certamente, a
presenza do Deus que nos está a crear por amor é en si mesma
plena, universal e irrestricta. Pero a revelación só se fai real cando
esa presenza é recibida e acollida na subxectividade humana. Ora,
esta está sempre situada, é dicir, é limitada e histórica, sometida
aos avatares do desenvolvemento cultural, aos condicionamentos
sociais e ás distintas sensibilidades relixiosas. O cal explica as
características da revelación na historia: no encontro con Deus,
aínda que pola súa parte está ofrecido dende sempre a todo home e
muller, na captación humana van aparecendo novas dimensións e
abríndose profundidades de ningún xeito sospeitadas nin deducibles
a priori.
Para intuír que non pode ser doutro xeito, abonda pensar no
exemplo –insinuado xa por santo Ireneo– da nai e os seus fillos: a
pesar de que o seu amor é pleno e ofrecido dende o nacemento, cando
estes teñen só uns meses, ela non lles pode dar nin lles manifestar
o que lle será posible cando teñan doce anos ou sexan adultos; e se
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ten varios fillos, ela dende si mesma poderá querer a todos por
igual, pero o seu amor será inevitablemente acollido, comprendido
e vivido de xeito desigual por cada un, podendo mesmo darse o caso
de que algún non o recoñeza ou o rexeite positivamente.
En segundo lugar, desaparece así toda sombra de “particularismo
favoritista”, para deixar patente a universalidade da revelación.
Deus, que “quere que todas as persoas se salven” (1 Tim 2,4),
revélase con idéntico amor a todo pobo e nación. A variación non
nace dun privilexio ou “elección” pola súa parte, senón da acollida
humana, que –ela si– resulta por forza distinta segundo as épocas,
as culturas ou as circunstancia socio-históricas. O cal permite
fundar un diálogo das relixións verdadeiro e honesto, recoñecendo
que “todas as relixións ‘son reveladas’, segundo o grao alcanzado
na súa historia, e, nese mesmo sentido, verdadeiras e salvíficas” (n.
9), sen que iso implique a relativización neutra dun pluralismo
indiferenciado. O que implica é algo moito máis realista coa historia
e máis xusto e agradecido co amor divino: un “pluralismo asimétrico”
que, sen negar canto hai de verdade en todas as relixións, permite
ao cristián confesar con fundamento razoable que na revelación de
Cristo se alcanzou unha plenitude definitiva e insuperable12.
Finalmente, elimínase o carácter extrínseco e autoritario no
ofrecemento da revelación. Porque, a semellanza do que sucede en
todo proceso cultural humano, tamén na revelación sempre hai
alguén que é o primeiro en descubrir. Pero descobre algo que de
ordinario está aí para todos e que por iso, escoitándoo a el, poden
comprobalo por si mesmos: todos os físicos vían caer mazás, pero
só Newton soubo ler alí a lei da gravidade. O que sucede é que, unha
vez descuberta por el, os demais non aceptan esa lei simplemente
porque o di Newton, senón que eles poden xa vela por si mesmos.
Newton fíxolles de “parteira” socrática; pero agora é a realidade
mesma a que se lles mostra.

12

Remito ao meu último tratamento do tema, onde trato de articular a nova visión
mediante tres categorías fundamentais: pluralismo asimétrico, teocentrismo
xesuánico e inrelixionación: Dialogo das relixións e autocomprensión cristiá, Vigo
2005 (trad. cast., Santander 2005).
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Pois ben, dende o amor infinito e universal de Deus, é claro que
aquilo que descobre a persoa profética ou inspirada non é un
privilexio exclusivo para ela, senón algo que Deus está a tratar de
dicir a todos. Cando, nun exemplo que me resulta luminoso, Moisés
na rebelión do seu ser de creatura contra a inxustiza descobre que
alí se lle está a revelar a compaixón liberadora de Deus polos
oprimidos, “cae na conta” de algo que Deus está a lles manifestar
tamén aos seus paisanos, pero que non todos souberon descubrir.
Non obstante, cando Moisés llelo di, poden xa tamén eles descubrilo
pola súa conta (ou poden non aceptalo e ofrecer explicacións
alternativas, como de feito sucede case sempre). Entón cando o
descobren e aceptan é grazas á palabra de Moisés –fides ex auditu
(Rm 10,17)–; pero, en definitiva, poden facelo porque Deus llelo está
a revelar tamén a eles (fillos e fillas súas igual que Moisés). E todos,
profeta e oíntes, saben que o enteiro proceso –descubrimento
orixinario e aceptación comunitaria– sucede e é posible, “grazas a
Deus”. O Cuarto Evanxeo expresa ben esta estrutura no episodio
dos samaritanos: “Xa non cremos polas túas palabras; que nós
mesmos oímos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do
mundo” (Xn 4,42). É o que chamei a revelación como “maiéutica
histórica”.
4. A revelación entre a teoloxía e o maxisterio pastoral
Como insinuaba ao principio, na orixe destas reflexións está a
preocupación por unha xusta relación entre teoloxía e maxisterio.
O detonante foi a publicación da Instrución Pastoral, Teoloxía e
secularización en España. Aos corenta anos da clausura do Concilio
Vaticano II (Madrid, 30 de marzo de 2006). Esperei, pois o problema
paréceme tan serio, que non debe quedar entregado ás reaccións
inmediatas –aínda que tamén elas sexan lexítimas e non sobren
nunha comunidade viva–, senón que pide ser abordado coa necesaria,
pero clara e honesta, serenidade que dá a distancia. As reflexións,
como a lectura deu seguramente a entender, teñen algo de apologia
pro theologia sua, pois, como certas aspas (e poderían ser máis,
sobre todo a propósito da resurrección) foron indicando, a miña
teoloxía foi case literalmente citada como inaceptable. Digo “case”,
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porque, como direi, a versión está radicalmente falseada e, por iso,
reside aí un dos puntos máis graves do documento.
Por claridade e brevidade, limitarei a reflexión a tres aspectos
relevantes.
O primeiro refírese á responsabilidade pola correcta presenza da
fe na igrexa e na sociedade. O documento non se refrea á hora de
buscar culpables do negativo na actual situación e, de modo
especial, con énfase inusitada xa dende o mesmo título, sinala á
teoloxía. Por outra parte e de xeito inequívoco, produce a impresión
de que os bispos, aparte de evitaren toda autocrítica, son os únicos
que senten responsabilidade e preocupación por defender e preservar
a autenticidade da fe.
Nada máis lonxe da miña intención que negar a verdade e
importancia desa preocupación. O preocupante é o suposto, tácito
pero tremendamente xeneralizado, de que eles son os únicos a quen
compete tal responsabilidade e que teñen esa preocupación. Iso vai,
nada menos, contra algo fundamental na Igrexa: a existencia, a
lexitimidade e a necesidade da diversidade de funcións e carismas.
Ningunha función e ningún carisma pode erixirse en único e
exclusivo: negaría a súa propia esencia e danaría gravemente o
funcionamento eclesial. En concreto, hai unha responsabilidade
específica e irredutible que compete á teoloxía e que non pode ser
absorbida, fagocitada ou negada polo maxisterio pastoral. Dito de
xeito máis concreto e xa directamente persoal: como teólogo sei que
teño unha responsabilidade distinta á dos bispos, que respecto; pero
de ningún modo me sinto nin menos preocupado nin, dende a miña
propia dimensión, menos responsable pola presenza da fe no mundo.
Creo que calquera teólogo serio coincidirá comigo nesta impresión
e estará disposto a asumir idéntica afirmación.
En consecuencia, un teólogo que –nun ambiente que non é
precisamente moi favorable– dedica a súa vida, o seu traballo e a
enerxía do seu pensamento a actualizar a comprensión da fe, para
a facer vivible, crible e comprensible para os homes e mulleres de
hoxe, o menos que podería esperar dos seus bispos é o apoio ou
cando menos o respecto. Na modesta medida da experiencia privada
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–algunha vez hai que o confesar–, supón unha triste impresión a de
sentir o propio esforzo continuamente ensombrecido, cando non
falseado e descualificado, por unha nube de desconfianza oficial. E
a nivel máis amplo, é case tráxico ver que non se aprenden leccións
evidentes, non digamos xa como as do século XIX, senón como as
do pasado ben recente, vendo como os mellores teólogos –de Chenu
a Rahner e Urs von Balthasar, de Lubac a Congar e Ellacuría, para
aludir só aos mortos– foron sistematicamente silenciados, para ter
que recoñecer despois que era xustamente polo seu esforzo teolóxico
por onde pasaba a verdadeira e auténtica responsabilidade pola fe
da igrexa no mundo actual.
Claro está que isto non significa pedir unha patente de corso para
calquera teoloxía, pois, como todo o humano na igrexa –o goberno
pastoral non excluído–, tamén ela está exposta ao fallo e ao desvío.
O cal leva ao punto central: a relación entre o maxisterio pastoral
e a reflexión teolóxica.
Para unha análise crítica o que talvez máis asombra no documento
é xustamente a flagrante confusión de planos. Asinado por pastores,
ditamina a base de afirmacións sen argumentación, sobre grande
número de cuestións teolóxicas fundamentais, que como tales piden
unha reflexión e un razoamento que corresponda ao seu preciso
nivel. O crente ten dereito a esperar que un documento así lle fale
das verdades da fe, deixando para outras instancias as discusións
especificamente teolóxicas. No noso caso concreto, comprenderíase
moi ben, por exemplo, que insistise en que a revelación, como
“palabra” de Deus, é fundamental para alimentar e orientar a vida
da fe, que polo tanto debe predicarse e cultivarse con coidado, e que
convén ir introducindo a toda a comunidade na súa xusta
comprensión. Pero, se se trata de cuestións de interpretación
estritamente teolóxica, unha de dúas: ou non se mencionan por
consideralo innecesario ou, se se cre que hai algunha interpretación
que dana á fe, haberá que fundamentalo con razóns teolóxicas.
Dar un paso tan grave, polo menos cando se trata de posturas
responsables, expostas a base de traballo intelectual e compromiso
crente, só pode facerse –cun mínimo de honestidade humana e de
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responsabilidade evanxélica–, apoiándose nunha discusión seria e
competente. Se esa discusión aínda non existe, e se o autor ou os
autores espuxeron pública e repetidamente as súas teses e xamais
se negaron ao diálogo, senón que, ao contrario, o pediron e
ofreceron sempre, non existe outro camiño lexítimo que o de o
suscitar previamente ou exercelo no mesmo traballo en que se
aborda a cuestión. E dende logo, xamais será licito, nin democrática
nin eclesialmente, emitir unha descualificación pública, sen antes
dialogar co autor.
A exposición da revelación e das súas consecuencias teolóxicas
con que intentei resumir o nuclear da miña concepción, está
apoiada nos traballos citados en notas precedentes: unha monografía
de 500 páxinas, aparte de numerosas publicacións menores. Iso,
claro está, non garante o seu acerto; pero creo que calquera lectura
minimamente rigorosa pode recoñecer que se trata dunha proposta
seria e fundada. Afirmar sen unha mínima argumentación que esa
concepción nega a realidade da revelación, constitúe –perdóese a
dureza da expresión– unha ousadía carente de toda xustificación. E,
saíndose xa do persoal, desa actitude resultan dúas consecuencias
especialmente graves. A primeira, que ditaminar sen se sentir
obrigado a apoiarse en argumentos, leva de xeito inevitable a un
estilo cada vez máis autoritario. A segunda, máis grave, que,
desautorizando ou condenando sistematicamente aqueles teólogos
que intentan actualizar a comprensión da fe, a xerarquía está a
cortar as pontes que levan a un diálogo efectivo coa sociedade e a
cultura. ¿Non estará aí a raíz desa sensación de anacronismo e
irrealidade que demasiadas veces acompaña a moitas declaracións
oficiais?
Pero hai algo aínda máis grave, e con isto chegamos ao punto
terceiro e final: o da moralidade do procedemento. Porque non só
non se discute a proposta, senón que mediante unha cualificación
que xamais aparece nos meus escritos –nin pode aparecer por ser
intrinsecamente incompatible coa súa lóxica–, se a deforma de xeito
radical. Despois do exposto, aínda que sexa de xeito tan sucinto,
¿qué lectora ou qué lector pode aceptar que a miña proposta
presenta a revelación “como unha mera percepción subxectiva” (n.
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9)? Visto con certo humor, tal procedemento non deixa de ser –
tollendo ponens, segundo a antiga sabedoría escolástica– unha
excelente confirmación desta. Porque, verse obrigados a deformar
unha teoría para a poder refutar, equivale a un recoñecemento
tácito da súa verdade.
Pero o asunto é demasiado serio para limitarse a unha observación
enxeñosa. Presentar en público de xeito falso unha opinión teolóxica,
constitúe unha auténtica calumnia. Calumnia que, tratándose
dunha cuestión de tanta e tan central transcendencia, supón
obxectivamente unha falta grave, coas consecuencias morais
correspondentes, cuxa enumeración me produciría un invencible
pudor. Digo “obxectivamente”, porque, como é natural, non quero
xulgar intencionalidades subxectivas. Pero debo dicir tamén que xa
vai chegando a hora de que estes asuntos se tomen na igrexa coa
seriedade que lles corresponde. Tampouco os que en pleno século
XVI queimaban persoas en nome da fe en Deus tiñan seguramente
unha mala intención subxectiva, pero hoxe horrorízanos a falta de
lucidez e coherencia evanxélica que xa entón era posible13. E dende
logo, serían condenados, sen que lles valese a “obediencia debida”
nin a fidelidade a ningún sistema, se actualmente puidesen ser
traídos ante un imposible “Nürenberg” de dereitos humanos. Por
fortuna, hoxe non se queiman herexes, pero pódense arruinar
reputacións e, mesmo cando está en mans da burocracia eclesiástica,
cortar carreiras e dificultar a supervivencia.
Son consciente da dureza destas consideracións, que a min mesmo
me repugnan. E consola pensar que, por fortuna para todos e non
en último lugar para a mesma Conferencia Episcopal, transcendeu
o feito de que, entre negacións e abstencións, dezaseis bispos

13

Que xa entón era posible, aparece, por ex., claramente na condenación que León
X fixo da proposición de Lutero: “Queimar herexes vai contra a vontade do Espiritu
[Santo]” (DS 1483). J. I. González Faus, La autoridad de la verdad. Momentos
oscuros del magisterio eclesiástico, 2. ed., Santander 2006, 80-81,cita tamén a
Erasmo e nada menos que a san Xoán Crisóstomo, quen afirmaba que “matar un
herexe é introducir na terra un crime inexpiable”. Debemos saudar con esperanza
a segunda edición desta obra, que ben merecería unha profunda meditación á hora
de exercer o maxisterio.
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negáronse a asinar o texto. Así e todo, creo que convén dicilas,
xustamente en nome desa fe que todos queremos proclamar e
defender. E facelo apoiados nun evanxeo que hai dous mil anos
precavía con exquisita cautela contra todo xuízo: “Non xulguedes,
e non seredes xulgados” (Mt 7,1). E que, mesmo en caso de conflito
aberto, esixe un proceso de diálogo graduado, con exclusión de todo
secretismo: individual, primeiro (“a soas ti con el”); con minoría
competente, despois (“toma contigo un ou dous”); á comunidade,
finalmente (“dillo á comunidade”); para só entón chegar a un
ditame (cf. Mt 18,15-16). Todo un programa de hai dous mil anos,
que sería una benzón para a Igrexa actual.
Andrés Torres Queiruga
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Sínodo de Tui-Vigo:
Esperta e camiña
Xoán Andión Marán

“Un sínodo é un espazo de encontro de todos os
sectores do Pobo de Deus para vivir máis
intensamente a Igrexa diocesana como ‘a casa e a
escola da comuñón’”.
Mons. Diéguez Reboredo

A diocese de Tui-Vigo acaba de clausurar un sínodo que centrou
a atención pastoral dos últimos tres anos e medio. É o número XVI,
pero o seu estilo ten pouco que ver cos celebrados hai xa máis de
300 anos.
Trátase dunha realidade complexa que permite ser contemplada,
e mesmo valorada, dende ángulos diferentes e complementarios.
Nesta primeira aproximación –que outros poderán completar–
limitareime a: situar o sínodo na realidade diocesana, facer unha
breve crónica da súa realización, sintetizar os contidos básicos das
súas propostas e valorar a súa incidencia sobre todo cara ao futuro.
Os antecedentes
Xa no ano 1999 o bispo Mons. Diéguez encarga que se estude a
experiencia sinodal dalgunha diocese por se chegase a ocasión de
embarcármonos tamén nós nunha aventura semellante. Unha
primeira consulta ao Consello de Presbiterio amosa que a maioría
non considera oportuno dar ese paso. Decídese porén realizar un
estudo socio-relixioso que, dirixido polo P. Vicente Sastre e o seu
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equipo do INCI de Valencia, remata –despois de 2 anos de traballo–
coa publicación dun informe xeral da diocese e 3 cadernos específicos
sobre o clero, vida consagrada e catequistas.
A partir do estudo socio-relixioso, e do propio coñecemento da
realidade, unha ampla comisión de traballo redacta un documento
no que se sinalan catro urxencias prioritarias e un marco pastoral
de referencia. Despois de pasar por distintos grupos e organismos,
analízase no Consello de Presbiterio e no Consello Diocesano de
Pastoral, para que decidan qué resposta a esas urxencias parece
máis axeitada neste momento da diocese: un plano de pastoral,
unha asemblea, ou un sínodo.
A elección entre as tres opcións presentadas repártese de forma
bastante equilibrada, cunha moi lixeira preferencia polo sínodo.
Despois de reunir tamén ao Colexio de Consultores e as comisións
permanentes dos anteditos consellos, o bispo –na liña da maioría
relativa expresada– decide a celebración dun sínodo. Na carta de
anuncio di:
“Sei que non hai unha fórmula máxica para os grandes desafíos que
ten a nosa Igrexa nestes tempos, pero non podemos cruzarnos de brazos.
Contamos coa axuda do Señor e habemos poñer os medios que temos á
nosa disposición”.
“En reunións de grupo ou en asembleas, tentaremos descubrir o que din
á nosa Igrexa os sinais dos tempos, tratando de interpretalos á luz do
Evanxeo...”
Carta anunciando o sínodo diocesano,
7 de outubro de 2002.

Os primeiros pasos
Dende o principio inténtase unha participación o máis ampla
posible, cousa non doada tendo en conta o escaso entusiasmo de
arranque. Si se ve importante que na propia organización se
procure representatividade e presenza plural.
A Comisión Xeral do Sínodo, e a súa comisión permanente, vai ser
o órgano de reflexión e decisións que oriente o camiño a percorrer
ata desembocar nas asembleas propiamente sinodais. Nesa comisión
participan 56 persoas, con clara maioría de segrares. O seu primeiro
reto é espertar a creatividade e achegar suxestións do que se pode
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facer “para que o sínodo pase de ser a ilusión dun grupo reducido
a converterse nun proxecto realmente diocesano”.
A primeira temporalización marca tres grandes etapas: 1ª:
sensibilización (xaneiro – decembro 2003), 2ª: grupos sinodais e
asembleas de zonas (xaneiro 2004 – setembro 2005) e 3ª: asembleas
sinodais (a partir de novembro 2005).
Algo se move
O día 6 de abril de 2003 en todas as parroquias da diocese empeza
a soar o sínodo e a poñerse en marcha unhas actividades de
animación que axuden a darlle contido. Colócanse carteis e
distribúense milleiros de trípticos. E sobre todo comezan a celebrarse
encontros e charlas-coloquio en distintas zonas da diocese para
invitar a saír da rutina e “camiñar xuntos”.
Os elementos creados como material identificativo e de
sensibilización marcan o estilo que reflicte o espírito que se quixo
imprimir ao longo de todo o proceso sinodal de Tui-Vigo:
Logotipo: un trisquel
É esta unha figura que, ademais de representar doadamente o “S”
de sínodo, ten fondas raíces galegas mesmo reflectidas nos petroglifos
e pezas dos poboados castrexos que os expertos datan nos primeiros
tempos do cristianismo. Unha mirada aos comezos da evanxelización
na nosa terra, unindo galeguidade e visión cristiá, pode mergullarnos
na forza daqueles primeiros entusiasmos. É o que queremos.
O trisquel ten así mesmo referencias ao sol que, no seu movemento,
irradia luz e calor. Imaxe que escritores cristiáns queren ver como
símbolo de Cristo resucitado, centro de vida e plenitude de salvación.
E aínda quixemos que a orientación do movemento do noso
trisquel fose a das agullas do reloxo expresando dinamismo cara
adiante. Porque o sínodo pretende mobilizar, comprometer, impulsar
as comunidades cristiás desta Igrexa particular nunha verdadeira
renovación pastoral para os anos vindeiros.
O lema: “esperta e camiña”
Estamos en época de movidas, aínda que tamén de pasotismos. As
rutas e os camiños atraen a milleiros de persoas que, cargados só

24 376

Sínodo de Tui-Vigo: Esperta e camiña

co indispensable, fan do andar un estilo de vida, polo menos por
algún tempo. Algo hai de liberación en toda peregrinaxe. E moito
hai de liberación nas palabras que, en boca de Xesús, nos recorda
o Evanxeo: “levántate e anda”, “colle a túa padiola e vaite”,
“desenleádeo e que camiñe”... Xente tollida, paralítica e mesmo
morta... bótase a andar.
“Esperta e camiña”: invitación e chamada a saír da somnolencia,
abandonar o conformismo e a rutina para iniciar unha nova
andaina, cos pés apegados á terra e a mirada posta no futuro.
O primeiro cartel: ¡a voar!
Unhas ringleiras de pombas, organizadas en serie, formais e
mesmo aburridas... e unha palmada que rompe o silencio... e as
filas: ¡A voar! Timidamente algunhas fenden o aire co seu bater de
ás... seguirán outras. Esa é a pretensión: chamada a moverse, a
entusiasmarse, a cambiar de estilo, a non deixar que a monotonía
rutineira faga esmorecer a vida da comunidade.
A oración do sínodo
Fixemos tamén unha oración que se distribuíu en milleiros de
estampiñas. Porque este é un tempo para vivir na confianza, na
bendición ao Señor, na procura dunha nova andadura que sirva
para, como di o texto da pregaria: “renovar a fidelidade ao
Evanxeo, enfortecer a comuñón e a fraternidade, afianzar a fe,
avivar a esperanza,medrar día a día no amor solidario”.
Enténdese o sínodo como un don e unha tarefa. É preciso
implicarse a fondo, pensar, planificar... pero tamén acoller, escoitar,
deixarse anovar:
“Coa acción fecunda do teu Santo Espírito
ilumina a nosa intelixencia
e alenta o noso compromiso
para que escrutemos con acerto a vida,
propoñamos vieiros novos ao Evanxeo
e traballemos arreo na construción do teu Reino”.

De que imos tratar?
Despois dunha primeira sensibilización a través dos carteis,
trípticos, estampas e comunicacións directas coa xente, cando a
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palabra-realidade sínodo empeza a soar, proponse a consulta sobre
os temas que han ser tratados. Coa axuda dun sociólogo, aínda que
non se trata dun estudo propiamente técnico, elabórase un
cuestionario con dúas partes: unha lista de temas analizados na
comisión xeral e tendo en conta o estudo socio-relixioso; entre eles
deben escollerse catro; e unha segunda parte totalmente aberta
para suxerir outros temas que libremente se queiran sinalar.
Tendo en conta que a consulta se entende tamén como elemento
sensibilizador, distribúese abundantemente por toda a diocese.
Recíbense 9.124 contestacións. Resulta interesante constatar que
as prioridades sinaladas na consulta coinciden coas urxencias
extraídas do estudo socio-relixioso.
Estes son os temas máis destacados:
1. Igrexa e mocidade

54,7 %

2. A Igrexa e os pobres e marxinados

42,8 %

3. A familia cristiá na sociedade actual

33,3 %

4. Participación da muller na Igrexa

31,3 %

5. Indiferenza relixiosa e increnza neste tempo

24,1 %

6. A transmisión da fe hoxe

20,5 %

Os novos temas suxeridos con maior número
de votos son:
1. Celibato opcional

2,79 %

2. Postura da Igrexa diante de temas debatidos na
actualidade
3. Proximidade e comunicación dos sacerdotes

1,39%
0,99 %

Comisións técnicas e temas definitivos
Os resultados da consulta preséntanse en detalle na Comisión
Xeral do Sínodo. No diálogo percíbense con claridade dúas cousas
a ter en conta á hora de organizar os temas definitivos: respectar
escrupulosamente a demanda expresada na consulta e situar estes
temas prioritarios no marco das grandes dimensións pastorais,
tendo en conta que non estamos a elaborar un plan de pastoral
senón un sínodo, con alcance temporal e de contidos bastante máis
amplo.
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Defínese, con práctica unanimidade, un primeiro esquema en
catro apartados e cinco temas cada un, que aínda pasará por varias
revisións; e danse os pasos para constituír as catro comisións
técnicas que serán as encargadas de levar a iniciativa no estudo e
desenvolvemento da temática. Coa participación non só da comisión
xeral, senón tamén doutros grupos diocesanos, elíxense as 28
persoas (sete por cada comisión) procurando que en cada grupo
haxa polo menos algunha persoa experta na temática sobre a que
van traballar, con experiencia no campo do que se trate, con
capacidade para expresar os temas de maneira sinxela e comprensible
e con representación de distintas idades, sexos e situacións.
Constitúense as catro comisións técnicas, cun relator en cada
unha, e unha comisión coordinadora para evitar reiteracións ou
lagoas importantes. Á fin, a temática do sínodo queda formulada así:
DOCUMENTO 1: A Igrexa, fogar da fe
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1.
2.
3.
4.
5.

Familia: berce do espertar relixioso e do crecemento na fe
Catequese: iniciación, transmisión e maduración da fe
Mocidade: canles de acompañamento e de maduración cristiá
Formación: educación permanente da fe
Evanxelización: testemuño e anuncio de Xesucristo hoxe

DOCUMENTO 2: A Igrexa celebra a súa fe
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1.
2.
3.
4.
5.

Liturxia: acción de Cristo e da Igrexa
Sacramentos: chamada de deus e resposta da persoa
Eucaristía: centro da vida da Igrexa
Oración: a relación con deus e as súas diversas expresións
Xuventude e celebración: a súa integración na celebración
comunitaria

DOCUMENTO 3: A Igrexa, comunidade viva
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1.
2.
3.
4.
5.

Comuñón e corresponsabilidade: tarefa de todos
Ministerios e servizos: todos somos necesarios na comunidade
A familia, comunidade viva: riquezas e desafíos
A muller: unha voz non escoitada
Renovación pastoral: a parroquia, fogar dunha pastoral
renovada

DOCUMENTO 4: A Igrexa, fermento de amor
Tema 1. Fe e sociedade: a presenza da igrexa na vida social, cultural e
política
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Tema 2. Os últimos: un compromiso da igrexa diocesana cos últimos e
non atendidos
Tema 3. O compromiso sociopolítico: crentes na acción: política e
traballo
Tema 4. A caridade: expresión de fidelidade ao evanxeo e ao home de
hoxe
Tema 5. Os enfermos: Xesús vive o reino no trato co enfermo.

Etapa central: os grupos sinodais e as asembleas diocesanas
Central porque está temporalmente entre a primeira de
sensibilización/posta en marcha e a terceira de celebración do
sínodo propiamente dito. Pero central sobre todo porque esta é a
etapa da participación efectiva e directa de todos os que queren
mergullarse no proceso sinodal. É o momento de vivir esta
experiencia eclesial en clave de comuñón e corresponsabilidade. É
hora de escrutar a realidade, dialogar, escoitar ao Espírito e
escoitarse mutuamente, para achegar suxestións e implicarse na
tarefa común.
Cara á constitución dos grupos sinodais procúrase a colaboración
de todos os organismos e persoas que poidan crear rede para
achegarse á xente: Consello Diocesano de Pastoral, Consello de
Presbiterio, Consello Diocesano de Laicos, Vida Consagrada,
Comisión Xeral do Sínodo, numerosos encontros en distintas zonas
da diocese, responsables e grupos parroquiais... e un día de
lanzamento con axudas para a liturxia, carta do bispo e materiais
de información e animación.
Invítase explicitamente a constituír grupos plurais e heteroxéneos,
mesmo a que quen forma parte dalgún movemento se mesture con
outras persoas, para buscar en todo caso a riqueza da comuñón na
diversidade. Preténdese que non só participen os de sempre, aínda
que non é nada doado acadar outras implicacións.
Ao longo de dous anos, os grupos sinodais dedican tres meses e
medio a cada un dos catro documentos, cun ritmo de reunión
quincenal. Axudados por un moderador/a e un secretario/a que o
mesmo grupo elixe, van traballando os temas e elaborando as
propostas que serán enviadas á secretaría do sínodo, tanto as
consensuadas grupalmente como as individuais. En paralelo hai
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varias reunións cos moderadores, cos sacerdotes, cos delegados
parroquiais e comunicación cos propios grupos, buscando alentar
no camiño emprendido.
Chegaron a constituírse 638 grupos, cunha participación de 6.431
persoas. No segundo ano descendeu o número quedando, nos
momentos máis baixos, en 536 grupos con 5.405 persoas.
Contra o final deste proceso, á comisión xeral pareceulle ben facer
unha consulta complementaria e directa a persoas que, non tendo
participado nos grupos sinodais, se pensaba que podían achegar
reflexións interesantes dende diversas sensibilidades sociais non
tan representadas: persoas do mundo universitario, xuvenil, do
traballo, do periodismo, da política, dos sindicatos, da inmigración...
A resposta foi escasa e pouco significativa.
Neste tempo celébranse así mesmo dúas asembleas diocesanas,
en setembro de 2004 e setembro de 2005, en distintos lugares da
nosa xeografía, cinco xuntanzas en total. Trátase de encontros, con
forte carga de información e convivencia, para que todos os
diocesanos teñan a oportunidade de participaren dalgún modo na
experiencia sinodal. En conxunto contabilizouse nestas asembleas
unha participación arredor de 3.000 persoas.
O sínodo dos máis novos
Para participar nos grupos sinodais fixouse unha idade mínima de
16 anos. Pero xa dende o comezo se quixo procurar tamén a
participación dos máis novos, aínda que de maneira distinta. A eles
tocará de feito poñer en práctica moitas das futuras decisións do
sínodo.
Elaboráronse dúas unidades didácticas adaptadas a dous niveis de
idade: 7-10 anos e 11-15 anos, aínda que con igual temática: A
Igrexa e O Sínodo. Tamén a eles se lles pedían sinxelas achegas
sobre como renovar a Igrexa diocesana. Un crebacabezas sobre a
corresponsabilidade, foi outro dos elementos de sensibilización
sinodal dos máis pequenos.
Celebrouse así mesmo un encontro sinodal dos máis novos baixo
o lema “Ven ao teu Sínodo”, unha xornada especialmente alegre de
convivencia e festa.
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Todo a punto
As catro comisións técnicas foron recibindo as propostas que,
consensuadas nos grupos ou a título individual, ían sendo elaboradas
na reflexión e traballo sobre os documentos. Máis de vinte mil
formulacións: material abondo, sen moita novidade, con numerosas
insistencias en puntos comúns, algunhas queixas pastorais e outras
indicacións.
Nun longo e coordinado traballo de síntese, as comisións redactan
159 propostas provisionais que tratan de recoller organizadamente
esas achegas dos grupos sinodais. Quíxose expresamente ser parcos
en número –os sínodos coñecidos aprobaron bastantes máis
propostas– porque a pretensión non é publicar un avultado libro de
orientacións, que nunca acaban de abordarse, senón poñer as bases
dunha renovación que se poida abranguer en tempo razoable.
Fieis ao desexo de seguir contando coa xente, mándanse de novo
estas propostas pre-sinodais a todos os grupos, para informalos do
camiño percorrido polas súas achegas e solicitar aínda unha
derradeira colaboración antes de que se constitúa a asemblea
sinodal e inicie os traballos definitivos. Pídese en concreto que,
dende unha lectura individual repousada, se reúna o grupo sinodal
para suxerir a supresión dalgunha proposta, ou as modificacións
que se consideren oportunas, ofrecendo redaccións alternativas.
Esas suxestións son incorporadas ao texto polas comisións
correspondentes.
Aquí remata o traballo sinodal directo dos grupos espallados pola
diocese.
E iníciase o proceso de constitución da asemblea sinodal. A partir
do número de membros natos que a propia estrutura sinodal
reclama, e buscando o maior pluralismo que a realidade permita,
manéxanse tres criterios básicos: formarán parte da asemblea as
persoas que levan tempo colaborando en organismos diocesanos
representativos, o número de segrares será polo menos o dobre da
suma de clérigos e vida consagrada e hase procurar a maior
presenza posible de membros dos grupos sinodais, cun sistema de
eleccións que priorice as parroquias e zonas.
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No momento de constitución da asemblea os datos son: 73
clérigos; 25 membros de vida consagrada; 203 segrares; total: 301.
Pronto se reduciu algo o número por pasamentos e por ausencias
permanentes mesmo dos substitutos.
Última etapa: a asemblea sinodal
O 23 de outubro de 2005 tiña lugar a apertura deste XVI Sínodo
Diocesano de Tui-Vigo. Nun primeiro momento: encontro de todos
os sinodais, constitución formal da asemblea, distribución aleatoria
en 20 mesas de diálogo e suxestións metodolóxicas imprescindibles.
A seguir: celebración eucarística na catedral. Era este un dos
actos que, xunto coas asembleas diocesanas de zona e a clausura,
pretendían abrir a realidade sinodal á participación significativa da
comunidade diocesana. Os 300 sinodais non van realizar un traballo
meramente individual. É a Igrexa particular de Tui-Vigo a que está
en sínodo. As 1.000 persoas reunidas na apertura simbolízano.
A asemblea sinodal reuniuse posteriormente en nove sesións de
reflexión e traballo. O salón de actos do colexio Cluny, nas catro
mañás dos sábados de novembro de 2005, e outras cinco de xaneirofebreiro de 2006, foi testemuña do entusiasmo e a inquietude, da
ilusión e o desacougo, do ardor e a ansiedade, da comuñón e o
distanciamento, da ledicia e a paixón... da vida plural de preto de
300 sinodais empeñados en enriquecer e sacar adiante orientacións
e criterios que renoven no Espírito, aquí e agora, as nosas
comunidades cristiás, a nosa Igrexa.
Segundo fora aprobado no regulamento da asemblea, trabállase
cada documento a partir dun relatorio, con tempo de reflexión nas
mesas de diálogo, mediante achega e debate das emendas, modos e
novas propostas, como elaboración do grupo ou a título individual,
avaladas por outros sinodais, con diálogos abertos a toda a asemblea.
Finalmente lévase a cabo a redacción definitiva das propostas e
prodúcese a votación: de cada unha das formulacións, de cada
documento e do conxunto.
Non podía faltar a oración nunha asemblea de crentes reunidos
no nome do Señor e algúns momentos máis distendidos de convivencia
e compartir.
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A clausura
A tarde do sábado 18 de marzo de 2006 foi na diocese de Tui-Vigo
o remate dun proceso de camiñar xuntos, de escoitar e vivir –non
sen limitacións, certamente– a chamada “esperta e camiña”. Se o
percorrido sinodal foi unha experiencia de Igrexa, a clausura quixo
ser o signo vivo das comunidades cristiás espalladas polos recunchos
da nosa xeografía, reunidas neste día en comunidade diocesana,
presidida polo bispo, e congregada en eucaristía, fonte e cume da
vida cristiá. De feito o bispo pedira que esta fose a única eucaristía
celebrada esa tarde na diocese.
A ilusión era reunirnos no parque de Castrelos, marco ao aire
libre de natureza acolledora, pero a climatoloxía obrigou a utilizar
os amplos servizos a cuberto do recinto de Cotogrande (IFEVI). Alí
acudimos, nunha xornada que chovía por demais, arredor de 10.000
persoas, acompañados tamén polo nuncio e os bispos de Galicia. O
Cristo que presidía o altar era ese día a imaxe do Cristo da Vitoria;
lembramos a María coa imaxe de Nª Sª da Franqueira e tivemos
tamén presente ao noso patrón san Telmo. Estreamos unha misa en
galego composta por Odiló Mª Planás, monxe de Monserrat.
Nas palabras de clausura, Mons. Diéguez Reboredo dixo: “recibo
como froito singular dos traballos sinodais as propostas referidas
aos catro documentos de reflexión. Entréganseme para a elaboración
das oportunas decisións que despois do Sínodo haberá que adoptar
e que espero poder ofrecer proximamente á nosa Igrexa de Tui-Vigo”.
Ao remate da celebración fíxose pública a “Mensaxe do Sínodo”
aprobada unanimemente na última sesión da asemblea sinodal: “...
O traballo sinodal serviunos para redescubrir situacións que
desacougan; fíxonos ver as nosas debilidades, rutinas e canseiras.
Pero tamén espertou ilusións, esperanzas e ansias de mirar ao
futuro para construílo con audacia. E, sobre todo, avivou en nós a
fe e a confianza no Espírito do Señor que sempre nos acompaña…
Xuntos repasamos as sombras da nosa pastoral e escrutamos tanto
as luces coma os itinerarios que haberá que renovar no futuro…”
Que dixo o Sínodo?
Cento corenta e seis son as propostas finais votadas e aprobadas
na Asemblea Sinodal. Aínda que é un número relativamente reducido,
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non é doado elaborar unha síntese exhaustiva e breve ao mesmo
tempo. Convido aos lectores de Encrucillada a ler o texto completo
en canto sexa publicado nos vindeiros meses. De momento, case en
primicia, ofrezo algo parecido a un índice, organizado arredor de
oito grandes núcleos pastorais, consciente de que este esquema
supón unha simplificación empobrecedora. (O número entre
paréntese é o da proposta correspondente).
Personalización da fe / formación
Formación para o matrimonio e a familia (2); axentes de pastoral
familiar (6); crear ou potenciar a catequese de adultos (8); elaborar un
directorio diocesano de catequese (11); formación de catequistas (12);
mellorar materiais e métodos catequéticos (13); coidar aos axentes de
pastoral xuvenil (17); favorecer o coñecemento, estudo e reflexión
teolóxica (21); usar e potenciar as novas tecnoloxías e os medios de
comunicación (22); atender o ensino relixioso escolar e a formación do
profesorado (23); abordar os acontecementos extraordinarios ou
relevantes (24); potenciar os organismos e lugares de formación
teolóxica e pastoral (25); crear unha publicación diocesana de
información (26); establecer un organismo diocesano que atenda a
formación (27); coidar a formación permanente do clero (28); alentar
o testemuño cristián no medio do mundo (29); cultivar a dimensión
misioneira dos axentes de pastoral (31); promover actividades e
grupos de carácter evanxelizador (33.34); formación litúrxica (36.64);
reflexionar sobre a realidade e discernir a resposta ás situacións
concretas (100); seminario e formación permanente (103); formar na
dimensión social da fe e na doutrina social da Igrexa (108.109.111);
fomentar nas familias a educación en valores sociais (130); formación
para a caridade e a xustiza (132); formación do voluntariado (134);
formación de persoas voluntarias para a atención dos enfermos (141);
informar e formar en cuestións de bioética (142).
Familia
Establecer un plan diocesano de pastoral familiar (1); mellorar os
cursiños e a pastoral prematrimonial e acompañar especialmente os
matrimonios novos (3.91.92); impulsar escolas de pais, grupos de
matrimonios, de reflexión e compromiso... (4); divulgar a mensaxe da
Igrexa sobre a familia e a vida (5); implicar e apoiar aos pais na
educación dos fillos (7); orientacións do sacramento do matrimonio
(49); a oración na familia (59); promover grupos cristiáns de
matrimonios e familias (86); crear o equipo de pastoral familiar en
cada parroquia ou zona (87); fomentar a relación familias-parroquia
(88.93); apoiar o Centro de Orientación Familiar (COF) da diocese
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(89); atención ás familias con problemas e aos non casados, separados,
divorciados, monoparentais, abandonados (90); fomentar nas familias
a educación en valores sociais (130).
Mocidade
Presenza dunha Igrexa testemuñal e comprometida nos ambientes
xuvenís (14); participación da mocidade nos organismos da Igrexa
(15); fomentar o voluntariado (16); implantar un plan diocesano de
pastoral xuvenil (18); crear espazos alternativos de ocio e ámbitos
atraentes para o encontro e acompañamento (19); axudar a descubrir
e responder á propia vocación (20); participación activa nas celebracións
da comunidade (65); e noutras celebracións e encontros (66.69);
pastoral da confirmación (67); carácter pedagóxico das celebracións
(68); celebracións conxuntas e actividades coordinadas (70.71);
implicación da mocidade no mundo da pobreza e marxinación (137).
Celebración do misterio cristián
Crear equipos de liturxia (37); centralidade de Cristo na vida litúrxica
(38); inculturación da fe e uso do idioma galego nas celebracións (39);
os diversos ministerios nas celebracións litúrxicas (40); actitudes de
quen preside ou dirixe as celebracións (41); celebración festiva e
presenza da vida e o compromiso (42); atención aos criterios litúrxicos
(43); destacar o carácter comunitario e a prioridade parroquial (44);
os sacramentos: sentido (45), criterios pastorais (46), iniciación cristiá
(47), reconciliación (48), matrimonio (49), unción dos enfermos
(50.145), orde e profesións relixiosas (51), en especial a ucaristía: fonte
e cume (52), atención do día do Señor: eucaristía ou celebración en
ausencia de presbítero (53), catequeses eucarísticas (54), culto fóra da
misa (55), homilía (56), celebracións en situacións especiais (57),
distribución das misas nas zonas (58); a oración e as súas diversas
formas (60-62); centralidade da palabra de Deus (61), atender e
revisar a relixiosidade popular (63), coidar especialmente a celebración
da fe cos mozos e mozas (65-71).
Comuñón e corresponsabilidade
Responsabilidade da comunidade cristiá na catequese (9); implicación
dos sacerdotes na catequese (10); da mocidade nos distintos organismos
(15); instituír ou renovar: equipos de liturxia (37); consello de pastoral
parroquial (72); consello económico parroquial (73); equipo de pastoral
familiar (87); consellos arciprestais de pastoral (106); organismos
parroquiais ou zonais de axuda ao necesitado (119); Cáritas parroquiais
ou interparroquiais coordinadas (135.136); grupos parroquiais e
arciprestais de pastoral da saúde (140); fomentar canles de comuñón:
comunicación de bens, colaboración de persoas, intercambio de recursos
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(75.74.76); alentar o compromiso pola igualdade e a unidade (77);
priorizar a comuñón e corresponsabilidade nos nomeamentos e
reestruturacións (78); participación de segrares tamén en órganos de
decisión e goberno (79.99); favorecer ministerios laicais e servizos
eclesiais (80); corresponsabilidade económica (81); nos servizos sociais
(82); na formación e vida parroquial (84.83); nos plans de acción
pastoral (85); a muller na Igrexa: concienciación acerca do seu papel
(94); favorecer a igualdade corrixindo calquera discriminación (96.99);
apoiar propostas formativas e tarefas eclesiais de responsabilidade
(95.99); poñer en práctica as posibilidades de ministerios, funcións e
servizos da muller nas celebracións e na animación pastoral (97.98);
traballo corresponsable polos máis necesitados e marxinados (101);
colaboración entre as parroquias e os servizos relixiosos dos hospitais
(144).
Renovación pastoral das comunidades e parroquias
Todos os demais apartados contribúen a esta renovación. Só indico
aquí outras suxestións puntuais:
Estimular a dimensión misioneira (30); favorecer o primeiro anuncio
do evanxeo (32.35); crear ou renovar distintos consellos e comisións:
de pastoral, de economía, de liturxia, de pastoral da saúde...
(72.73.106.37.140); superación de aranceis e lograr o autofinanciamento (81); atención evanxelizadora a todos e especialmente aos
afastados e non crentes (102); coidar o seminario e a formación
permanente de todos como instrumento de renovación (102); fomentar
grupos parroquiais (104); crear Unidades de Acción Pastoral (105);
planificar e programar a todos os niveis (107).
Presenza dos cristiáns na vida social, cultural e política
Potenciala nos planos de acción pastoral (110); traballar polos dereitos
civís, políticos e sociais e apoiar movementos que promoven os dereitos
humanos (112.113); favorecer a implicación en distintas asociacións
(114); inculturación da fe, que se exprese nun compromiso por valorar
e potenciar a lingua e a cultura galega (115); implicación dos cristiáns
na vida pública e na realidade sociopolítica (125.126); potenciar
grupos parroquiais e movementos comprometidos socialmente (127);
propiciar actitudes proféticas, solidarias e reivindicativas (128); actuar
publicamente fronte de situacións inxustas (129).
Compromiso cos que sofren, especialmente cos últimos
Compromiso claro na defensa dos marxinados (116.112); defensa da
vida (117); as novas necesidades da pobreza (118); crear e apoiar
organismos parroquiais ou zonais de axuda ao necesitado (119);
potenciar a acción social e pastoral no mundo do mar (120); compromiso
co mundo rural (121); coidar a atención social e pastoral dos inmigrantes
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(122); compromiso cos países máis empobrecidos (123); potenciar a
pastoral penitenciaria (124); acompañar aos necesitados fomentando
accións e servizos integrais de promoción (131.133); voluntariado
(134); Cáritas (135.136.138); sentido cristián do sufrimento e actitudes
coas persoas que sofren (139.145); crear ou potenciar grupos de
pastoral da saúde (140); defensa da dignidade e os dereitos dos
enfermos (143); integración das persoas enfermas e discapacitadas
(146).

Logros e retos
Do sínodo aínda esperamos moito, non tanto polo que di, canto
porque se convirta en motor de renovación no futuro inmediato da
nosa diocese. Pero a experiencia sinodal, no seu percorrido de máis
de tres anos, ten xa producido algúns froitos visibles:
• unha movida probablemente antes non acadada;
• a participación corresponsable na planificación e realización
das actividades (comisión xeral, comisión permanente, delegados
parroquiais...).
• a participación de milleiros de persoas nas actividades abertas
e nos actos públicos: encontros de sensibilización nas
parroquias, consulta de temas, asembleas diocesanas nas zonas,
apertura e clausura;
• os grupos sinodais que promoveron reflexión, oración, achegas...
ao longo de dous anos;
• a continuidade, xa efectiva, de bastantes destes grupos que, con
fórmulas diferentes e a axuda dun material preparado para o
caso, perseveran nunha experiencia que para moitas persoas foi
grata e enriquecedora;
• a experiencia e encontros específicos dos moderadores de grupos;
Así e todo son moitas, sen dúbida, as realidades non logradas que
se converten en verdadeiros retos:
• que o slogan “esperta e camiña” non esmoreza: a participación
espertada se transforme e madure en corresponsabilidade no
camiño da pastoral ordinaria, en concreto: integración en
consellos parroquiais, arciprestais, diocesanos; tamén en
órganos de decisión e de goberno; renovación da estrutura
pastoral: unidades de acción con equipos evanxelizadores...
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• avance na formación, en especial dos axentes de pastoral;
• a familia: acoller, respectar, atender, acompañar...
• a xuventude: lograr unha verdadeira comunicación e
acompañamento en linguaxe e vida;
• ir máis alá da oferta de servizos nunha dimensión efectivamente
“misioneira”;
• axeitada presenza pública dos cristiáns que, vivindo a fe nesta
terra e neste tempo, nin a reduzan a un asunto privado nin
pretendan monopolizar invadindo outras autonomías;
• crecemento efectivo na “promoción” dende os servizos de acción
caritativo-social da Igrexa, e traballo conxunto con outros
organismos e voluntariados;
• ... ... ...
Estes e outros retos non son novos nas nosas comunidades
cristiás e na nosa Igrexa diocesana. O que resulta agora novidoso
é que un sínodo, cunha participación respectable de xente, chama
a tomar en serio os vieiros da renovación.
O sínodo ten aínda moito camiño que percorrer. É preciso facer
chegar ás comunidades e ás parroquias o que o sínodo suxire. Facer
del materia de reflexión, interiorización, explicitación e, coa
colaboración de todos, planificar a súa progresiva tradución na
vida.
“Ao remate da etapa sinodal recibimos, persoal e comunitariamente,
outra chamada que lembra a invitación evanxélica a non quedarse na
beira da rutina e a covardía: Igrexa de Tui-Vigo, “¡navega mar
adentro!”.
As propostas xurdidas do sínodo serán agora carta de navegación da
nosa acción pastoral. Quédannos moitas singraduras por vivir para
levalas a cabo. Invitamos a todos a colaborar, ao mencer do terceiro
milenio, transformando en vida estes desexos e sendo cada un luz e sal
nesta terra e nestes tempos.”

da Mensaxe do Sínodo
Xoán Andión Marán
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Futuro da pastoral en
Galicia

Xosé Manuel Pensado Figueiras

Faise difícil afrontar esta cuestión porque son moitos os
condicionantes que hai que ter en conta á hora de valorar a
pastoral actual e á hora de facer propostas de futuro.
En primeiro lugar é preciso considerar a variedade de ambientes
en que se vive a fe en Galicia. Temos o mundo de vila e urbano e
o mundo rural. É distinto o xeito de vivir a fe nas zonas mariñeiras
e nos ámbitos agrícolas e gandeiros. Hai que ter en conta o nivel
cultural e económico da xente. Por outra banda a despoboación
dunhas zonas, agravada pola dispersión, e o aumento repentino
noutras co que supón de falta de perspectiva de futuro no primeiro
caso e o desarraigo no novo emprazamento no segundo.
A maneira de concibir as relacións sociais e o uso do tempo de
lecer tamén fan variar o xeito de presentar as actividades para o
tempo que é preciso dedicar ao cultivo da fe. E, como non, habería
que facer unha valoración da evolución –ou a falla dela– da propia
configuración da Igrexa e das estruturas pastorais nos últimos
decenios. A chamada crise vocacional, o avellentamento do clero, a
concepción pastoral dos propios cregos que non deixan de seren
fillos das súas propias circunstancias, o como se forxou a
participación dos laicos na vida da Igrexa, etc1.
1

Sobre estes aspectos escribín dous artigos na revista Lumieira: Presente e futuro
da pastoral en Galicia: unha visión persoal. 47-48. 2001.¿É posible un novo modelo
de identidade parroquial? Unha experiencia parroquial.54-55. 2004. Briones, Luis,
Parroquia de barrio hoy. Crónica de una búsqueda. PPC, Madrid 2006. Interesante
libro onde conta o autor a súa experiencia nos sucesivos pasos para crear e dar vida
a unha parroquia nun barrio obreiro. Hai unha recensión desta obra no número 148
desta revista, elaborada por Andrés Torres Queiruga, páxinas 104-105.
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Como o que se me pediu foi presentar pistas de cara ao futuro dou por
suposta esta valoración dicindo que eu me considero un pesimista
esperanzado. Pesimista porque penso que vai moito tempo perdido pola
falla de interese en buscar estruturas que puxesen en valor as directrices
do Concilio Pastoral de Galicia2 (CPG) no conxunto das dioceses da nosa
autonomía. Tal vez o exceso de curas daqueles momentos, o ambiente que
eles viviran e a formación recibida levaron ao mantemento, por inercia,
do esquema dun cura por parroquia e como consecuencia perpetuouse o
clericalismo e a consideración dos laicos coma meros facedores do que o
cura di.
Pesimista porque vexo que o interese dos propios laicos (refírome en
xeral aos fregueses das parroquias) non mostraron nin mostran interese
polo cultivo da fe, reducíndoa en moitos casos a ver na Igrexa un
funcionariado máis. Certo que parte é por seren vítimas do clericalismo,
pero non se esgota aquí; igual que noutros moitos campos dende a
transición, por indicar unha data significativa, se evolucionou moito,
neste aspecto non se manifestou o mesmo interese. Certo é tamén que é
misión da pastoral atraer aos afastados, tarefa difícil se non hai a mínima
disposición para acoller a novidade evanxélica.
Esperanzado porque sinceramente penso que cando se chega ao fondo
do pozo non queda máis remedio que empezar a subir, non cabe instalarse
embaixo. Os esquemas de funcionamento herdados teñen os días contados,
por máis que se intente alongar a vida do agonizante. A crise vocacional
non vai atopar solución “inventando” curas senón creando estruturas de
funcionamento novas e isto vai ser así aínda que só sexa porque non vai
quedar máis remedio.
Esperanzado porque xa se van vendo iniciativas que dan pé a seguir
apostando por un futuro máis luminoso.
2
Só cito o Concilio Pastoral de Galicia e non o vaticano II a modo de reivindicación
polo esquecemento ao que foi sometido. Aínda que en cuestións puntuais poida
estar superado o espírito de fondo e a maioría dos contidos seguen ser instrumentos
válidos hoxe. O concilio pastoral de Galicia. Lumieira 29-30. 1995. Encrucillada 147,
2006 adica boa parte do número a recuperar a memoria do Concilio. O outro día
falando cuns veciños, dos que sempre estiveron colaborando na parroquia, e nin lles
soaba a existencia deste concilio. Bispos e curas deberiamos sentir vergoña de que
isto suceda.
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Unha proposta ¿irreal?
Eu apostaría por facer un proceso asembleario cunha ampla
participación de todos os sectores eclesiais onde se puxesen sobre da
mesa as cuestións que afectan ao futuro da Igrexa galega.
En primeiro lugar hai que ser conscientes de que cada vez máis
os cristiáns temos que ter a conciencia de ser o “resto de Israel” que
vive con convicción e entrega a súa fe. Seguir loitando por unha
sociedade uniformemente católica é irreal, conduce á frustración e
non sería nin sequera bo, pois minguaría a riqueza que nace da
diversidade.
Habería que facer unha análise global, seria e profunda da
situación actual. Pensar entre todos cal é a misión da Igrexa. Se
a misión é puramente cultual, á parte de traizoar o espírito do noso
concilio, teriamos que a crise vocacional se converte no problema
central, practicamente no único problema. Se a misión segue a ser
a proposta polo CPG a cuestión será concretala para o noso tempo
e ver que medios precisamos para a levar adiante. Aquí a tan traída
e levada crise vocacional quedaría na súa auténtica dimensión e
non por iso perdería a importancia que ten este ministerio.
Poderíase pensar de novo e claramente como a vida da Igrexa é
cousa de todos porque todos somos Igrexa e isto non pode seguir a
ser unha afirmación teórica. Poderíase ver cal é a nosa situación
como crentes ante unha sociedade que mudou grandemente en
poucos anos; qué autoimaxe temos ante a sociedade da que formamos
parte3. Este empeño require convicción e sentido dramático da
existencia para que non quede reducida a un ámbito marxinal senón

3

Domingo Moratalla, Agustín. Testigos y ciudadanos. Cinco dramas en la presencia
pública de la fe. Sal Terrae, 1093 (2005) 735-746. Analiza neste artigo a
complexidade da identidade cristiá e polo tanto da súa transmisión en todos os
ámbitos da nosa sociedade. Especialmente interesante resulta a análise de cinco
dramas na presenza pública da fe, a saber: en moitos espazos é imcompatible ser
empresario, ser político, ser científico, ser intelectual ou universitario e ser católico
e por último o drama de conciliar a identidade cristiá coa felicidade humana 742746).
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de presenza pública efectiva que implique procesos educativos,
simbólicos, históricos e políticos4.
Á vista disto habería que analizar qué labores concretos ten que
realizar a Igrexa e quen e como os tería que facer. Sería este o
espazo adecuado para reformular os servizos parroquiais, posto que
o esquema do cura omnipresente desaparece. Trataríase de ver
como se mantería o esquema parroquial; ben cun grupo de persoas
que atendesen a parroquia e os ministerios básicos, converténdose
o cura nun servizo máis de tipo itinerante ao estilo dos países de
misión e que xa está presente en Francia, por exemplo5. Ou ben
concentrando servizos parroquiais en puntos concretos onde
acudiría a xente e reducindo a parroquia a ocasións patronais ou
de pastoral funeraria. Ou ben compatibilizando as dúas, que non é
inviable.
Tamén este sería o sitio de pensar un modelo de sostemento
económico de toda esta estrutura necesaria para continuar a misión
do Reino.
En todo caso sería un sentar todos –insisto no todos– para ver
como un labor conxunto hai que o pensar e levar adiante
conxuntamente. Ás veces pode parecer máis fácil manter un esquema
piramidal, na práctica, nunha institución como a que pretende ser
a Igrexa o único que consegue e que quede reducida a pequenos
grupos escondidos na sancristía pero sen conseguir ser fermento na
masa. “Habería que insistir na necesidade dun exercicio da lealdade

4

Ib 738. Engade o autor “Cando na primeira Carta de Pedro se nos lembra que
o crente debe de estar sempre disposto a dar razón da súa esperanza (3,15), non
está dicindo unicamente dar ‘argumentos verbais’; está a dicir ‘dar testemuño
vital’...esta expresión é ética e políticamente adecuada, porque describe a
verdadeira transmisión, que se realiza ‘de corpo enteiro’: non só dando a fe que
un recibiu, senón dándose a si mesmo ao dala”
5

Pensado Figueiras, X. M. Presente e futuro da pastoral en Galicia. Unha visión
persoal. Lumieira, 47-48 (2001) 272-273. Conto aquí a miña pequena experiencia en
Costa do Marfil e como funcionan as parroquias nas zonas rurais deste fermoso país,
en boa medida o esquema é similar nas zonas urbanas aínda que con maior
presenza de cregos ou frades.
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e da disponibilidade que non xera súbditos, senón persoas
responsables e autónomas”6.
Certamente sería, se se fixese, un traballo arduo, por ter que
analizar as variables mencionadas e vendo as posibles respostas
para cada tipo de situación, por ter que acoller e respaldar as
iniciativas que xa existen e propor outras novas, por ter que asumir
as moitas resistencias dos distintos estamentos eclesiais e os
conflitos, sobre todo cos que usan a Igrexa como cuestión puramente
social, etc. Pero, con todo, clarificaría, daría luz e anticiparía os
pasos polos que, dun xeito ou doutro, imos ter que pasar.
Unha proposta ¿real?
A proposta arriba explicitada non é previsible que se faga real,
mais si é viable que se faga en cada zona pastoral a iniciativa
principalmente dos cregos, ou dalgún crego concreto nas súas
parroquias sobre todo se conta co respaldo dalgunha xente. A
eficacia non sería a mesma, pero sería arrancar con algo que
seguramente outros continuarían7.
Sorprende ver como hai pasos servidos en bandexa e que deixamos
escapar. Refírome a iniciativas propostas pola propia institución
pero que, por algunha razón, non interesa escoitar. Véxase por
exemplo como os canons 204-231 do CIC destacan o deber e o
dereito de todos os cristiáns, persoal ou asociadamente, ao
apostolado:
"Posto que, en virtude do bautismo e da confirmación, os laicos, coma todos os
demais fieis, están destinados por Deus ao apostolado, teñen a obriga xeral, e gozan
do dereito, tanto persoal como asociadamente, de traballar para que a mensaxe
divina de salvación sexa coñecida e recibida por todos os homes en todo o mundo;
obriga que os aprema máis naqueles lugares onde só a través deles
poden os homes escoitar o evanxeo e coñecer a Xesucristo". (c 225,1)
6

Domínguez Morano, Carlos. Creer despues de Freud. San Pablo, Madrid 1992,
páxinas 235.Todo o capítulo 9 deste libro que leva por título “A nadie llaméis Padre”
(208-239) analiza o poder, a autoridade, a obediencia e os votos na vida da Igrexa.
A súa lectura é moi interesante.

7
Quero insistir en que non é fácil non só polas resistencias dos propios párrocos
senón porque o interese dos cristiáns noutro esquema de funcionamento, ou mesmo
colaborar no que xa existe é cada vez máis complicado.
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Máis en concreto aínda
"Onde o aconselle a necesidade da Igrexa e non haxa ministros, poden tamén os
laicos... suplilos nalgunhas das súas funcións, é dicir, exercer o ministerio da
palabra, presidir, presidir as oracións litúrxicas, administrar o bautismo, e dar a
Sagrada Comuñón, segundo as prescricións do dereito". (c 230, 3)8.

Xeralmente as leis van por detrás da práctica e aquí é triste que nos
antecedan tanto que nin sequera teñamos en conta estas posibilidades. Non
aposto por facer dos segrares uns medios curas, porque destes non quedan,
pero si é importante ter en conta que está o dereito dando opcións
que teñen fundamento nas propostas dos concilios e que deron pé
a novas realidades pastorais noutros lugares. En calquera parroquia
son moitas as cousas que deben facer os cristiáns, é preciso
ofrecérllelas e que eles as queiran realizar.
A educación segue a ser un piar básico para a transmisión da fe.
Esta débese dar no ámbito familiar, parroquial e no ámbito do
ensino escolar9. Tamén aquí, no ámbito familiar, é curioso ver como
a fe se converte en algo do ámbito social, e a formación que se
considera oportuna, ou que se soporta oportunamente, é a da
preparación inmediata para os sacramentos10. A pesar disto é
imprescindible loitar pola implicación dos pais na formación cristiá
dos fillos, senón todo intento catequético será practicamente nulo,

8

O c. 861, 2 insiste nisto mesmo con respecto o bautismo e remata afirmando “...e
procurarán os pastores de almas, especialmente o párroco, que os fieis saiban
bautizar debidamente.” O c. 910, 2 é similar con respecto á comuñón e o 1.112
con respecto ao matrimonio. Previo ao código e fundamentándoo xa o Concilio
Pastoral de Galicia 9.7 e 17.9, recollendo o sentir do Vat II, recolle o sentido e
necesidade das celebracións dominicais en ausencia de presbítero. O ritual que
regula estas celebracións xa ten anos (1974) aínda que estea sen estrear en
moitos lugares.
9
García-Gallo Peñuela, Isabel e Valdés Moreiras, Concha. Familia, escuela,
parroquia: tres pilares en la transmisión de la fe. Sal Terrae, 1093 (2005). Unha
boa amiga e colaboradora di que se non houbese formación relixiosa na escola os
pais sentiríanse máís urxidos a se implicar e valorar a educación no ámbito
parroquial.
10

É frecuente escoitar, cando se convida aos rapaces para a catequese parroquial,
que as nais pregunten: “Xa fixo a primeira comuñón, ¿que máis ten que aprender?
A resposta é clara: o descenso clamoroso dos nenos que asisten a catequese trala
celebración da primeira comuñón.
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non só na infancia senón na mocidade11. Ou logramos a continuidade
na vivencia da fe ou seguiremos a facer da parroquia unha
“subministradora” de sacramentos12.
Unha dimensión que pode ser, e de feito está sendo, inicio na
experiencia de fe é a implicación da xente –especialmente dos
mozos– en temas de solidariedade, e aquí o campo é moi amplo. O
sentimento de sermos útiles a alguén abre portas para unha
vivencia fundamentada da fraternidade que nos é tan propia. É
oportuno que haxa un gran esforzo pastoral en formar este
sentimento para que sexa expresión dunha vivencia netamente
evanxélica.
Ultimamente están renacendo ou creándose moitas confrarías.
Puidera ser tamén un campo interesante sempre e cando se loite en
tres liñas. Que non se convirtan nun conventículo en torno a un
santo, á parte ou enfrontado co resto da parroquia. Que sexa canle
de formación e fonte de vida evanxélica para que sexa fermento nos
campos de traballo onde se movan os confrades. E que sexa canle
de conexión con outras realidades eclesiais e sociais e fonte de
felicidade dentro do mesmo grupo.
De aquí que sexa importante que as actividades que se organicen
non sexan só as de organizar a festa do santo senón tamén calquera
outra que fortaleza esa dobre dimensión cara dentro e cara fóra do
grupo. A colaboración e axuda mutua de agrupacións eclesiais,
culturais, humanitarias, porque nada lle é alleo a Igrexa, abre
horizontes, enriquece os membros e fai que o labor desenvolvido
teña maior proxección e éxito.
O mesmo cabería dicir para calquera outro movemento de Igrexa
onde sería importante, ademais, que se crease unha intercomu11

Rodríguez Castiñeiras, Alfonso. Jóvenes en la Iglesia ¿Misión Imposible?
Lumieira 54-55 (2004). Preséntase neste artigo unha experiencia interparroquial
interesante porque está reflexionada polos mesmos que a organizan e viven.

12
Un crego da diocese de Lugo, párroco de varias parroquias moi pequenas, onde
apenas hai nenos nin mozos, ideou unha catequese consistente en xuntalos para
facer un mural que “adorna” a igrexa nos tempos litúrxicos máis importantes. O mural
leva varios sábados facelo, tempo que aproveita para catequizar e logo utilízao como
pauta nas homilías dominicais. Pareceume enxeñoso cando as posibilidades non
dan para máis.
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nicación que os enriquecese, ao abrir novos campos de visión e non
os pechase en localismos. O propio, se nos leva a exclusivismos,
convértese en fonte de esterilidade; cando o vivimos con auténtica
fondura lévanos a descubrir, a aprender e a ofrecer ao outro o que
somos e temos.
Para rematar coido que sería moi importante que as celebracións
fosen moi coidadas. Caeuse, en Galicia, e en xeral en todo o estado,
en pensar que os sacramentos son importantes porque os
multiplicamos sen control coa escusa dun maior servizo aos fieis e
habitualmente sen contar con eles ou coa súa realidade concreta.
Para moita xente é este o único espazo de fe que coñecen e no que
participan. Se se preparan con mimo pode ser o camiño que lles leve
a unha maior profundidade de vida e mesmo a se abrir ao ámbito
da fe. E para os que xa viven na dinámica do evanxeo será o
momento onde se celebre e exprese con forza e viveza a fe que os
anima.
Conclusión
As iniciativas pastorais poden ser tantas como a imaxinación dea
de si. O único non válido é, por ver as dificultades, quedar parados
esperando a que solucionen os que veñan detrás. É preciso saber ver
e escoitar que son moitas as realidades que nos están chamando e
se cremos que a nosa mensaxe paga a pena non a podemos calar. O
achegado neste artigo pode aparecer como moi oficialista, e moi de
servizos mínimos, pero, tal vez por iso mesmo, nos axude a ver que
ata na máis estrita ortopraxe se nos están a ofertar posibilidades
que non queremos explorar.
Xosé Manuel Pensado Figueiras
Párroco da Unidade Pastoral de Mazaricos
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1 – Algo da nosa historia
O aggiornamento promovido polo Concilio Vaticano II tivo unha
forte incidencia na vida relixiosa. Moitas congregacións, sobre todo
femininas, seguindo este impulso, iniciaron cambios importantes
no seu modo de vivir e de estar no mundo, facéndose especialmente
sensibles aos sectores marxinados da nosa sociedade. Isto supuxo,
en moitos casos, un cambio de lugar social e un novo estilo de vida
comunitaria: grupos pequenos, insertos na realidade, vivindo en
proximidade coa xente sinxela, na reciprocidade do dar e recibir.
Aquí en Galicia, no principio dos anos setenta, seguindo este
impulso conciliar e, en menor medida a influencia do noso Concilio
Pastoral, por camiños diferentes, algunhas comunidades deixamos
a “casa grande” para vivirmos en pequenos grupos nos barrios
periféricos das cidades. Máis tarde, fomos descubrindo a realidade
rural: a chamada dun mundo empobrecido, esquecido polos distintos
estamentos da sociedade, con carencias educativas sen cubrir e
necesitado dunha nova presenza de igrexa e de vida relixiosa. Esta
chamada foi pentrando en distintas congregacións e, pouco a pouco,
foron xurdindo pequenas comunidades espalladas polos lugares
máis perdidos da nosa xeografía: na alta montaña de Lugo, na
Terra Cha, no interior das provincias da Coruña e Ourense, na
zona de Noia...
Nas comunidades que ían nacendo, había un desexo común:
entrar a formar parte da vida da aldea, vivir desde unha presenza
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amiga e veciñal coa xente, desde unha vida relixiosa inculturada na
realidade galega, que busca transmitir a fe desde dentro e intenta
ser máis flexible nas súas estruturas internas..
Empezou así unha vivencia nova, chea de forza e ilusión pero, ao
mesmo tempo, cargada de incertidumes ante o descoñecido e pola
falta de experiencia para írmonos atopando a nós mesmas nunha
realidade social e cultural tan diferente. Todo isto viviámolo sen
contacto entre as diferentes comunidades e, polo tanto, desde a
soedade da propia busca e co descoñecemento do que se vivía nos
outros grupos. A aprobación e o apoio das nosas congregacións
sempre estivo aí, pero resultaba, por forza, un acompañamento
insuficiente dada a distancia física e cultural desta realidade rural
que con tanto sentido nós estabamos a estrear.
Un día do inverno de 1983 atopámonos, nunha dependencia do
concello do Courel, tres comunidades: Visuña (Servas de San Xosé),
Peites (Apostólicas do Corazón de Xesús) e Hospital (Compañía de
María). As tres comunidades levabamos xa algúns anos vivindo en
aldeas perdidas da alta montaña de Lugo. Era unha tarde moi fría
e o lugar da xuntanza, pouco confortable; pero alí xurdiu a chispa
do encontro e da comunicación. Falamos e falamos do que estabamos
aprendendo, da sinxeleza e acollida dos nosos veciños e veciñas, da
felicidade de estar convivindo coa xente sinxela, do agradecemento
fondo a Deus por vivir na aldea.
Saíron tamén as dificultades e a nosa inexperiencia para traballar
nestes ambientes, a falta de preparación para traballar con grupos
tan pequenos e o moito que tiñamos que desaprender para poder
aprender algo tan novo. Precupábanos especialmente como trasmitir
a mensaxe liberadora de Xesús nunha realidade tan impregnada da
relixiosidade popular, tan cargada de maxia e de medo a Deus.
Comprendemos alí que aquel encontro nos abría un camiño.
Puxémonos de acordo en como organizarnos para seguir
encontrándonos, compartindo, animándonos, e pensamos como ir
programando xuntas a nosa acción no pobo. Entramos en contacto
con outros grupos da zona de Lugo: Baralla, Galegos de Navia,
Abadín, e, cunha estructura moi elemental, empezamos a xuntarnos
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pediodicamente. E así, dun xeito sinxelo pero moi real, empezou a
existir unha rede de comunidades relixiosas no mundo rural
galego.
Desde o principio convidamos a participar os curas cos que
estabamos a traballar nos diferentes lugares. Nunha primeira etapa
xuntabámonos como equipos de pastoral rural da montaña de
Lugo. Reuniámonos tres veces ao ano, unha cada trimestre, venres
pola tarde e sábado pola mañá, normalmente en Lugo, e, ás veces,
nas diferentes aldeas cun carácter máis festivo. O contido estaba
sempre conectado coa vida, coa busca concreta, dando espazo amplo
á comunicación, a compartir inquedanzas e modos de facer de cara
a animar unha pastoral conxunta nos pobos.
Nestes primeiros tempos, participaron connosco unha comunidade
de Pexos (Asturias) e dúas do Bierzo. En anos sucesivos fóronse
incorporando ao grupo comunidades da provincia da Coruña e
Ourense. As persoas que participamos nestes comenzos lembramos
estes encontros como lugares privilexiados onde recobrar novos
folgos, novas ideas e novos desexos para levar adiante o labor que
traiamos entre mans.
2 – Quen somos, que buscamos, como nos organizamos na
actualidade
Co paso do tempo a rede de comunidades rurais, como todo ser
vivo, foi madurecendo e evoluíndo. A mesma realidade rural viviu
tamén cambios importante nestes anos: unha maior relación coas
cidades e vilas próximas, unha maior tecnificación do traballo do
campo e, ao mesmo tempo, un avellentamento da poboación e unha
nova mentalidade e maneira de situarse na aldea por parte das
xeracións máis novas.
Por distintos motivos, algunhas comunidades foron marchando e
outras foron chegando. A idea primeira de formar equipos de
pastoral foi perdendo forza por un dobre motivo: por un lado porque
son poucos os lugares rurais onde se traballe cos cregos como
equipo de pastoral e, pola outra, porque os poucos lugares onde
estes equipos existen teñen xa o seu funcionamento e coordinación
propios.
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O grupo foi evoluíndo cara a unha rede de comunidades relixiosas,
na súa maioría femininas, que xuntas buscamos a mellor maneira
de acertar no noso estar e vivir no rural. Nos encontros seguen
participando algúns cregos das nosas zonas e, sobre todo, vai
aumentando a participación das persoas segrares coas que
convivimos e traballamos nas diferentes aldeas.
a) Quen somos?
Na actualidade participamos nesta rede catorce comunidades,
pertencentes a dez congregacións relixiosas, que estamos
organizadas en tres zonas tendo en conta as distancias xeográficas:
Carmelitas da Caridade (Vedrunas): Galegos de Navia de Suarna
Relixiosas do Neno Xesús: Fonsagrada
Franciscanas da Divina Pastora: Lousada (Samos)
Franciscanas da Divina Pastora: Moimenta
Compañía de María: Miño
Compañía de María: As Pontes
Compañía de María: Bazar (Santa Comba)
Fillas de Xesús: Barro (Noia)
Sagrada Familia de Burdeos: Abadín
Sagrada Familia de Burdeos: Baralla
Doroteas: Galegos (Ordes)
Relixiosas da Asunción: Sarria
PP Paúles: Vilafranca do Bierzo
Carmelitas Tareixas de San Xosé: A Gudiña
b) Que buscamos?
Pasaron xa moitos anos daqueles comenzos. O que nun primeiro
momento era chamada a escoitar e dar resposta á novidade do
descoñecido, agora converteuse en chamada a permanecer espertas
para captar a novidade do xa coñecido. Este é o noso obxectivo
fundamental: acompañarnos, contaxiarnos enerxía e axudármonos
mutuamente a permanecer vivas, lúcidas e creativas no noso vivir
cotián na aldea.
O noso gran desafío, despois de tanto tempo, é como manter viva
e dinámica, na circunstancia de hoxe, aquela intención primeira.
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Nestes últimos dous anos a nosa busca está centrada en como facer
comunidade co pobo, afondar na comprensión e no significado das
nosas comunidades insertas na comunidade da aldea, pasar esta
vivencia polo corazón e polo evanxeo e buscar conxuntamente
novos camiños de comuñón, de vivir e anunciar a boa nova coa
xente dos nosos pobos.
Este ano a nosa busca e reflexión vivímola da man do evanxeo.
Buscamos pasar pola experiencia de Xesús as ideas, vivencias e
chamadas que imos descubrindo. Desde este intento fomos
contemplando, a través do evanxeo, diferentes aspectos da súa
persoa: a súa relación co Pai, as súas actitudes e modos de proceder,
o xeito de relacionarse, a súa maneira de mirar, escoitar, contactar
coa xente, a opción polos marxinados, a valentía ante os poderes
inxustos, a súa liberdade ante a lei, a súa pedagoxía para falar do
Reino...
A esta luz, vemos que se nos van clarificando aspectos e que novos
desafíos nos piden ir actualizando aquela intuición que nos levou a
vivir na medio rural: formar parte da comunidade veciñal, sen
protagonismos nin maternalismos. Un modo de vivir sinxelo que se
vai expresando, no día a día, na participación no que vai sendo a
vida da aldea, inculturándonos no seu modo de entender a vida e no
seu idioma. Vivir como unhas máis entre a xente: estar presentes
nos tempos de celebración e festa; acompañarnos mutuamente nos
momentos de morte, enfermidade e dor; compartir os momentos
alegres, os das familias, das persoas, do pobo e tamén os nosos;
tomar parte nas organizacións veciñais, acompañando o seu lento
proceso de maduración e participando nas suas loitas e reivindicacións.
Buscamos favorecer todo aquilo que leva algún xermolo de vida,
soster a esperanza no medio das penas e incertidumes de futuro,
aproveitar oportunamente os momentos para falar do sentido da
vida, dun Deus Pai e Nai que nos quere moito, do verdadeiro sentido
da fe máis alá dunha relixiosidade máxica e dun Deus milagreiro.
A convivencia diaria na aldea posibilita introducir con naturalidade
“catequeses” vivenciais, mesmo familiares, que inciden no concreto
e cotián da vida, como complemento moi enriquecedor doutras
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tarefas pastorais e sociais nas que normalmente participamos.
Entendemos a nosa presenza a como un modo de ser igrexa
próxima, anunciadora de boa nova e samaritana.
Constatamos con fondo agradecemento que este modo de vivir
tamén nos vai cambiando a nós. Vemos que xa non falamos desde
o intuído e desexado, senón desde unha experiencia transformadora
que se “vai facendo ao andar”. Unha transformación moi
imperceptible a primeira vista e nunca totalmente conseguida.
Imos entrando nunha nova valoración do pequeno, do gratuíto,
do marxinal, do que aparentemente non conta, e abandonando
criterios de eficacia e número desde unha comprensión máis
cualitativa do noso estar que do moito ou pouco que podemos facer.
Imos, tamén, aprendendo un modo de relacionarnos na reciprocidade
do dar e recibir, desde unha actitude de servizo e gratuidade
mutuas. Nós intentamos axudar pero, en moitas ocasións, temos a
experiencia de que son os veciños e veciñas os que nos botan unha
man a nós.
Outro aspecto transformador vén dado pola mesma inserción tan
achegada á vida da xente. Necesariamente nos ven como somos e
como vivimos, tamén cos nosos defectos e fallos persoais e
comunitarios. Esta situación axúdanos a crecer desde a nosa
verdade e permite romper con esa imaxe de “monxa perfecta”, un
ser diferente e afastado da vida normal. Unha imaxe que moitas
veces ten a xente respecto da vida relixiosa, que desfigura o rostro
humano de evanxeo e que, por outro lado, tanto dano nos fai a nós
mesmas.
De feito, por aquí vai un aspecto importante da renovación
conciliar para a vida relixiosa en xeral. O que constatamos no caso
da inserción rural é que a mesma cultura relacional da aldea, pola
súa sinxeleza e proximidade, leva consigo, de forma case que
inevitable, a transparencia do que somos e de como vivimos en
canto persoas e en canto comunidade.
Tamén esta experiencia de inserción nos está levando a descubrir
de forma realista o sentido do noso ser comunitario. Na vida da
aldea relacionámonos cos veciños e veciñas desde o que persoalmente
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somos cada unha; polo tanto, con intensidades e lazos de amizade
diferentes. Pero sentimos, ao mesmo tempo, que a xente nos mira
e nos sente como comunidade: conta con nós como grupo, recoñece
as persoas novas que chegan como unhas máis de nós, espera a
nosa proxección no pobo como tal comunidade. Este modo de vernos
desde fóra funciona a modo dun espello que nos confirma e nos
devolve, a nós mesmas, o sentido do que somos.
Imos descubrindo tamén a chamada a favorecer pontes de comuñón
dentro da aldea. A xente, normalmente, a medida que nos vai
coñecendo, ten confianza en nós para facer determinadas
confidencias, sabe da nosa discreción e prudencia e non dubida do
noso desexo de xerar comuñon entre os veciños. Isto supón unha
responsabilidade para nós e unha posibilidade que nos pide estar
atentas, acompañar e colaborar positivamente na vida relacional do
pobo.
Tamén imos descubrindo o nosos papel mediador cara a fóra. A
vida da aldea, pola súa monotonía e facer concreto, tende a
pecharse no seu ambiente, traballos, dificultades. Pola nosa
amplitude de vida e pola pertenza a institucións con presenza en
moitas partes do mundo, temos posibilidades de abrir horizontes, de
facer chegar información concreta e ser mediadoras de comuñón
con outros pobos e situacións do mundo.
c) Como nos organizamos?
Como rede temos catro encontros ao ano. Iniciamos o curso, no
mes de setembro, cunha convivencia de dous días para atoparnos
máis de vagar, compartir a vida, orar xuntas, pasalo ben e organizar
o contido e a dinámica do ano.
Un equipo recolle o sentir do grupo e elabora un sinxelo material
de traballo, que se vai afondando durante o curso. O traballo
facémolo a catro niveis: partimos da reflexión persoal e dun
primeiro compartir na propia comunidade. Unha vez por trimeste
temos unha tarde de encontro entre as comunidades da zona para
poñer en común a reflexión e preparar o encontro global.
Estes tres encontros globais de cada trimestre, unhas 40 ou 50
persoas, son dun día enteiro e atopámonos cada vez nalgún dos
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lugares nos que estamos vivindo. Esta experiencia de contacto coas
diferentes zonas, o coñecemento da xente e do ambiente de cada
lugar, supón un gran enriquecemento para o grupo. Por iso,
págannos a pena as longas viaxes, mesmo, ás veces, con dificultades
da neve. Son momentos de intenso encontro, de poñer en común a
reflexión, de celebrar a eucaristía, xantar e facer festa coa xente
daquel pobo.
3 - Que nos aporta este camiño conxunto a cada comunidade?
Recollemos nunha síntese as achegas que enviaron as mesmas
comunidades.
As xuntanzas que tivemos desde 1983 foron para min un “imán”
irresistible, non podía deixar de asistir a elas por moitas dificultades
que me xurdisen: distancia, clima.... Tiña que haber unha forza
maior para deixalas. Nelas sempre recibín o empuxe para seguir
adiante. Reforzóuseme o convencemento de que outra vida relixiosa
é posible, que o sentido da vida comunitaria vai máis alá do vivir
xuntas baixo o mesmo teito. Axudoume a caer na conta de que vivir
nestas zonas, con plena felicidade, ten o seu fundamento na
chamada diaria de Deus. Supuxo, tamén, un descubrimento da
proximidade de Deus, do seu amor tenro e misericordioso, que nos
necesita para ir facendo un mundo un pouco mellor.
A nós levar un camiño conxunto serviunos de estímulo para
aprender a vivir facendo “intentos” de formar comunidade co pobo.
Axudounos a ver como os nosos esquemas tiñan que caer e que
precisabamos aprender a controlar as nosas présas, protagonismos,
eficacias, e saborear xuntas o valor do pequeno, do “tempo perdido
sen facer nada”. Foi unha axuda para caer na conta e aprender dos
valores que ten a xente dos nosos pobos: sinxeleza, acollida,
compartir o que teñen, non ter présa, traballar e valorar a terra e
os froitos que produce.
Sentímonos un grupo en busca do “facer de Deus” neste momento
concreto e no noso medio. Compartir os diferentes xeitos de estar
na aldea, as nosas dúbidas, dificultades, desexos e inquedanzas é
unha axuda grande para ver cómo situarnos, cómo sermos
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evanxelizadoras no noso medio ao estilo de Xesús. Todo isto
interpélanos e comprométenos a sermos máis coherentes no facer de
cada día e apórtanos unha nova sensibilidade para situarnos coa
xente desde a igualdade e a reciprocidade.
Os encontros foron unha posibilidade de compartir inquedanzas
e buscas para mellor acertar co noso modo de ser e estar na
realidade rural. Vanse creando lazos entre nós de relación e
amizade e rompendo barreiras entre as congregacións. Isto
constatámolo especialmente coas comunidades da zona. A
planificación conxunta axuda moito a levar un fío condutor e ir
profundizando os diferentes aspectos da nosa vida.
Este camiño conxunto supón unha corrente de vida que axuda a
manter o ánimo, a coñecernos e querernos máis. Achega un
coñecemento moi enriquecedor da realidade das diferentes zonas,
chegando a ser todas as realidades máis de todas: participar das
experiencias das distintas comunidades, coñecer pobos diferentes,
celebrar xuntas a fe e a vida. Adentrarnos cada vez máis na vida dos
pobos e abrirnos aos retos que nos presenta o mundo de hoxe.
Sabernos e experimentarnos como unha gran familia, crecer en
comuñón e sentido de corpo. Un enriquecemento grande, a
participación dos veciños e veciñas do lugar onde temos os nosos
encontros.
María Wirtz e María Pilar Wirtz
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Cando escribimos sobre a parroquia que nosoutros quixeramos,
sinalamos simplemente o tipo de comunidade parroquial na que nos
gustaría vernos integrados, participando activamente; non
pretendemos sinalar os nosos gustos como norma de nada, senón
que quixeramos bater con aquel tipo de praxe parroquial que mellor
correspondese á tarefa que do señor Xesús todos recibimos para
levala a cabo en comunidade. Sinalamos dez aspectos que nos
parecen básicos para que unha parroquia cumpra coa súa función
de aspirar a ser, cando menos, continuadora da iniciativa
evanxelizadora de Xesús para os tempos de hoxe.
1. Lugar dunha experiencia cristiá de Deus
“Pero chega a hora –é xa agora— en que os verdadeiros adoradores
adorarán o Pai en espírito e verdade, pois eses son os adoradores que
procura o Pai” (Xn 4,23).

Entendemos que Xesús tivo unha experiencia de Deus moi
específica, en liña coa tradición relixiosa que o fixo crente, pero con
fondas orixinalidades derivadas precisamente da súa condición de
ser totalmente unxido polo Espírito. Os evanxeos permítennos
achegarnos a este Deus de Xesús, que o desbordou totalmente a el
mesmo, ata a admiración, o agradecemento e o agarimo máis
definitivo, e que desbordou tamén a moitos dos contemporáneos
seus, aínda que neste caso orixinándolles fortes crises de identidade
relixiosa, dado que as seguridades de sempre se viñan abaixo a
carón daquel home de aldea que desde o día a día das cousas, das
persoas e dos acontecementos desvelaba a presenza dun Deus vello
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e novo. Os riscos deste Deus de Xesús están esparexidos polas
páxinas dos evanxeos; peza a peza, van configurando, a xeito de
alfombra floral, o rostro do Deus de Xesús, que sabe a abaixamento,
a mestura co cotián e co pequeno; que sabe a tenrura cara a todos
os seus fillos, especialmente cara aos seus fillos máis deteriorados
nas súas condicións de vida; que sabe a gratuidade, a esplendidez,
a desmedida; que sabe a amor eficaz, esixente, radical por calquera
lado que se lle contemple. Un Deus nunca enrabechado contra a
xente, senón solidario, servidor; un Deus nunca ofendido, senón
sempre a carón, porque non pode negarse a si mesmo na súa
condición de dar vida, aínda que sexa ás veces por camiños
estraños.
Gustaríame que na miña comunidade parroquial se indicase algún
camiño polo que ir avanzando cara á experiencia deste Deus.
Entendo que non é moito pedir. Se todo o de Xesús se baseou na
experiencia deste Deus, non podemos renunciar por nada do mundo
ao mesmo, se é que pretendemos ser humildes continuadores da súa
novidade en comunidade. Gustaríame, polo tanto, colaborar para
que propios e estraños ulisquemos algo deste Deus nada máis pisar
os edificios onde celebramos e asomarnos aos grupos e actividades
que desenvolvemos nos ambientes parroquiais. Ou nas parroquias
se posibilita a experiencia de Deus en Espírito e verdade, dentro da
realidade, ou non terán sentido cristián.
Este podería ser un bo primeiro criterio de discernimento para as
nosas comunidades parroquiais. Todo canto falamos, todo canto
nelas facemos e vivimos está no camiño de orientarnos cara a esta
experiencia primordial? Temos moitas carencias. O Deus que nós
amosamos espanta moitas veces, e non por desbordamento de
gratuidade, senón por torpeza. Moitas das palabras que dicimos,
moitas das oracións que formulamos, moitos dos sacramentos que
realizamos –máxime cando van envoltos en pago e compra monetaria
ou doutra clase– ocultan máis que desvelan o rostro do Deus de
Xesús. É posible converternos ao Deus de Xesús, coa condición de
renunciarmos a moitas seguridades, tal como lles pasou ás persoas
que bateron con Xesús. Pode unha parroquia nacer de novo, sendo
vella? (Cf. Xon 3, 4) Está ao noso alcance? Está, precisamente
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porque non é iniciativa fundamentalmente nosa, senón do Espírito
que se nós dá.
2. Para vivir en comunidade
“Cando volveron reunirse con Xesús, os apóstolos contáronlle canto
fixeran e ensinaran. El díxolles: –Vide vós comigo a un lugar arredado
e descansade un pouco” (Mc 6, 30-31).

A experiencia de Deus que Xesús viviu, por estar marcada polo
amor acollido e correspondido, establecía en Xesús unha corrente
de amor real, que o levaba a establecer relacións de amor forte cos
seus contemporáneos. O soño de Deus vivido por Xesús levábao a
soñar tamén cunhas relacións interpersoais, intergrupais, cruzadas
pola misericordia que se fai solidariedade ante as necesidades reais
de cada día. O grupo de Xesús era coma un adianto do que el soñaba
para toda a humanidade, un adianto tamén do seu proxecto social,
o reinado do seu Deus.
Nos evanxeos aparece unha tensión entre o grupo pequeno de
Xesús, no que el vai concentrando as súas ilusións, e a realidade
máis ampla da comunidade relixiosa dentro da cal estaba Xesús co
seu grupo. Xesús loitaba por crear un estilo de vida e de relación
dentro do seu grupo, que o fixese símbolo e adianto, que o fixese
reclamo atraínte, que o fixese luz para os que o rodeaban.
Gustaríame que na miña comunidade cristiá houbese unha
semellante inclinación cara ao comunitario, coma corrente decidida,
que non se impuxese, pero que se ofrecese claramente a todos os que
se achegasen ás súas portas; e iso como unha provocación, como
unha incitación; sen espírito de exclusión, ao contrario, con espírito
de inclusión; sen aires de suficiencia, cunha humildade absoluta, e
cunha teimosía igualmente absoluta.
E cando digo comunidade, entendo que hai que poñer non soamente
unha certa unidade de intención e de organización para levar a cabo
algunhas accións, senón unha vivencia fonda de irmandade, que
nos permita andar descubertos ante os demais, que nos permita dar
e recibir o perdón sen atrancos, que nos leve a compartir realmente
os bens materiais e espirituais con quen carece de medios, que nos
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axude a darlle cara ás dinámicas fondas de individualismo que nos
importunan e a presentar sinxelamente como alternativa crida e
gozada a dita de nos sentir irmáns. Todos temos experimentado
algunha vez polo menos que isto é a fonte da maior gratificación,
da maior felicidade. E a comunidade parroquial pode ser un dos
poucos ámbitos onde isto pode facerse realidade. Coido que é unha
encomenda que Deus pon nas nosas mans: ser testemuñas da dita
da irmandade en comunidade.
Isto significa que é moi bo que dentro da realidade parroquial se
concreten formas que permitan avanzar nesta dirección. Non
importa que se chegue aí máis cedo ou máis tarde; non importa que
todos e todas atopemos en nós mesmos e nos demais moitos
atrancos que nos fagan difícil o camiño; o importante é que se
perciba claramente que hai tensión cara a iso, que hai fórmulas
concretas coas que poida ir collendo corpo a experiencia de
comunidade. Entendo que é o grande reto ao que está chamada
unha comunidade parroquial. De que o encare ben ou non depende
a súa razón de ser.
3. Unha comunidade fiel á realidade
“A luz do teu corpo é o ollo. Se o teu ollo é xeneroso, todo o teu corpo
estará alumeado; pero se o teu ollo é avarento, todo o teu corpo estará
na escuridade. E se a luz que hai en ti é escuridade, canta escuridade!”
(Mt 6,22-23).

Gustaríamos que a parroquia fose un espazo físico e espiritual
onde non se nos apartase da realidade, senón un espazo desde onde
se nos axudase a introducirnos na densidade do real con sentido,
dándolle á realidade todo o poder que ten de visualizar a presenza
de Deus e a xestación do seu reinado no anaco de historia que nos
toca ir vivindo.
Cando falamos de realidade, falamos das cousas concretas que
configuran o día a día do pobo, onde a parroquia está situada.
Falamos primeiramente da situación económica, marcada pola
seguridade escandalosa ou pola precariedade; falamos tamén das
condicións de traballo que se dan no campo, na cidade, entre as
persoas de aquí e as persoas que como inmigrantes se están
asentando entre nosoutros; a realidade é a nosa realidade, pero,
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cada vez máis, inserida no conxunto da realidade mundial como
acae en tempos de globalización, sabéndonos parte dos problemas
que outros viven e, polo tanto, tamén parte da solución.
Cando falamos de realidade, falamos da situación anímica,
espiritual dos homes e mulleres do noso tempo, sinalados por unha
serie ben coñecida de abundancias e de carencias, que nos fan andar
tremendo no fondo da nosa identidade persoal, por moito que
externamente manifestemos seguridades asombrosas. A nosa
realidade é a nosa cultura, a nosa lingua. A nosa realidade éo tamén
a nosa situación relixiosa tan concreta, aparentemente en horas
baixas, pero atravesando un tempo de graza especial, posto que a
situación vainos colocando ante a oportunidade de tomar decisións
fortes ante o que cremos e non cremos, ante o que os demais cren
e non cren, agora que nos estamos mesturando cada vez máis cos
que, de fóra ou de dentro, están aí abundando en crenzas para nós
novas ou en carenza de crenzas.
Cando falamos de realidade, falamos do Antonio e da Luísa, do
Marcelino e da Sabela, do Antón e da Manuela, que todos coñecemos
ben, e que desdobran diante de nós as súas vidas con temor e tremor
ou con ousadía e prepotencia. A realidade sómola cada un de nós,
que nos coñecemos máis ou menos ben, e que non nos podemos
agachar de nós mesmos baixo ningunha aparencia.
Na densidade do real está Deus. Xesús, home concreto do seu
tempo e lugar, onde se deu a máxima presenza de Deus, converteuse
por iso mesmo no desvelador do que pasa en calquera home ou
muller, do que pasa en calquera aspecto dos moitos que compoñen
a realidade nosa de cada día: Deus está aí, preñando as persoas, a
historia coa súa presenza, co seu Espírito, como fixo con María de
Nazaré, á espera de que o deixemos aparecer.
Non é certo que a realidade sexa profana, non relixiosa, nin que
o relixioso se xogue ou se viva unicamente nos espazos mal
chamados sagrados. Deus non se corresponde cunha superestrutura
ideolóxica situada fóra das reviravoltas da vida. Por iso cremos que
estaría ben que a parroquia fose, en calquera das súas
manifestacións, o lugar onde non se nos distraia da realidade,
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senón onde se nos axude a entrar dentro da súa densidade. É un
asunto delicado, que pode colocar a parroquia en situacións
incómodas de fronteira moitas veces.
Como se pode facer isto? Poden ser feitos que se recollen na
pregaria, na predicación do cura. Poden ser militancias que se
valoran e potencian. Poden ser persoas inmigrantes que se acollen
especialmente na parroquia, e ás que se lles dá pan e palabra. Pode
ser a opción por ser fiel á nosa cultura normalizando o uso do
galego nas nosas actividades. E moito máis. O real está aí; e sería
ben que a parroquia nos axudase a escoitalo e a obedecelo, como
lugar preeminente de Deus.
4. Desde a perspectiva do menor
“Máis lle valería a un que lle colgasen unha pedra de muíño no pescozo
e que o botasen ao mar, antes que escandalizar a un destes pequenos”
(Lc 17,2).

Pero un pódese situar ante o real desde diferentes perspectivas;
cada unha delas coas súas leis, as súas implicacións concretas, os
seus resultados. A nosa tradición cristiá foi sempre teimuda na idea
de que a perspectiva do menor é a que mellor se correspondía coa
ensinanza, coa vida de Xesús mesmo. Outra cousa é que a nosa
historia, logo, fose derivando repetidas veces cara a alternativas
distintas: a perspectiva do poder funda-mentalmente. Non hai
páxina do evanxeo que non nos vaia situando na perspectiva do
menor, desde os relatos do nacemento ata os do axustizamento na
cruz. O evanxeo é unha escola permanente que nos vai introducindo
de forma firme e eficiente, de forma teolóxica, nesta perspectiva.
Creo que todas e todos temos a obriga e o dereito de poder
construír as nosas comunidades parroquiais desde esta perspectiva.
Isto supón cousas coma estas:
- Comprendernos a nós mesmos, os que acudimos ás parroquias
para construílas ao estilo de Xesús, coma menores; facernos a nós
mesmos do grupo dos menores, pequenos, pecadores, excluídos, tras
dos cales o pastor da parábola acarreiraba, porque viña para o
menor, para o pecador, para o último. Non é nada doado isto,
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precisamente en tempos nos que a perspectiva do maior parece que
gaña espazos e emocións entre nós. Un dos obxectivos dos grupos
comunitarios que se poden desenvolver dentro dunha comunidade
parroquial sería ben que fose este precisamente: como entrar no
mundo real e na perspectiva do menor.
- O menor é o que ten a súa vida diminuída, rebaixada, perdida,
roubada, explotada, arrebatada. A actividade evanxelizadora de
Xesús consistiu sempre en acompañar a tarefa de predicador coa
tarefa de sandador, abertamente, introducindo as persoas en
dinámicas de liberdade e de dignificación que ían sempre moito máis
ao fondo do que podería estar determinado por algunha carencia
concreta. A actividade evanxelizadora dunha parroquia está abocada,
se quere ser cristiá, a enfrontarse con idénticos retos: preguntarse
polos menores que hai dentro dela ou nos seus arredores, e
preguntarse tamén, seriamente, pola nosa resposta a esas condicións
de vida diminuídas. Aí tamén se xoga o sentido da nosa presenza
parroquial.
- A opción militante de nos situar do lado do menor en todos os
campos (económico, cultural, político…); non militancia de partido,
pero si militancia clara a favor do menor como postura de base. Sen
facer política desde a parroquia, pero entendendo claramente que a
opción polo menor ou se desenvolve tamén en claves estruturais
(partidos politicos, sindicatos, asociacións, ONGs) ou acábase
convertendo nunha xustificación blasfema do estado actual de
cousas, onde os menores sofren por teren a súa vida perdida ou
seriamente diminuída; e dicimos “blasfema”, por empregar en van
o nome de Deus e a súa representación máxima, o corpo dos
menores.
-Unha discriminación positiva a prol do menor; xustamente o
contrario do que se veu facendo durante séculos na Igrexa, que
discriminou oficialmente a prol do maior, do poderoso. E iso sen
quitarlle importancia –ao contrario, valorando como referencia
orientativa– á moita actividade que tanto onte coma hoxe se ten
feito dentro da Igrexa en beneficio da marxinación. Esta
discriminación positiva a prol do menor sería ben que se palpase
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nada máis entrar en contacto cos ambientes parroquiais:
celebracións, actividades. Que cada comunidade se pregunte como
facelo; as maneiras son múltiplas.
-Supón incorporar o menor á nosa dinámica espiritual, persoal e
comunitaria, como parte central: os que enchen o noso corazón e as
nosas ansias, os que están presentes no primeiro lugar das nosas
programacións parroquiais, os tidos en conta á hora de facer as
nosas avaliacións do traballo feito, os amados e defendidos con todo
o corazón, con toda a alma, con toda a intelixencia, con toda a
vontade, coma o Deus, do que para nós son imaxe e sacramento.
- Sen situarnos en clave parternalista, senón en clave de humildade:
fixemos o que tiñamos que facer, por arrastre do Deus que nos
convoca en comunidade. Créndonos que, no fondo, non somos nós
os que recuperamos o menor, senón que é o menor o que nos axuda
a nós a recuperarnos para a verdade feliz da experiencia da
irmandade.
5. Unha comunidade laica para o mundo
“Despois disto púxose a percorrer vilas e aldeas, predicando e anunciando
a Boa Nova do Reino de Deus. Ían con el os Doce e máis algunhas
mulleres que el curara de doenzas e de malos espíritos: María, chamada
a Magdalena, curada de sete demos; Xoana, a muller de Cusa,
administrador de Herodes; Susana e outras moitas que os atendían cos
seus bens” (Lc 8, 1-3).

Non se trata de rendirse a ningún anticlericalismo, senón de
fidelidade á raíz do que nos dá sentido: ser para o mundo.
Unha parroquia laica, polo tanto, na finalidade das nosas
actuacións todas: a Igrexa en xeral e a parroquia en concreto non
son a finalidade de si mesmas; a finalidade é que a xente teña vida
e vida abundante, maiormente os que a teñan diminuída, ameazada.
O culto non é a finalidade da parroquia, nin o rezar, nin sequera,
illadamente, o ser pedagoga no coñecemento de Deus Pai-Nai. O
culto está ao servizo da tarefa, fortalece para ela, e isto sen
renunciar ao seu carácter gratuíto.
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Parroquia laica tamén nos campos concretos de preocupación;
non manter as estruturas da propia institución, senón que todo o
corpo da parroquia estea orientado a abordar campos concretos nos
que se vexa deteriorada ou ameazada a vida total da xente concreta
que se move na parroquia e nos seus arredores. Que haxa vida
eterna, segundo unha formulación vella, que desde hai anos estamos
entendendo dunha forma máis integral e axustada.
Parroquia laica nos métodos, nos instrumentos, sobre todo
humanos. Unha igrexa absorbida polo cura en todas as súas
funcións é unha igrexa clericalizada, que acaba reorientando a súa
finalidade ao que tradicionalmente se vén sinalando como específico
do clero: o culto.
Laica na linguaxe, fuxindo dunha linguaxe pechada, de iniciados,
que cada vez sorprende máis, negativamente, aos oíntes. Laica
mesmo nas inflexións da voz, nos xestos oratorios. Necesidade de
reformular a linguaxe relixiosa para adaptala ás necesidades
culturais, aos oídos da xente de hoxe, sen renunciar ao vigor da
mensaxe. Moita da desconexión entre o pobo e os coidadores da
Igrexa débese a esa ruptura de códigos de comunicación.
Laica tamén nas estruturas de coordinación. Estamos nun tempo
especial de graza como para poder estrear imaxinativamente fórmulas
de inclusión laical; desde as celebracións sen cura dos domingos,
ata a xerencia de parroquias por parte de laicos ou laicas, para o
que non tería que haber obstáculo ningún. Igual non se pode pensar
polo de agora en curas casados, pero si en xente casada, homes e
mulleres, que fagan de coidadores das comunidades, individual ou
grupalmente.
Parroquia laica especialmente na esperanza da normalización da
presenza da muller na parroquia. A negativa ao seu acceso ao
sacerdocio parece máis que outra cousa un testo que encobre o
medo que supón afrontar os cambios sociais, culturais, eclesiolóxicos,
que traería consigo dar un paso de tal calibre. Chegará o momento
de superar eses medos, pero, se cadra, no camiño perdemos unha
clara oportunidade de atoparnos co Deus da vida no corazón do
signo dos tempos de primeira magnitude que está sendo para todos
nós a condición feminina, as mulleres, a muller.
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6. Unha comunidade participativa
“Si, é tamén (o Reinado de Deus) coma un home que, tendo que saír de
viaxe, chamou polos seus criados e deulles o coidado da súa facenda.
A un deulle cinco talentos, a outro dous e a outro un, a cadaquén
segundo a súa capacidade; despois marchou” (Mt 25, 14-15).

Coa participación non nos xogamos un criterio máis ou menos
moderno de funcionamento corporativo; xogámonos o ser ou non
ser de cristiáns que polo bautizo recibiron tamén a responsabilidade
compartida de continuar comunitariamente a tarefa mesma de
Xesús: crear espazos amplos de solidariedade real a partir da
experiencia gustada do potente apego de Deus por nosoutros todos.
Iso demanda que a mentalidade das persoas que coordinan a
comunidade parroquial non sexa unidireccional, pechada, senón
aberta. Non é o cura o único que ten sentido de parroquia, o único
que sabe como levar a tarefa encomendada a toda a comunidade. E
todo para que a orixinalidade de cada un, a súa graza, teña campo
real de presenza e de expresión.
Poderase dicir que o que falta é oferta de colaboración. Si e non;
o modelo de autoridade parroquial de moitos curas bota para atrás.
E en todo caso, para que a colaboración se ofreza, cómpre insistir,
ofrecer unha e outra vez a comunidade parroquial como un campo
común de traballo, abrindo parcelas concretas de participación, e,
despois, permitindo na realidade que esa participación sexa efectiva,
aceptando de entrada que vai xerar certa conflitividade, con acareos
e clarificacións; pero isto é condición imprescindible de toda
participación.
Hai unha lei básica que vale para os procesos de participación
populares, e que tamén estaría ben que valese –pensamos nós– para
os procesos de participación na parroquia: todo para o pobo, nada
sen o pobo; todo para a comunidade parroquial, nada sen a
comunidade parroquial. E isto é problemático, tanto para o clero
conservador como para o máis avanzado. Claro que alguén poderá
pensar que a lei dunha igrexa pequena, a diocese, ou dunha igrexa
pequeniña, a parroquia, non é a lei da participación democrática; e
podemos dicir que non, que nós falamos do principio da irmandade,
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que, ben mirado, é a radicalización do espírito democrático, dado
que, segundo o evanxeo, responde a aquilo de Mateo: “Pero vós non
vos fagades chamar mestre, pois un só é o voso Mestre, e todos vós
sodes irmáns. E a ninguén lle chamades pai na terra, porque un só
é o voso Pai, o celestial. Nin tampouco vos fagades chamar
dirixentes, porque un só e o voso dirixente: Cristo. O máis importante
entre vós debe ser o voso servidor” (Mt 23, 8-11).
E hai un principio básico de participación comunitaria que é o da
subsidiariedade; palabra complexa, pero que no noso caso quere
dicir que non se meta a facer o cura todo aquilo que outros na
comunidade teñan capacidade de realizar. E non é por unha
comprensión elitista da comunidade, pois somos os seguidores do
que, sendo mestre e señor, se puxo a lavarlles os pés aos seus
discípulos (Xn 13, 1-10), senón por evitar o acaparamento, e por
evitar que os dons, as habilidades de cada un ou unha non estean
ao servizo da parroquia, porque haxa quen se empeña en facelo
todo. Pénsese, a modo de exemplo, en moitas celebracións da
eucaristía nas que o cura toca as campás, acende as candeas, le as
lecturas, recita as preces, di a pregaria eucarística, dá os avisos,
etc.
Estaría moi ben que a comunidade parroquial coñecese e recoñecese
os diferentes servizos que se dan nela, valorando en especial os máis
humildes e ignorados, desde o momento en que unha persoa os
asume e en ocasións repetidas durante o tempo do seu exercicio. E
non por vía de chufa innecesaria, pois en todo caso non fixemos
máis co que debiamos facer, senón por vía de toma de conciencia e
de incitación á participación comunitaria.
7. Unha comunidade facilitadora de encontros
“ao pasar Xesús por aquel lugar, levantou a vista e díxolle:
–Zaqueo, baixa de contado, que hoxe teño que parar na túa casa.
El baixou de seguida e acolleuno moi contento” (Lc 19,5-6)

É esta unha característica, ao noso ver, moi significativa da
parroquia desexada. Os ritmos de todos nós son bastante aloucados.
Con frecuencia montamos a vida coa vista posta sempre no de
mañá: o que faremos, o que mercaremos, o que viaxaremos…;
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educados pola sociedade de consumo para a satisfacción das
apetencias, levamos o desexo sempre por diante da nosa realidade
do día a día. Isto produce malestar, insatisfacción co que realmente
podemos ter e gozar xa, que non é pouco, e unha relativa
incapacidade para ir sendo felices coas parcelas de benestar que o
día a día nos ofrece. É un mal que non ten fácil remedio, por moito
que con frecuencia acudamos cabo de profesionais da saúde na
procura dalgún fármaco restaurador.
Estaría moi ben que unha comunidade parroquial ofrecese un
servizo de acollida para xente que precisase simplemente de estar
acompañada, de conversar e, se cadra, de revisar algún aspecto do
seu estilo de vida. Sería a parroquia como lugar de encontros, e
sería aínda máis a parroquia como buscadora de encontros,
preferindo os camiños ou rúas ás igrexas e despachos. Isto foi algo
moi practicado por Xesús; as páxinas dos evanxeos están cheas
destes encontros ocasionais ou buscados, e canta habilidade
demostrou Xesús nestes corpo a corpo para axudar ás persoas a
encararse coa súa propia realidade, descubrir as súas zonas escuras
e, sobre todo –o que é máis difícil aínda–, descubrir as súas zonas
luminosas, a partir das cales unha persoa pode empezar a ser
persoa nova outra vez. A Samaritana, Marta e María, Nicodemo,
Leví, Zaqueo, a hemorroísa, a sirofenicia, etc, son os nomes
dalgunhas desas persoas que se viron escoitadas e acompañadas por
Xesús.
Non se trata de recuperar “directores espirituais”; tampouco o
servizo da confesión, tan desacreditado en xeral, vale para cubrir
esta demanda. Sería ben que a xente necesitada de ser escoitada
tivese a seguridade de que alí, no ámbito da parroquia, atoparía a
alguén que a acollería, que a escoitaría, que compartiría tamén con
ela cousas da súa vida, as razóns do seu amor, da súa fe e da súa
esperanza; que lle ofrecería o medio parroquial coma un medio
cálido, onde quizais poder curar, retomar o alento, reforzarse para
a vida. Quizais volvería algún día pola parroquia, quizais non. Polo
tanto algo a facer sen ánimo proselitista, sen pedir para nada carné
de identidade relixiosa, un servizo ecuménico, un servizo
simplemente humano.
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É difícil facer isto nos nosos tempos, por razóns coñecidas de
urxencia pastoral, e porque todas e todos estamos contaminados do
mal espírito das presas, escasamente programamos nas nosas
axendas cheas de todo tempos para estar, falar, escoitar, sentir
pasar a vida, a propia e a dos demais. Sería un momento oportuno
para retomar dunha vez aquilo de Xesús: “Marta, Marta, preocúpaste
e desacougas con tantas cousas, pero soamente unha é necesaria”
(Xn 10, 41b-42a).
8. Unha comunidade alegre que celebra
“E, cando a atopa, chama polas amigas e veciñas para lles dicir:
Alegrádevos comigo, que atopei a ovella perdida” (Lc 15, 8-9).

Empregamos a palabra celebración para moitos casos na vida das
parroquias; celebramos o nacemento dun cativo e o seu bautizo;
celebramos na mocidade a súa confirmación na fe; celebramos os
amores no casamento; celebramos o encontro co mal no perdón dos
pecados; celebramos incluso a morte con esperanza. E, se a
comunidade cristiá celebra todo isto, é porque vive, loita, ama e
espera ao abeiro da solicitude de Deus Pai-Nai por todos os seus
fillos e fillas, como parte fundamental do seu credo relixioso. Somos
radicalmente optimistas, sen pechar os ollos, todo o contrario, ao
que a diario aconteza na vida de cada un, en cada familia, en cada
parroquia, en cada pobo e no mundo enteiro.
Gustaríame que na parroquia abrollase este optimismo sereno,
tanto máis necesario canto máis cegas poden estar as situacións na
mesma comunidade parroquial e no seu contorno. Sería unha boa
maneira de confesar a propia fe. E para iso escapar do tremendismo
que con frecuencia fai acto de presenza nas palabras e nos corazóns
dos “portavoces” parroquiais; transmiten tal amargura ante a vida,
que é difícil non ter un sentimento de repulsa e alonxamento.
Entendemos que este pesimismo ou tremendismo ante case todo o
real pode agochar unha actitude de falta de esforzo por descubrir na
fe a presenza de Deus no medio da realidade actual en moitos
aspectos desconcertante, pero non baleira da graza do seu paso.
Iríanos mellor se, no canto de gastar enerxías demonizándoo case
todo, as gastásemos en albiscar, por exemplo, as sementes que van
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medrando incluso mentres estamos durmindo (Mc 4,27), ou o
lévedo que caladamente fai que as masas collan forma e sabor de
pan ben feito e amañado (Mt 13,33).
Sería, logo, a parroquia como ámbito de esperanza, sen
inxenuidades, coa luz e coa forza dunha fe firme, traballada, que
pode trasladar montañas (Mt 21,21). E que outra cousa, senón, se
podería esperar dunha parroquia cristiá?
9. Unha comunidade formadora para a vida
“Vendo Xesús a multitude, subiu ao monte e sentou. Achegáronselle os
seus discípulos e el tomou a palabra e ensinábaos” (Mt 5, 1-2ª).

Gustaríame atopar na parroquia un espazo formativo para
madurar na fe e para ir configurando interna e externamente un
estilo de vida consecuente.
Un espazo de formación preferentemente desde a vida; os
movementos especializados que houbo e hai aínda nalgunhas
parroquias teñen demostrado a eficacia deste método que partindo
da vida permite volver á vida con decisión, alentados polo Espírito
de Xesús que se descubriu na densidade do real. Non se trataría,
logo, dunha formación básicamente teórica, senón básicamente
práctica, vital, aínda que vaia levando a dotar a propia experiencia
crente dun razoamento claro e operativo.
En concreto, se os campos ata agora sinalados nos parecen
campos fortes sobre os que desenvolver a nosa presenza dentro e
desde a comunidade parroquial, sería necesario que sobre todos e
cada un deles recaese o noso esforzo de formación: como afondar na
experiencia do Deus de Xesús, como medrar no sentido de
comunidade, como sensibilizarse máis e mellor cara á práctica do
menor, como aprender a introducirse sabiamente na realidade,
como desenvolver a nosa condición laica, como achegar á comunidade
as nosas capacidades particulares, como promover e levar encontros
de escoita e apoio, como potenciar o aspecto celebrativo-festivo da
nosa condición cristiá na parroquia. E, a maiores diso, todo aquilo
que as circunstancias do día a día nos vaian presentando como
campos nos que entrar coa luz do coñecemento e coa sensibilidade
da fe.
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Esta práctica de formación resulta especialmente necesaria nos
tempos que vivimos de maior confrontación, onde, se valoramos o
que vivimos coma crentes na parroquia, estamos abocados a ter nós
mesmos razóns sobre as que montar os nosos convencementos e
coas que saber situarnos ante os que ao noso lado optan por outras
formas de crer e de vivir.
A formación non ten por que ser unicamente regrada; sabemos
que toda práctica parroquial se pode converter en alimentadora de
razóns, criterios, experiencias para a vida. De aí tamén a necesidade
de medir calquera actuación sabendo as consecuencias que terán
sobre a práctica da xente. Un cura afirmando, verbal ou
prácticamente, que na parroquia manda el e punto, configura máis
as mentalidades que mil leccións sobre a comunidade e a
participación.
10. Unha comunidade que ofrece a eucaristía
“No primeiro día dos Ácimos os discípulos fóronlle preguntar a Xesús:
–Onde queres que che preparémos a cea pascual?
Os discípulos fixeron tal como Xesús lles mandara e prepararon a
Pascua” (Mt 26, 17-19)

A parte de razóns teolóxicas importantes que nos falan da
eucaristía como “fonte e cumio” da vida cristiá, hai outras razóns
máis de andar pola casa que nos levan a considerar a eucaristía
como lugar privilexiado da vida dunha parroquia. Serían
fundamentalmente dúas:
- Moitísima xente, que aínda se considera crente cristiá, ten como
única práctica relixiosa comunitaria a asistencia á misa unha,
dúas, cinco veces ao ano con ocasión de determinados
acontecementos relixioso-sociais cos que desexa cumprir. Teñen
cando menos o dereito, e a parroquia ten a obriga de ofrecerlles algo
bo que terme da lapiña esmorecente que pode estar sendo a súa vida
de fe.
- A eucaristía posibilita en si mesma a potenciación de todos os
puntos que máis arriba fomos sinalando como puntos básicos para
unha comunidade parroquial. A misa é un escenario excepcional
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onde pode quedar velado ou desvelado todo aquilo que nos vai
achegando ao espírito cristián dunha parroquia, con enorme
transcendencia cara a constitución dunha comunidade continuadora
da tarefa de Xesús.
Desde aí entendemos que a preparación da eucaristía e a súa
realización adecuada sexan un fito importante na vida dunha
parroquia. Son un claro indicador do que hai na comunidade, e pode
ser tamén un elemento clave na busca de camiños novos para a
mesma. Non cadra nada a insistencia clerical no deber dos fieis de
asistir á misa, co frecuente e penoso abandono que se palpa á hora
de realizar a celebración eucarística. Hai unha dialéctica entre
calidade de celebración e calidade de vida cristiá dunha parroquia;
non se pode pensar nunha cousa sen a outra; agora ben, é a calidade
de vida a que posibilitará que a celebración rompa cara a formas
novas onde o espírito de Xesús se faga máis evidente.
Conclusión
E ata aquí chegan as nosas propostas, os nosos soños. Hoxe hai
moita xente crente que, por un lado ou polo outro, perderon a fe na
parroquia como lugar posible de vivir e celebrar a novidade de
Xesús, e buscan camiños distintos. Son moi de respectar. Nós
cremos que a parroquia aínda pode ser un espazo de encontro con
esa novidade. E resistímonos a abandonalo sobre todo porque é
practicamente o único espazo do que dispón o pobo, entre o que nos
contamos, polo que Xesús sentíu unha fonda compaixón, “porque
estaban todos derreados e esmorecidos como ovellas sen pastor”
(Mt 9,36).
Manuel Regal Ledo
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In memoriam

Luís Villamarín

Agustín Díaz

O un de setembro deixounos en Madrid, onde residía, Luís
Villamarín Saavedra. Nacido en 1922 na aldea de Xerbolés (Pol), foi
ordenado crego en Lugo en 1954. Nos últimos anos de carreira fora
xa colaborador directo do bispo, que logo o mandou a ampliar
estudos en Roma. En 1960 era profesor do Seminario Maior de Lugo.
Como sacerdote inquedo e formado noutros ambientes, aínda que
fosen os da Roma pontificia, a súa maneira de entender o ministerio
chocou pronto coa mentalidade pechada do clero lucense. E tardou
pouco en marchar para Bos Aires. Tivo alí unha difícil entrada, xa
que cometera o erro de ir en certo modo avalado polo presidente do
Centro Galego de Madrid, Lobo Montero, franquista e fraguista
confeso. O Centro Galego de Bos Aires non descubrira aínda
daquela os seus fervores fraguistas.
Na Arxentina Luís Villamarín tivo un campo máis aberto para o
seu xeito de entender a pastoral, exercendo o ministerio na
parroquia de Santa Rosa de Lima. Din as crónicas (así o recolle un
libro de Alberto Míguez) que foi o primeiro crego en celebrar a
ecucaristía en galego, aló en Bos Aires.
Pasados uns anos, Luís secularizouse e casou con Esther López
Grijera. Pouco despois víñase para Madrid, onde puxo en marcha
o Centro Asociado da UNED no Corte Inglés. Hai un par de anos,
tivemos a ocasión de encontrarnos, por casualidade, na Praza das
Platerías en Santiago. Acompañaba á súa filla, María Luisa,
profesora na Facultade de Dereito da Complutense, que remataba
de facer o camiño de Santiago cunha amiga alemá.
A súa familia dedicoulle unha misa de adeus na igrexa lucense da
Nova. Que descanse en paz este gran home, amigo de Encrucillada.

Agustín Díaz
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Redeiras de esperanza:
XXIX Romaxe de
Crentes galegos
Marisa Vidal Collazo

Ás doce da mañá empezaba a Romaxe... e que queimadiño estaba
todo o noso monte. Se de máis lonxe viñas, máis monte queimado
atopabas.... E que todos os veráns teñan que ser así!!!
Pero os milagres existen, e a carballeira do Chan da Arquiña
resistiu o lume,... Vaia, que os veciños saíron a apagar e conseguiron
o milagre: que o lume non pasara da beira mesma dos carballos. E
non saíron en ningún noticiario vestidiños de branco e cunha
mangueira de xardín na man. Os grandes xestos sempre precisan de
xente pequena.
¡Ah!, que tiña que escribir sobre a Romaxe? Pois iso estou
facendo, pois o tema deste ano foi ese: as redes que se crean entre
os pequenos para facer fronte aos grandes, os movementos que
xorden dende o case nada, as cordiñas pequenas e febles que as
redeiras xuntan e atan para acabar dando en redes capaces de
pescas milagrosas. Esta foi a Romaxe da esperanza.
Cando se fala de pesca todo o mundo pensa nos rexos mariñeiros
que aguantan golpes de mar... Ninguén menciona as caladas
mulleres que, con paciencia e complicidades, non dando puntada
sen nó, son quen de tecer as redes que traen os peixes para casa.
Pois as redes foron o tema, e tamén un dos xestos da liturxia da
Romaxe. Nun momento da celebración a grande asemblea fixo un
oco para a pequena conversa en grupos de catro, nos que poder
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contar e contarse. Sorprendinme do perto que estaba da xente de
Lugo, de Aguiño, ou mesmo de Barcelona, e foi doado atopar cabos
comúns entre xente distinta, cos que facer nós solidarios.
E a esperanza tivo un pregoeiro de luxo: Bernardino Graña, o
poeta do mar, que acompañou toda a celebración co recitado dos
seus poemas. Emocionante ata as bágoas, a súa fráxil figura
desafiaba o ar con versos doces e mornos, dispostos a converterse
en berro, dando voz e esperanza ás nosas loitas de crentes.
Silencio. Hai un orballo
de terca primavera
que ven coa noite e fura
e vai mollando e entra
e busca en ti e no mundo
o corazón, a pedra.
Tamén A Quenlla estreou para nós poemas musicados de
Bernardino, dando alento e festa á esperanza e á irmandade. E
bailamos a rumboia, e cantámoslle o feliz aniversario á revista
Irimia, que ese mesmo día cumpría 25 anos. Case nada: 25 anos
dedicada a facer rede, desde a gratuidade de quen traballa en
silencio por darlle pulo á Igrexa galega.
E renegamos do individualismo, que nos ata ao noso ego e nos
impide medrar como comunidade, e celebramos o amor que nos fai
ser, que nos dá pulo, ánimo, ritmo, e con Bernardino repetimos
todas e todos:
Sen amor somos arpa silenciada
non temos voz, nin canto, nin sentido...
Seguimos vivindo unha Igrexa demasiado atomizada, por iso é
importante repetir e repetirnos que o Deus Pai-Nai, o Deus de
Xesucristo, é fonte de amor, é unha rede de amores que pretende
enredarnos no amor, facéndonos irmáns de toda a humanidade.
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E así tecemos unha rede con fíos de agradecemento e amor,
enganchados á maior das atadoras de redes, que é Xesús e o seu
Reino, no que prometemos enredarnos. Compartindo o pan e o viño,
palabra e mesa, namorámonos cos pobres da terra, en redes
solidarias desde as que construír a paz.
Nesta Romaxe houbo moitas cousas que souberon a especial e o
berro seco non foi menos. Bernardino Graña fixo, no nome de todas
e todos, un brinde chamando á fraternidade, polo triunfo da alegría,
que por tres veces retrucamos co son dun berro seco que encheu a
carballeira.
Volvín para casa leda. O negro do chamusco dos montes xa non
me picaba tanto nos ollos. Viña de celebrar que somos rede, que hai
esperanza, que “hai un orballo de terca primavera que ven coa noite
e fura e vai mollando e entra e busca en ti e no mundo o corazón,
a pedra”.
... Da oración da tarde non vos podo contar nada, porque nunca
chego a ela. Esa teima por facela nunha capela “próxima” ha ter
algún sentido, pero eu teño que confesarvos que aínda non llo dou
atopado. E é que na Romaxe hai tanta xente que saudar, tantas
apertas que dar, tantos novos fillos de amigos distantes que
coñecer... que o tempo non dá para nada, e cando me quero dar
conta xa son as 6 da tarde e aínda teño cousas, comida e fillos por
recoller,... e claro, así non hai quen chegue a todo. Pero por min que
non quede, un ano máis fago propósito que, para o próximo,
chegarei á bendita oración da tardiña...
Por certo, que o ano que ven a Romaxe toca na Romaxe (e non é
redundancia), no Concello de Mazaricos. Será a XXX. ¿que nova
proposta nos farán?
Vémonos para aquela.
Marisa Vidal Collazo
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1. Este ano non vin a lúa de
agosto
Acostumado a pasar o verán na
orela norte da ría de Pontevedra,
sempre espero con impaciencia o
nacemento da lúa chea de agosto,
que agromando no meu horizonte
particular por enriba de Lourizán,
viste o mar de prata ondulada e
amosa unha paisaxe insólita de
quietude e beleza infinita. Pero este
ano a lúa chea do 9 de agosto quedou
tapada polo fume tépedo da vaga de
incendios que nos asolou entre san
Domingos e san Roque. Nalgunhas
noites foi coma se a lúa non existise,
ou coma se unha treboada de nubes
negras a ocultase totalmente.
Noutras, cando sopraba con forza o
vento do leste, podíase albiscar unha
lene lumieira de cor violácea, que
non deixaba ollar a súa faciana
mentireira e que encoraba a franxa de
prata que discorre cada ano á beira da
illa de Tambo. Entre Marín e Raxó.
Para os que temos vivido este
fenómeno nun punto xeográfico a
medio camiño entre os incendios de
Cerdedo, Padrón, Santiago, Monte
Louro e Vigo, non cabe dúbida de

que se trata dun feito excepcional
(78.000 Ha queimadas en menos de
quince días) e grave, que obriga a
unha investigación miúda e razoada
das causas que o produciron e das
consecuencias que tivo para a
economía, a ecoloxía e a sociedade
de Galicia. Pero, máis alá desas
afirmacións obvias, tamén é
evidente que os incendios de agosto
constituíron a primeira catástrofe
forestal de tipo mediático da historia
de Galicia, que veu substituír o lume
real –que deixaba o rescaldo á beira
das nosas casas– por un lume virtual
–que tivo a moitos galegos pegados á
pantalla dos televisores–, dando
lugar a unha interpretación estereotipada dos feitos que a propia
televisión nos ofrecía.
Cando unha catástrofe se mediatiza, sempre vai implícita unha
reación prematura das autoridades,
que, carentes de tempo e perspectiva
para describir e valorar os feitos,
fican presos da necesidade de
respostar ao problema antes de
coñecelo, de avanzar medidas
contundentes que non están
contrastadas nin dentro da pro-
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porción e de desviar a atención de
outros asuntos de máis envergadura
e menos peso mediático, que
modifican deste xeito as axendas do
goberno. E iso foi, sen dúbida
ningunha, o que pasou en Galicia cos
incendios de agosto.
Pasou, en primeiro lugar, que os
mesmos veciños que viron arder os
montes case tódolos anos chegaron
este á conclusión de que “nunca tal
cousa viran”. Tamén sucedeu que os
mesmos agricultores e gandeiros que
profetizaron mil veces o desastre
preguntáronse este ano por qué
arden os bosques cubertos de faísca
seca, por qué se avivan os rescaldos
cando sopra o vento do leste e por
qué o lume se propaga “coma o lume”.
E, presos todos da visión urbanita e
posmoderna do monte, tamén
empezamos a escoitar valoracións
extraordinarias do queimado –ata o 2
% do PIB, dixo un experto
improvisado– que daban a entender
que aquel monte, que non paga a súa
propia roza, estaba poboado de
eucaliptos dourados e fentos de prata
mexicana.
Pero se isto lle pasaba aos paisanos,
peor lle ía aínda ás elites do poder,
que, incapaces de asumir que os
montes son propensos a arder e que
o vento do leste é propenso a soprar,
presentaron os incendios coma se
fosen unha praga de Exipto, con máis
tendencia a dicir cousas extraordinarias e transcendentes que a
racionalizar un feito que, por máis
románticos que nos poñamos, non
debe saír das canles ordinarias.
Políticos, literatos, ecoloxistas e
poetas empezaron a pontificar sobre
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as tramas mafiosas e a pedir cárcere
para todo –se seguimos así teremos
que canonizar a santa Cárcere
Bendita, patroa dos imposibles.
Tamén propoñían unha reste de
medidas abraiantes, desas que
arranxan o mundo nunha soa tarde
(rozar tódolos anos tódolos montes
de Galicia; montar grandes centrais
de biomasa; volver a poboar o rural
de labregos para que, a custa do seu
traballo, nos coiden os montes aos
que imos facer scamiñadas, gastar o
presuposto de Galicia en avións,
bombeiros profesionais e motobombas que non deixen arder un só
toxo, e outras andrómenas pólo estilo).
Finalmente, reapareceu tamén o PP,
que, despois de ter convertido a vaga
de lume de 1989 nun argumento
eficientista ao servicio do fraguismo
serodio, pretendía retrucar agora coa
idea simplista de que “isto con nós
non pasaba”.
Dende o punto de vista político é
evidente que o goberno de Pérez
Touriño, e máis concretamente o
conselleiro Suárez Canal, colleitaron
un desastre inesperado. E de ningún
modo se lle pode reprochar ao PP
que aproveite a simple narración
dos feitos para provocar un desgaste
que, ademais de ser plenamente
lícito no marco dos debates da
democracia, parece tamén moi
conveniente para a mellora e a
dinamización das políticas públicas.
Neste marco inscríbese, por
exemplo, a manifestación celebrada
en Santiago o 17 de setembro, que,
aínda que careza de interese cara á
conformación de políticas públicas
modernas e eficientes, contribuíu,
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sen dúbida, a manter a lupa posta na
xestión de Suárez Canal. O que non
cabe, pola contra, é facer unha
descrición apocalíptica (180.000 Ha
queimadas) do que simplemente é
un feito catastrófico; negar a
existencia dunha foresta caótica e
expansiva que, sendo na súa maior
parte responsabilidade do PP, está
na base explicativa dos acontecementos; contribuír de forma
maliciosa á xeración e agravamento
da crise e impedir un debate que, en
vez de contentarse coa destrución de
Suárez Canal, faga posible a rápida
posta en marcha de políticas
correctoras.
Pero non cabe dúbida de que, cando
se produce unha catástrofe desta
magnitude, as culpas non poden ficar
na oposición, senón no goberno, a
quen lle atinxen directamente as
sospeitas de descoordenación dos
servizos contra incendios, o retardamento na resposta inicial, o atraso
na diagnose da catástrofe e na petición
de medios suplementarios da
administración do estado, e a falta de
implicación dos poderes locais nas
tarefas de ordenamento, limpeza e
coidado xeral dos montes. E por iso
non imos aceptar aquí ningunha
interpretación que, preñada de matices
certeiros e moi interesantes, exima ao
goberno bipartito do custe excepcional
que debe representar a vaga de lume
deste agosto de 2006. Porque no seu
intento de amolecer e espallar as
culpas, creo que o goberno de Pérez
Touriño corre un grave risco de pechar
esta crise con conclusións moi
equivocadas, que, máis preocupadas
por establecer respostas de reación

onde tanto se trabucaron, ou por
acalar con indemnizacións e subvencións a xusta indignación que o lume
espertou entre os cidadáns das áreas
máis castigadas polo lume, acaben
alentando políticas que incidan nos
erros de sempre.
A estúpida competición establecida
entre bombeiros e incendiarios, que
coida que se pode apagar calquera
lume en calquera circunstancia, é
insostible. A idea de que a expansión
indefinida e caótica da foresta alta e
baixa é un signo de valor ecolóxico e
riqueza forestal tamén carece de
senso. Os remedios maximalistas, que
adoitan pasar de non limpar as cunetas
en dez anos á idea de manter limpos
tódolos montes de Galicia, é utópica.
E a intención de manter a inercia
establecida na creación de brigadas
ineficientes e de aumentar os
efectivos aéreos e terrestres que
despois non se coordinan, resulta a
todas luces carísima e ineficiente,
aínda que achegue argumentos máis
ou menos válidos para un discurso
de emerxencia.
Xa que logo, coido que sería moi
bo que a consellería de Medio Rural
empezase a propoñerse a medio
prazo unha reordenación dos espazos
forestais e leñosos; que analizase a
nova espaciación dos cultivos e dos
terreos habitables, que pensase
medidas de prevención que fosen
eficientes dentro dun programa
realista e que evitase a tentación de
fuxir cara a diante que se adiviña en
case tódolos discursos. Os 20 millóns
de euros de indemnizacións
aprobados xa polo Congreso dos
Deputados poden ser a primeira
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acción comparable ás respostas
contra a traxedia do Prestige, cando
Fraga presumía –emulando a
Andrade o Bo– de entrar nas vilas
espallando diñeiro a cambio de
aplausos e loanzas certamente
efémeras.
2. Anxo Quintana cruza a raia
na renovación do BNG
O sábado 16 de setembro, durante
a celebración do Consello Nacional
do BNG, púxose a votación unha
proposta de Anxo Quintana para
cambiar as bases organizativas do
BNG no referente á chamada
asemblea nacional, que, no suposto
de ser aprobada, debería rexer xa os
debates da asemblea do vindeiro
decembro. A intención de Anxo
Quintana era a de substituír o modelo
de debate asembleario, que iguala a
representación de tódolos partidos e
correntes organizadas e concede un
poder exorbitante aos militantes non
adscritos, por unha representación de
compromisarios, que equilibra o poder
dos diferentes grupos e territorios e
impide e reduce o poder das pequenas
correntes que conviven no BNG.
No contexto organizativo do BNG,
a proposta de Quintana tiña un
enorme alcance, xa que no fondo
equivale á transformación dun
modelo frontista nunha organización
partidaria e a desbotar definitivamente un modelo de crecemento
que, igual que sucedía cos imperios
feudais, crea maior febleza e
dispersión a medida que aumenta o
número de militantes e organizacións. Polo que sabemos, a proposta
de Quintana contaba inicialmente
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coa aprobación da UPG, que ata o
mesmo intre da votación soamente
puxo reparos á oportunidade da
decisión e ao rango do órgano decisor
(querían que fose a asemblea de
decembro a que dirimise esta
cuestión). E tampouco non parece
trabucado dicir que Esquerda
Nacionalista, o partido no que milita
Beiras, adoptou unha posición máis
inspirada por razóns de conxuntura
que por discrepancias de fondo, xa
que o camiño que agora segue
Quintana era o mesmo ao que Beiras
estaba abocado se a UPG non
decidise cortarlle as ás para manter
a influencia indirecta na dirección
do BNG. Pero o certo é que Quintana
perdeu unha votación importante na
que tivo 33 votos a favor (todos
anovadores), 55 votos en contra
(procedentes dun conglomerado moi
heteroxéneo de organizacións e
militantes) e sete abstencións.
Hai que dicir, porén, que os números
non fan xustiza ao fondo significado
desta votación. Porque non parece
que o feito de que a asemblea
nacionalista de decembro se leve a
cabo nun ambiente asembleario vaia
modificar substancialmente as
decisión de máximo órgano do BNG,
e porque, no tanto de o derrotar de
forma significativa, os números da
votación do 16 de setembro poñen de
manifesto o forte crecemento do
liderado de Quintana, cuxos
partidarios e seguidores xa igualan á
UPG no seo do consello nacional.
Vistas as cousas dende fóra e
pensando con realismo nas amplas
capas sociais que alimentan o voto
nacionalista sen asumir unha
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militancia activa, é evidente que as
posicións de Quintana saen reforzadas, na medida en que a súa
derrota conxuntural proclama tamén
a súa independencia fronte á UPG.
E vistas as cousas dende dentro,
tampouco non parece probable, nin
conveniente de modo ningún, que se
mantivese viva unha coalición
interna de formas e pensamentos
contrapostos que soamente parece
estar emplastada polo estupor que
produce a acelerada renovación
impulsada por Quintana e o forte
liderado que o actual vicepresidente
da Xunta está consolidando. Por iso
considero que, lonxe de ser o final
dunha estrela, a votación do Consello
Nacional do BNG do día 16 de
setembro é o principio dunha
historia moi interesante para o BNG
e para Galicia que aínda está por
escribir.
3. A gran verdade sobre a
inmigración
A pequena inmigración dos
caiucos, que ten natureza esencialmente mediática, está distraendo a
atención do groso da inmigración
que entra polo aeroporto de Baraxas
e pola fronteira francesa. E deste
xeito, prodúcese tamén a circunstancia de que, mentres os inmigrantes dos caiucos son devoltos ás
súas miserables patrias, coma se
fosen inmolados no altar dunha
normativa medoña e inxusta, os
inmigrantes de primeira –que tamén
os hai– quedan asentados en España,
con fronteiras abertas á Europa de
Schengen, tan pronto como pasan,
xeralmente coma turistas, as
fronteiras correspondentes.

Neste contexto, que reproduce a
diario circunstancias tan vergoñentas coma estériles, sería mellor
que as autoridades do estado
empezasen a recoñecer que non
teñen ningunha solución para o
problema da inmigración ilegal, e
que lonxe de poñerse divinos cos
negros subsaharianos, en defensa
dunha legalidade inoperante, aceptasen de grao as medidas paliativas
que, ademais de ser máis efectivas e
xeneralizables, evitarían a fonda
discriminación que sofren os que
veñen en caiuco fronte aos que chegan
nun Airbus 350.
En cuestións de inmigración é moi
evidente que as cousas non son como
parecen, e que certas lóxicas sociais
e económicas, que soan a gloria nas
orellas dos europeos, constitúen
unha mostra de egoísmo e explotación cando se escoitan dende un
caiuco. Porque tódalas continxentacións de emigrantes das que
gusta falar o ministro Caldera, que
poñen por diante os contratos legais
e os dereitos laborais, acaban sendo
a pura expresión dunha emigración
pensada á medida dos ricos e non á
dos pobres, con máis preocupacións
postas nas necesidades de man de
obra que ten a economía europea
que nas fames e persecucións que
viven nos seus países os que
simplemente tratan de vivir e fuxir
da miseria. E por iso parece máis
xusto e máis político dicir que
estamos diante dun problema social
e económico para o que soamente
temos medidas paliativas, que fialo
todo a unha política policial e
laboral de máximos que, ademais de
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ser utópica, esta preñando o país de
inxustizas. Porque non hai máis
política de inmigración que a que
pode facer a UE no seu conxunto e
porque esa posibilidade, coa cegueira
que nos afecta ultimamente, parece
un desiderátum.
4. Esta vez non fallou o
infalible
Aínda que Bieito XVI se tivese
trabucado e tivese dado motivos na
súa conferencia de Ratisbona para o
alporizamento dos musulmáns, o
mundo occidental tería que defender
o dereito a reflexionar libremente e
o dereito a falar das cousas importantes sen medo ás interpretacións
que outros poidan facer das nosas
propias palabras.
Pero o que dixo Bieito XVI o
pasado día 12 de setembro en
Ratisbona estaba moi lonxe de ser
una equivocación, xa que, alén da
idoneidade da cita recuperada,
estaba poñendo o dedo na única
verdade que pode evitar a desorde
que –xa o advertira Hans Küng–
están poñendo no mundo as relixións
monoteístas. “Non actuar racionalmente –dixo o Papa– oponse á
esencia de Deus”. E iso é tanto como
reivindicar a existencia dun
occidente secularizado e libre que,
dende Guillerme de Ockham e
Marsilio de Padua, temos construído
con tanto esforzo e sacrificio.

A relixión cristiá, que agora
practicamos con tanta liberdade, de
ningún modo foi allea ás tentacións
fundamentalistas que confundiron a
cruz cunha espada collida polo fío e
que quixeron impoñer a fe e a
ortodoxia a base de cárceres e
fogueiras nas que agoniaron
milleiros de inocentes. E por iso
temos que estimar que Bieito XVI
sabía o que quería dicir cando,
volvendo ás raíces das ensinanzas
paulinas, proclamaba o artellamento
necesario da fe coa razón, ou da orde
celestial da moral coa orde humana
dos dereitos. Dicir que para a
doutrina musulmana “Deus é
absolutamente transcendente” e que
“a vontade divina non está xunguida
a ningunha das categorías humanas,
nin sequera á razón”, non soamente
non é unha equivocación, senón que
é o mellor diagnóstico do que nos
está pasando nos días de hoxe. E por
iso non deixa de ser un sinal de
febleza e desorientación que, en vez
de arroupar a un Papa que defende
a esencia libre da cultura de raizame
cristiá, teñamos optado, por
ignorancia ou covardía, por sacrificar
a razón e o pensamento profundo no
altar do laicismo que critica todo
canto vén do Vaticano, aínda que
sexa dito en sede universitaria polo
catedrático máis brillante que tivo a
Universidade de Ratisbona. Unha
mágoa.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Rolda da cultura
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A “Chan do Cereixo” é unha ampla
meseta situada a uns 350 m. de
altitude na Portavedra, parroquia
de Donas, concello de Gondomar,
dende a que se domina o Val Miñor.
No ano 1971 e por casualidade, o
arquitecto vigués Jaime Garrido
atopou nela ferramentas líticas de
seixos de cuarcita rolados, de
mediana e grande talla, que, tanto
pola súa tecnoloxía como pola
morfoloxía que ofrecían, poderían
ofrecer cronoloxías de en torno aos
250.000 anos. É dicir, que se podían
atopar, o mesmo que os achados de
Budiño (O Porriño), Ourense e a Fura
dos Cas (Mondoñedo), entre as máis
antigas do país.
Jaime Garrido continuou a
examinar o xacemento ao longo duns
sete anos e despois deu a coñecer as
súas observacións no boletín do
Museo de Pontevedra, nun artigo que
titulou “Nueva estación Paleolítica
en Portavedra, Gondomar”. O
descubrimento, moi ben acollido ao
principio no mundo científico, foi
esquecido despois, non sendo
retomado senón no 2004 polo
Instituto de Estudos Miñoranos,
que, con escasos medios económicos,

aínda que botando man dunha axuda
da Unión Europea, continuou o labor
e conseguiu abrir novos horizontes
e expectativas para o xacemento.
No ano en que nos atopamos, a
indicada entidade, xunto coa Comunidade de Montes de Donas, o
Concello de Gondomar, a Xunta de
Galicia, Hands-on-Science, Instituto
Social da Mariña, Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid,
Universidad Complutense de
Madrid, Universidad de Alcalá de
Henares e Universidade de Vigo, co
patrocinio da “Fundación Pedro
Barrié de la Maza” e baixo a
dirección da arqueóloga Rosa Villar
Quinteiro, efectuou a primeira
grande campaña que ao xacemento
se lle dedicou. Esta durou o mes de
xullo e a metade de agosto. Con ela
demostrouse a antigüidade dos
utensilios atopados por Jaime
Garrido, mais tamén a continuidade
do hábitat, e sobre todo foron tirados
á luz cinco novos petroglifos, así como
os restos dun poboado calcolítico,
con cabanas, un silo, murallas e
diversos materiais manufacturados,
datables en hai uns 5000 anos. O
poboado, a cerámica e os enxovais

435 83

Xoán Bernárdez Vilar

agora achados están espallados
arredor dunha grande rocha, que
podería ter significados culturais.
Estamos diante da máis vella aldea
agrícola galega?. Logo desta
primeira apreciación é posible que o
nacemento da cultura dos petroglifos haxa que retrotraelo ata hai
5.000 anos. Mais para estar seguros
serán necesarias novas e máis
amplas prospeccións.
Audiovisual
Dez curtametraxes foron seleccionadas e premiadas pola Secretaría
Xeral de Comunicación e o Consello
da Xuventude en xuño pasado. Así
mesmo, tamén se deron a coñecer
as axudas económicas para distintos
guións cinematográficos que se
agarda cheguen a ser desenvolvidos
nos próximos meses.
Banda Deseñada
Mentres no estado a produción de
cómics vai mirrando de xeito
ostensible e en Galicia se sostén ou
medra nada máis que de xeito
lixeiro, en Francia, o país, xunto con
Bélxica, líder do mercado, as
estatísticas indican que a súa
publicación quintuplicouse nos
últimos cinco anos.
O fanzine Barsowia, que edita o
colectivo Polaquia, integramente
formado por autores galegos, e
coordina Kike Benlloch, foi
distinguido en xuño pasado co
premio do público ao mellor fanzine
no Salón Internacional do Cómic de
Barcelona.
Entre o 17 e o 23 de xullo tivo
lugar en Cangas a X edición do seu
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Salón do Cómic, baixo o lema Dez
anos de Viñetas. O certame contou co
patrocinio da Xunta de Galicia, a
Casa da Xuventude e o Concello de
Cangas. Nesta ocasión os seus
organizadores superáronse claramente, e mesmo editaron unha
revista a toda cor, con 65 páxinas,
que paga ben a pena ler e degustar.
Na mostra exhibíronse 200 orixinais.
A XVIII edición das Xornadas de
Banda Deseñada de Ourense,
organizadas pola Casa da Xuventude,
o Colectivo Phanzynex e outras
entidades, tiveron lugar do 4 ao 22
de octubre. A estas alturas non
contamos con informacións relacionadas cos premios e resultados da
mesma, que deixamos para comentar
nun próximo número.
Entre o 14 e o 20 de agosto tivo
lugar na Coruña a IX edición do seu
Salón Internacional do Comic,
“Viñetas desde o Atlántico”. A
dirección do mesmo correu a cárrego
de Miguelanxo Prado e Carlos
Portela. Houbo unha longa lista de
convidados, así como exposición no
Kiosko Alfonso, Palexco, Palacio de
María Pita, Sala Salvador de
Madariaga, Colexio de Arquitectos e
Aquarium Finisterrae, ademais de
numerosos puntos de venta para
atender a demanda dos afeccionados.
Cine e teatro
A partir do 25 de maio tivo lugar
en Cans, O Porriño, a III edición do
seu xa famoso festival de curtas.
Utilizando, coma sempre, chimpíns
engalanados para trasladar os
asistentes, alfombras vermellas para
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recibilos e galpóns para as proxeccións, a este certame acudiu
meirande número de público que
nunca, así como coñecidas estrelas
convidadas. Dos filmes presentados,
vinteoito eran galegos. Os premios
corresponderon aos seguintes:
Ficción: Nais, de Mario Iglesias;
Animación: Os dous lados da valla,
de Diego Méndez, Público ficción:
Quérote mal, de Moreira Giró;
Público animación: O retorno da lei,
de David Rubín; Actriz: Isabel Rey
(Nais) e Isabel Naviera (Quérote
mal); actor: Ricardo Barreiro (Bos
Días).
Entre o 17 e o 24 de xullo pasado
celebrouse en Ribadavia a XXII
Mostra Internacional de Teatro.
Acudiron a ela 14 compañías
procedentes de Galiza, Euskadi,
Cataluña, Madrid, Arxentina e
Italia. Ademais das representacións
catalogadas como normais, houbo
tamén actuacións musicais tanto
para adultos como para menores,
xogos didácticos e na rúa, así como
títeres.
Decesos
Nacera no Ferrol en 1917 e exerceu
de médico en Vigo dende 1950.
Ricardo García Suárez, inmediatamente responsable artístico da
editorial Galaxia, na que se encargou
das portadas e das ilustracións
interiores dos libros, baixo o
pseudónimo de Xohán Ledo, fixo
tamén textos sobre arte, e traducíu
do inglés Ricardo III, traballo polo
que recibiu o Premio Trasalba 1998,
e Xulio César. Xohán Ledo, que
residiu moito tempo nas mariñas de

Oia, faleceu en Vigo o día 10 de
xuño, a piques de cumprir os 89
anos.
Aos 27 anos de idade, o pasado día
21 de xuño faleceu en Paradela,
Ourense, o pintor Xaime Quesada
Blanco. Era o único fillo de Xaime
Quesada Porto e sobriño doutros tres
Quesada pintores, e doutro periodista, e acababa de clausurar unha
exposición na Coruña. Foi inhumado
no cemiterio de Señorín, no
Carballiño.
O 23 de xullo, cando contaba 89
anos, faleceu Carlos Luis del ValleInclán, marqués de Bradomín dende
1981, último fillo vivo do escritor
Ramón María del Valle Inclán. En
vida, o agora finado dedicara todos
os seus esforzos á reconstrución do
mosteiro da Armenteira, onde foi
soterrado, e, sorprendentemente,
negouse unha e outra vez a que obra
do seu pai fose traducida á nosa fala.
Nacida en Ourense en 1918, o
pasado 25 de xullo, aos 88 nos de
idade, faleceu a grande poetisa Pura
Vázquez Iglesias. Vivira varios anos
en Venezuela, onde, entre outros
cargos, foi secretaria da Escola de
Periodismo da súa Universidade
Central. Chegou a correspondente
da nosa Real Academia en 1949 e foi
pioneira da poesía galega da
postguerra. Entre os seus moitos
premios cabe mencionar o Trasalba
e o das Letras e Artes de Galicia. No
2005 a Asociación de Escritores
fíxolle unha homenaxe nacional.
O 15 de agosto, aos 75 anos de
idade, deixounos Luís Noia.
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Emigrante na súa mocidade a
Venezuela, chegou a ser futbolista
profesional na capital deste país,
onde, ao mesmo tempo, tratou de
tirar adiante a Irmandade Galega.
Máis tarde, en xaneiro de 1961, na
súa viaxe de retorno a Galicia no
trasatlántico portugués “Santa
María”, viviu involuntariamente o
famoso secuestro deste buque polo
comando DRIL, recentemente
levado ao cine. Director despois e ao
longo de moitos anos da viguesa
Gráficas Númen, estreitamente
relacionada con todas as manifestacións da nosa cultura, Luís Noia
foi sempre, ata o seu derradeiro
alento, persoa de grande envergadura humana e defensor das súas
convicións. As súas cinsas foron
vertidas no mar da Guarda.
Etnografía
Unha importante actuación
cultural vai permitir visitar e dar a
coñecer os petroglifos existentes no
monte Tetón, en Santa María de
Tebra, Tomiño, que conserva as
meirandes combinacións circulares
existentes en Europa, datadas, cando
menos, nos III e II milenios antes de
Cristo. Nos arredores das Rías Baixas
é onde se concentra o máis elevado
número de gravados rupestres, dos
que cada día se van atopando máis.
O feito é case que coevo co
descubrimento efectuado polo noso
arqueólogo Pablo Novoa Álvarez no
parque Nacional Peneda-Gerês, no
concello portugués de Melgaço, a
escasa distancia da fronteira. Nel
hai centos de pedras chantadas na
terra conformando unha vintena de
figuras de animais e de facianas
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humanas, semellantes aos deseños
peruanos de Nazca, que case que
nada máis poden ser distinguidos
que dende o aire.
Tivo lugar a VII edición da
denominada Feira Franca de
Pontevedra. Unha festa na que o
protagonismo veciñal resulta
decisivo: xantares na rúa, mercados,
actividades de animación e
demostracións de vellos oficios
encargáronse de entreter os
milleiros de persoas que acudiron a
ela.
As Letras
Manuel Antonio Lugrís Freire, o
autor ao que se lle adicou este ano o
Día das Letras Galegas, foi bautizado
o día 12 de febreiro de 1863 en
Santa María de Sada, segundo consta
no Libro Sacramental número 3,
folio 103 vto., da indicada parroquia,
e rubrica o seu cura ecónomo
Eusebio Baceiredo. É unha información á que acabamos de ter acceso.
Manuel Antonio nacera ás dez da
noite anterior, segundo o mesmo
libro, e os seus pais foron Manuel
Lugrís, natural de Serantes, e Socorro
Freire, de Sada. Actuou como
madriña a súa avoa materna Paula
López.
A poetisa María do Carme
Kruckenberg recibiu o pasado día 3
de xuño a homenaxe da Asociación
de Escritores en Lingua Galega “A
Escritora na súa terra”. O acto
consistiu no descubrimento dunha
lápida en forma de vela, cun poema
seu nela esculpido, e a plantación
dunha oliveira nos xardíns próximos
ao mar na cidade viguesa. O acto
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oficial, coa entrega da letra “E”,
efectuouse no Pazo de Castrelos,
seguido dun xantar de confraternidade. Mª do Carme Kruckenberg
é autora dunha dilatada proxección
nas nosas letras, dende o seu
primeiro poemario, Cantigas do
Vento, publicado en 1956. Os actos
cadraron tamén co oitenta aniversario da homenaxeada.
Nova para a lembranza e para a
esperanza. Se ben que a nosa
academia foi creada na Habana no
ano 1905, vénse tendo coma fundada
o 25 de agosto de 1906, na Coruña,
data na que Afonso XIII lle concedeu
o título de real. O que xa non sabe
demasiada xente é que, nese
momento, o escritor sueco Goran
Björnan enviáralles un telegrama aos
fundadores da institución que dicía:
“Vivat, floreat natio Galaica”. É
decir: “Viva e floreza a nación
Galaica”. A nosa academia recibiu
agora, ao remate dos seus primeiros
cens anos de vida, a Medalla de Ouro
de Galiza, e o seu presidente, Xosé
Ramón Barreiro, repetiu na
ceremonia a mensaxe do autor
escandinavo.
A finais de agosto e principios de
setembro celebrouse en Salvaterra
do Miño a XXV edición do Festival de
Poesía do Condado. Nesta ocasión,
ademais de numerosos poetas
galegos, vascos, portugueses e
mozambicanos, houbo actuacións
musicais, un festival hip-hop e ska e
proxeccións de audiovisuais.
Avós, da Editorial galega Kalandraka, é o primeiro título para nenos
que se publica en chinés. Avós estaba

xa traducido ao xaponés, e próximamente serao ao coreano. Con el
Kalandraka reforza a súa presencia
no emerxente mercado asiático.
Novas en xeral
En 1891, e baixo o lema ¡Surge et
ambula!, ¡Érguete e Camiña!,
tiveran lugar en Tui os Primeiros
Xogos Florais de Galiza, que
marcaron un camiño ao aínda
vacilante movemento cultural do
país. Unha data tan significativa
como esta foi axeitadamente
conmemorada o pasado 24 de xuño,
no seu 115 aniversario, con diversas
intervencións. O evento foi organizado pola Real Academia Galega en
colaboración con concello de Tui e a
Consellaría de Cultura.
O premio Otero Pedrayo, instituído polas catro deputacións, a
Xunta e as nosas tres universidades,
ademais de distintas entidades
culturais, coa finalidade de premiar
os labores de dignificación da cultura
galega, foi concedido en xullo pasado
á Real Academia Galega e ao
Laboratorio de Formas de Galicia.
No centro multiusos de Sigüeiro,
en Oroso, acaba de ser presentado
pola Asociación Cultural Obradoiro
da Historia o terceiro número da
revista literaria Segrel. Segrel naceu
hai dez anos coa intención de servir
de vehículo á creatividade dos
autores da comarca de Ordes, e
repártese de balde por librerías,
colexios, bibliotecas e entre os
particulares interesados.
A Consellaría de Educación e
Ordenación Universitaria e o
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Consejero Educación de Castilla y
León veñen de asinar en Ponferrada
un protocolo de colaboración para o
mantemento da lingua galega nos
territorios limítrofes do Bierzo. A
nosa consellaría comprométese á
formación do profesorado, á cesión
de materiais didácticos aos centros e
ao acceso aos contidos do Portal
Educativo, mentres que a Junta de
Castilla y León acepta -esta vez siconceder a preceptiva autorización
para o ensino do galego aos centros
que o soliciten.
Premios
O vigués Francisco Castro gañou o
27 de maio, en Neda, o prestixioso
premio Blanco Amor co seu relato
Spam, co que pretende pescudar nos
abusos do capitalismo mundializado
e nas relacións a través da internet.
Castro leva editados xa moitos
títulos e gañara varios premios en
prosa, xornalismo e poesía.
O Pen Club de Galiza acaba de
premiar a catro autores en linguas
peninsulares: Agustina Bessa-Luís,
en portugués; Isabel Allende, en
castelán; Joseph Palau i Fabre, en
catalán, e Arantxa Urretabizkaia, en
eúscara.
A principios de xuño foi decidido
o IV Premio de Poesía Caixanova
Pen Club de Galicia. Resultou
gañador do mesmo o lugués Arcadio
López-Casanova, veterano xa nesta
clase de distincións. A obra por el
presentada nesta ocasión foi Herdo
do Canto.
Tres premios foron decididos o dez
de xuño no decurso dunha cea
celebrada no marco, hoxe pacífico,
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das illas redondelás de San Simón:
o Xerais, que foi para o ourensán
Diego Ameixeiras, por Tres segundos
de memoria; o Merlín, de literatura
infantil, que lle correspondeu ao
noiés Agustín Agra, por O tesouro da
lagoa de Reidís, e o Fundación Caixa
Galicia de Narrativa Xuvenil, que
gañou Santiago Jaureguízar por A
cova das vacas mortas.
A obra Un escuro rumor tralo
silencio, de Isidro Novo, fíxose o 23
de xuño co premio San Clemente
2006 outorgado polos estudantes de
cinco institutos galegos. A novela
gañara xa o Vicente Risco e
desenvólvese nunca Galiza futura na
que a manipulación xenética e os
problemas ecolóxicos acadan un cariz
catastrófico. Dous días antes Isidro
Novo gañara tamén o premio de
poesía Concello de Carral.
O Premio de novela europea
Casino de Santiago foi para o
xaponés, afincado na Gran Bretaña
dende hai moito tempo, Kazuo
Ishiguro. A obra galardoada foi
Nunca me abandones. Ishiguro, aos
seus 52 anos de idade, conta cunha
abondosa produción, parte da cal foi
levada xa ao cine.
O II Premio Biblos-Pazos de
Galicia, decidido o 22 de xullo,
correspondeulle á novela Dor
fantasma, da que é autor o mozo de
20 anos Alberto Ramos Ríos.
Curiosamente, esta obra, que recrea
o caso da desaparición dunha rapaza
de Cangas, vai ser revisada polo autor
coa axuda de Darío Xohán Cabana.
Para Xavier Seoane foi o Premio
Espiral Maior de Poesía na súa XIV

Á procura do noso remoto pasado

edición. A obra pola que acadou o
galardón titúlase Para unha luz
ausente. Finalista do certame foi o
portugués Jorge Reis Sá con Livro
da estimação.

gacións e as innovacións que sexan
capaces de desenrolar nel os
científicos sirvan para atraer a Galiza
empresas punteiras do sector.

Cando
este
número
de
Encrucillada saia á luz xa terá
recibido Xosé Neira Vilas, en
Carracedo (Láncara), o premio
Ramón Piñeiro Facer País, que lle
foi concedido o pasado 24 de agosto.
Neira Vilas é un autor de enorme
calidade, moi prolífico, e tamén o
que máis exemplares ten vendido no
noso país.

O agora chamado Barco da
Memoria, antes Hidria II, o único de
vapor actualmente en activo, está
sendo aproveitado pola Consellaría
de Cultura para dar a coñecer o labor
das persoas represaliadas na Guerra
Civil. A bordo del déronse recitais,
conferencias, proxeccións cinematográficas e exposicións, ás que asistiron unhas 30.000 persoas, sendo
escoltado en varias ocasións por
outras embarcacións.

Nun acto celebrado no vigués PazoMuseo de Castrelos o pasado 13 de
setembre, foille entregado ao
matrimonio formado por Mª Teresa
Fernández Cabaleiro e Alfonso
Zulueta de Haz o premio Solidariedade pola intensa e dilatada
actividade de ambos a prol das
persoas aqueixadas de discapacidades.
Universidade
A Universidade de Vigo está a
habilitar o espazo necesario para
situar nel, de momento nada máis
que de xeito provisorio, o primeiro
Centro de Telecomunicacións de
Galicia, que posteriormente vai
pasar á Cidade Tecnolóxica. A
finalidade é a de que as investi-

Varia

Pois si, A Rianxeira, esa especie
de himno oficioso da nosa terra, vai
contar cun museo a ela adicado.
Estará situado na vila que lle da
nome. A principos de setembro,
cando se cumprían os sesenta anos
do nacemento desta composición, de
mans de Xesús Frieiro e Anxo
Romero Lojo, a corporación de
Rianxo anunciou a boa nova.
O 22 do mesmo mes, o castelo de
Monterrei, en Verín, foi marco da
escenificación do rol Irmandiños. A
Revolta, que sitúa a acción arredor
do ano 1467, intre no que a
Irmandade, logo da súa inicial
victoria, gobernaba Galiza en
representación do rei Enrique IV.
Xoán Bernárdez Vilar
Escritor e Licenciado en
Xeografía e Historia.
Xoaberna(@mundo-r.com
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Rolda de Igrexa

Algúns episodios dun
verán afumado
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Durante unha semana de agosto
quedamos sen a ría, desapareceu
entre unha abafante vaga de fume. O
ceo chovía cinsas e follas de carballo
feitas carbón. Ía calor, moita, e non
era doado respirar. Paso por Cee nas
festas da Xunqueira e o lume arrasa
os montes. Na vila, sentado diante
da fiestra, vexo os helicópteros ir e
vir entre os edificios. Durante todo
o día o ruído dos helicópteros e o
fume crean unha sensación de
angustia e penso no Líbano, onde
outros lumes consumen vidas de
inocentes. Pero hai máis incendios:
na mañá dun domingo e
misteriosamente o meu aparato de
radio sintoniza coa COPE, onde
escoito un incendiario prendendo
lumes a berros contra a Xunta de
Galiza e o goberno do estado. Pensei
nun pesadelo, pero era peor, era real,
estaba sucedendo. No medio dos
improperios soa unha música doce e
escóitase o locutor dicindo “e agora
escoitemos o evanxeo deste
domingo”. Remata o evanxeo e a
música, publicidade e volven os
insultos. Miro a ría xa despexada e
rezo: Benaventurados os limpos de
corazón!
Entrado setembro, subimos cedo
entre a brétema ao Chan de Arquiña
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en Moaña. A humidade achéganos o
olor do monte queimado. A paisaxe
é aterradora, todo devastado. So no
cumio neolítico atopamos un
remanso verde onde os cabalos apuran os últimos pastos. Agárdannos
redeiras de esperanza: é a Romaxe
dos Crentes Galegos, a XIX!
Velaí van outras historias deste
verán de quenturas e lumes.
A ASEMBLEA QUE NON FOI
Ou alomenos deu esa impresión a
Asemblea Plenaria Extraordinaria
do Episcopado Español. Agardábase
unha instrucción pastoral na que a
unidade de España aparecería como
un ben moral. Ou non era o momento
oportuno ou os bispos non o tiñan
moi claro porque a asemblea rematou cunha breve nota sobre a transmisión da fe, a familia e os leigos
como prioridades pastorais.
Anúnciase unha instrucción que
abordará “a misión da Igrexa na
situación cultural actual, as
repercusións pastorais que se
derivan e o discernimento moral das
grandes cuestións que suscitan
particular preocupación neste
tempo”. Segundo o presidente da
CEE, Ricardo Blázquez, non hai
ningunha presa para elaborar o texto,
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e negou que o tema da unidade de
España fose tratado na asemblea:
“esa cuestión a nós non nos importa;
impórtanos a transmisión da fe ás
xeracións que veñen, a celebración do
domingo e o crecemento da comunidade cristiá”. Despois soubemos polo
secretario, Martínez Camino, que si
apareceu o tema da unidade de
España, e que “seguirá aparecendo”.
Seica moita xente respirou aliviada
e outros quedaron contrariados ao
finalizar a plenaria, e así comezou o
verán.
25 DE XULLO.
Armouse o día de Galiza. O BNG
decidiu non asistir á tradicional
ofrenda ao apóstolo, que o rei de
España delegou este ano no presidente da Xunta. Non sentou nada
ben nos sectores eclesiásticos máis
conservadores e a oposición aproveitou para dar brasa e insistir na
división do goberno bipartito. Houbo
columnas, editoriais e tertulias de
todólogos, coma di Carlos Taibo, que
se dividiron a favor ou en contra da
postura dos nacionalistas. Botei en
falta que alguén fixera propostas
para renovar este rito, que creo que
é o que fai falta e acabaría cunha
polémica que imaxino se seguirá
repetindo en anos vindeiros. E penso
que debería ser a Igrexa compostelá
a que tomase a iniciativa. Non sei
como resolven noutros países cousas
parecidas. Ante todo trátase dunha
celebración litúrxica do Pobo de
Deus, non das autoridades civís e
militares aínda que estas fosen
crentes. A Igrexa podería convidar
ás autoridades, non na calidade de
oferentes, senón de representantes

da sociedade civil nunha festa que
celebran os católicos, pero sen que
tiveran ningún tipo de intervención.
Sería o mesmo que se a comunidade
islámica, ou evanxélica, ou
ortodoxa... convidan aos representantes civís a unha das súas festas.
Así, independentemente do signo
político poderían acudir como representantes do concello, da autonomía
ou do estado. Evitaríamos ver a
persoas que non se confesan crentes
saudar ao señor Apóstolo Santiago.
E se me apuro, que pasaría se dentro
duns anos temos un presidente-a da
Xunta, ou un alcalde, delegados
rexios na condición de divorciados,
ou arrexuntados, ou homosexuais?
Sen menosprezar ningunha destas
opcións, aceptaría a Igrexa semellantes oferentes? Paréceme coherente a postura do BNG, que conta
con moita militancia cristiá que
apoiou esta decisión, aínda que
tampouco pasaría nada se enviaran a
alguén na calidade de representante
da organización. Outros anos vimos
algún concelleiro do BNG en Santiago, asistindo con toda tranquilidade á ofrenda. Sería un acerto
modificar un rito que procede do
esquema da “cristiandade” e adecualo a Igrexa como comunidade de
crentes que nos pide o Vaticano II.
Algo así entendeu Fundación
Rosalía de Castro que quixo que a
misa en San Domingos de Bonaval,
se desprendera de oficialidades e
escoltas e recuperara a sinxeleza
doutros tempos. Trala celebración
relixiosa veu a ofrenda na que poden
participar autoridades e institucións. Apreciei como moitas persoas
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que non son cristiáns agardaron no
fondo do templo, con respecto, e se
achegaron ao remate da misa, para
participar no acto poético. E despois
todos amigos.
A OFRENDA
O socialista Emilio Pérez Touriño
foi o delegado rexio na Ofrenda
Nacional ao Apóstolo Santiago e
seguiu o guión tradicional para pedir
a paz, o progreso, o cese do terrorismo, aínda que incluíu algunha
referencia ás novas realidades
familiares que tanta polémica
provocaron meses atrás. Na homilía
o arcebispo Xulián Barrio centrouse
na “urxente presenza dos leigos que
con fe viva e testemuño entusiasta
fagan crible a Deus na nosa
sociedade” e apuntou á familia como
“primeira escola de valores sociais,
ben insustituible e lugar do primeiro
anuncio da fe para os fillos” e o
recordatorio do dereito dos pais a
escoller o tipo de educación para os
seus fillos.
O PAPA EN VALENCIA.
A mesma polémica rodeou a visita
de Bieito XVI a Valencia no mes de
xullo, cando o presidente Zapatero
optou por non asistir á celebración
da eucaristía no Encontro Mundial
das Familias. Un non acaba de
entender certas reaccións como a de
Angel Acebes ou o mesmo Navarro
Valls, voceiro saínte do Vaticano, que
falaron de falta de respecto. Penso
que o trato que o goberno deu a
Bieito XVI foi correctísimo,
recibíndoo no aeroporto, acudindo a
unha entrevista no pazo arcebispal
de Valencia, enviando unha
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delegación á eucaristía e despedindo
oficialmente ao pontífice. Falta de
respecto poden ser os berros e
insultos que o presidente do goberno
recibiu ás portas do pazo arcebispal
por parte dalgún grupo. Dáme a
impresión que hai moita nostalxia
de palio e de desfile. Que faría un
bispo se os socialistas o convidaran á
festa do 1º de Maio? Podería acudir
a unha recepción, pero non o imaxino
cantando a Internacional na Porta
do Sol. Menos mal que desta vez o
voceiro dos bispos, Martínez
Camino, cualificou a ausencia de
Zapatero como normal e que “o malo
sería que o presidente fose á misa sen
ser crente, por facer o paripé”.
Do 4 ao 7 de Xullo e como preparación ao V Encontro Mundial das
Familias celebrouse o Congreso
Teolóxico-Pastoral Internacional. “A
transmisión da fe nas familias”, que
nalgún momento chegou a reunir
cerca de 8.000 participantes. O
cardeal Alfonso López Trujillo,
presidente do Pontificio Consello
para a Familia foi o conductor do
evento no que participaron numerosos bispos, teólogos e representantes de movementos eclesiais. Nas
conclusións o Congreso sinala que “a
familia que transmite a fe é garante
esperanzador para o futuro da
humanidade e da Igrexa” recoñecendo que vive unha crise sen
precedentes na historia, como
consecuencia da “crise antropolóxica
que atravesa a humanidade”, pero
“a fe leva a vencer o medo e recoñecer
o valor da vida”.
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Bieito XVI chegou o sábado día 8
de xullo para participar no V
Encontro das Familias, que fora
convocado polo seu antecesor Xoán
Paulo II. Os momentos centrais foron
o encontro festivo e testemuñal o
sábado pola noite e a eucaristía do
domingo. Bieito XVI foi acollido
calorosamente por miles de persoas.
O domingo distintos medios deron
cifras que ían desde os 250.000 ata
o 1.500.000 de persoas. Emotiva foi
a visita do Papa á estación de Jesús,
onde días antes faleceran 42 persoas
nun accidente no metro.
Polo que puiden seguir a través da
tele, deume a impresión de que o
lugar escollido para o encontro non
era o mais adecuado, coa xente moi
espallada en parcelas, e sen unha
boa visión do escenario e do altar.
Nas entrevistas que facían a
numerosas persoas chegadas de todo
o mundo notábase unha predominante presenza dos membros do
Camiño Neocatecumenal de Kiko
Argüello. Do acto do sábado,
excesivamente longo e por momentos
pesado, o mellor foi a catequese do
Papa e a interpretación por parte de
Monserrat Caballé dun fermoso
Nosopai, composto por José María
Cano. Na catequese, na que
Ratzinger se definiu como o “avó do
mundo” sinalou a familia como “o
ámbito privilexiado onde cada
persoa aprende a dar e recibir amor”
e “institución intermedia entre o
individuo e a sociedade, e nada a
pode suplir totalmente”. O paso
dunha sociedade rural á urbana fai
que moitas familias se disgreguen,
por iso “é preciso garantir que as

familias non estean soas. Un pequeno
núcleo familiar pode atopar
obstáculos difíciles se se atopa illado
do resto dos parentes e amigos.” O
Papa propón que “a comunidade
eclesial ten a responsabilidade de
ofrecer acompañamento, estímulo e
alimento espiritual que fortaleza a
cohesión familiar”. Así, propón como
moi importante o labor das
parroquias e das asociacións cristiás
sendo redes de apoio para as familias.
Unha das tarefas da familia, xunto
coa transmisión da fe é a de “formar
persoas libres e responsables, así os
pais teñen que devolver aos fillos a
liberdade”. Ratzinger reiterou
algunha das afirmacións da súa
encíclica “Deus é amor” recordando
que “a fe e a ética cristiá non
pretenden afogar o amor, senón facelo
máis san, forte e totalmente libre.”
Por último, pediu aos gobernantes e
lexisladores que reflexionen sobre o
ben e harmonía que as familias
aportan á sociedade, definíndoas
como escolas de humanización. A
pesares da calor abafante do
domingo, miles de persoas asistiron
á eucaristía co Papa, que volveu a
insistir nas ideas propostas na
catequese: a familia e o matrimonio
como o gran ben que a Igrexa ten
que defender. Bieito XVI adiantou
en media hora o regreso a Roma
sendo despedido polos reis de
España e representantes das
distintas administracións. Foi unha
visita intensa e chea de expectación,
sobre todo polos que agardaban
algunha crítica respecto das leis
máis polémicas aprobadas polos
socialistas. O goberno definiu o
encontro co Papa como “cordial” e
agradeceulle a visita ao pontífice.
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O SECRETARIO DA IGREXA.
A mediados de setembro tomou
posesión como Secretario de Estado
o cardeal Tarcisio Bertone, ata o
momento, arcebispo de Xénova.
Bertone, salesiano e estreito colaborador de Ratzinger na Congregación para a Doutrina da Fe,
substituíu a Angelo Sodano dunha
forma algo inusual, xa que se
anunciou o seu nomeamento tres
meses antes do relevo. Din os
rumores que foi unha manobra do
Papa para acalar aos círculos de
Sodano que comezaron a filtrar a
nova antes de tempo, por se
conseguían frear o cambio.
Causou sorpresa o feito de que
Bertone non pertenza ao mundo
diplomático, co que algúns queren
ver a aposta de Bieito XVI por unha
liña máis pastoral que política.
Xunto a Bertone estará como
“ministro de exteriores” do
Vaticano, o arcebispo Dominique
Mamberti, que era nuncio apostólico
en Sudán e Eritrea e substitúe a
monseñor Giovani Lajolo, novo
“gobernador” da Cidade do Vaticano.
O ABADE DE MONSERRAT
O último domingo de agosto o
xornal El País publicou unha extensa
entrevista a Josep María Soler,
abade benedictino de Monserrat. O
xornal do grupo Prisa, non moi dado
á información relixiosa, destacaba
na portada unha foto do relixioso co
seguinte pé: “É faltar á verdade dicir
que a Igrexa está perseguida en
España”. A entrevista ocupaba dúas
páxinas do especial dos domingos e
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as afirmacións do abade eran
contundentes: “É fácil percibir que
un sector da xerarquía católica ten
nostalxia do nacionalcatolicismo,
sobre todo en certos círculos da
Conferencia Episcopal...a maioría
dos bispos cren que os nacionalismos
poñen en perigo a unidade de
España, e non é así...É lamentábel
que os bispos non teñan a coraxe de
frear a estratexia de envelenamento
da sociedade que levan a cabo
colaboradores da COPE... A Igrexa
non debe quedar identificada con
ningún partido concreto, neste caso
co PP como o está facendo...as
afirmacións de Mons.. Cañizares
(sobre a unidade de España) non
teñen a máis mínima apoiatura
teolóxica.”.
A verdade é que quedamos
abraiados pola dureza e claridade
das afirmacións de Soler, aínda que
o sabiamos situado no catalanismo
nunha das súas fontes máis importantes, o mosteiro de Monserrat.
Houbo reaccións de todo tipo: o
silencio dos bispos, os parabéns dos
sectores progresistas cristiáns, a
alegría e sorpresa de moitos non
crentes lectores de El País que non
podían imaxinar que existisen tales
opinións na Igrexa, e o desgusto de
outras tendencias católicas, por non
falar dos anatemas que apareceron
nalgúns blogs en internet.
ASÍS, ENCONTRO INTERRELIXIOSO
Hai 20 anos, Xoán Paulo II
convocou baixo o espírito de San
Francisco un cumio interrelixioso de
oración pola paz. Fora un encontro
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sen precedentes ao que asistiron
lideres de case tódalas relixións do
mundo. Recordaredes aqueles xefes
indios que puxeron unha nota de cor,
xunto a personalidades como o Dalai
Lama. Foi a Comunidade de San
Exidio a encargada de organizar o
encontro deste ano ao que non asistiu
Bieito XVI, pero enviou unha
mensaxe que foi lida durante a
reunión, os días 4 e 5 de setembro.
O Papa afirmou que “non lle é lícito
a ninguén servirse da diferenza
relixiosa como pretexto para unha
actitude belixerante cara os demais
seres humanos“ e sinalou os corazóns
como o primeiro lugar onde construír
a paz.
No chamamento final que fixeron
os membros das distintas relixións
quixeron ensinar como “a oración
non divide, senón que une: rezamos
xuntos uns con outros, non rezaremos
xamais uns contra os outros...cremos
no dialogo, paciente, verdadeiro,
para buscar a paz, pero tamén para
evitar os abismos que dividen as
culturas e pobos e preparan graves
conflictos”. Oxalá que desde a mansa
e doce Umbria de Francesco se vaia
estendendo ese anhelo de paz e se
instale tamén entre os que
diariamente buscan pretextos para
odiar e insultar.
CONGRESO DE TEOLOXÍA
Na sede de CCOO en Madrid
celebrouse do 8 ao 10 de setembro o
XXVI Congreso da Asociación de
Teólogos Xoán XXIII: “Cristianismo
e bioética” e no que participaron mil
persoas. Xulio Lois abriu o congreso
como presidente da Asociación de

Teólogos e deu paso as intervencións,
mesas redondas, debates. Federico
Mayor Zaragoza, Siro López, Justa
Montero, Marciano Vidal, Lidia
Feito, Juan Masiá e José María
Castillo foron algúns dos relatores.
A prensa recolleu a intervención de
Castillo na que afirmaba que “hai
moito medo na Igrexa, concretamente
en España. Medo para pensar, para
falar, para escribir...a consecuencia é
o bloqueo á teoloxía, que se converte
nun pensamento marxinal. O que
dicimos os sacerdotes, os bispos, os
teólogos interesa cada día menos e a
menos xente”. Juan José Tamayo,
secretario xeral da asociación,
contrapuxo a idea do Papa de
presentar a fe como algo positivo e
non como cúmulo de prohibicións,
fronte a actitude da xerarquía da
Igrexa española, “a súa linguaxe é a
do non”. O congreso tivo un emotivo
acto de lembranza a quen foi seu
presidente, Casiano Floristán,
falecido o ano pasado. O domingo día
10 de setembro clausurouse o
encontro coa celebración da
eucaristía e a lectura da mensaxe
final que en 10 puntos convida a
“converxer nunha ética autenticamente global, poñéndonos a escoita
de perspectivas diferentes mediante
o diálogo intercultural. Agardamos
das diversas relixións que se sumen a
esta busca en común de valores de
cara ao futuro da vida e da
humanidade”. O congreso tamén
propón o apoio á investigación
científica “para curar, mellorar e
protexer a calidade de vivir” e
recoñece a necesidade de soltar lastre
da propia tradición, para non
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naufragar nunha teoloxía que
durante moito tempo minusvalorou
a tecnociencia.
METEDURA DE PATA?
Cando pechabamos esta crónica
xurdiu a polémica creada polo
discurso do Papa na Universidade de
Ratisbona durante á viaxe que
realizou a Alemaña a mediados do
mes de setembro. O caso é que
Ratzinger citou un xuízo do
emperador bizantino Manuel II
Paleólogo : “móstrame tamén aquelo
que Mahoma trouxo de novo e
atoparás soamente cousas malvadas
e inhumanas...” Aínda que o discurso
ía na liña do diálogo relixioso na
procura da paz, e da defensa da razón
fronte aos fanatismos, a cita foi
desafortunada tendo en conta a
situación de tensión que hai no
mundo desde a invasión do Iraque e
os atentados contra occidente
cometidos por extremistas islámicos.
A reacción do mundo musulmán
foi inmediata, desde a condena e
repulsa de case tódolos mandatarios
ata o chamamento á guerra santa e
ao día da ira contra o Papa. Al Qaeda
debía estar agardando unha oportunidade como está para meter no
mesmo saco a Bieito XVI, ao presidente Bush e a tódolos occidentais
e “servidores da cruz” e amenazou
de morte ao Papa. Manifestacións,
revoltas, queima dalgunha igrexa e
o asasinato dunha misioneira
italiana en Somalia foron algúns dos
episodios que se viviron tralo
discurso do Papa. O Vaticano
despregou toda a súa diplomacia
para calmar os ánimos, velaí a estrea
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do cardeal Bertone. O mesmo
Benedicto XVI tivo que escusarse
publicamente aproveitando o rezo
do Anxelus en Castelgandolfo e a
audiencia do mércores na Praza de
San Pedro.
Tralo silencio inicial, varios líderes
europeos saíron en defensa do Papa
e pediron calma aos musulmáns,
entre eles o presidente de Francia,
Jacques Chirac, e o presidente
español, Rodríguez Zapatero.
Ratzinger mostrouse fondamente
desgustado e dixo que as súas
palabras foran mal interpretadas xa
que nunca pretendeu ofender aos
irmáns musulmáns. Ben é certo que
se lemos o discurso do Papa non
atoparemos tales afrontas ao Islam,
pero o malo é que calquera detalle,
hoxe en día, debilita aos sectores
islámicos moderados e dalles folgos
aos radicais.
ACORDO ECONÓMICO.
O goberno español e a conferencia
episcopal chegaron, despois de varios
meses de negociación, a un acordo
para o novo modelo de financiamento
da Igrexa católica, segundo anunciou
a vicepresidenta do goberno, María
Teresa Fernández que xunto ao
cardeal Cañizares foron os rostros do
diálogo. Suprímese a dotación
directa do estado á Igrexa e
modifícase a asignación do IRPF que
recibe a Igrexa, pasando do 0,52% ao
0,7%. Ademais a Igrexa terá que
pagar o IVE na adquisición de bens
e inmobles, tal como esixía a Unión
Europea, e presentar cada ano unha
memoria xustificativa ao goberno
sobre a distribución do gasto

Algúns episodios dun verán afumado

correspondente ao recadado vía
IRPF.
ALGUNHAS
TERRA

NOVAS

DA

Ademais da festa do apóstolo ou
como lin nunha folla parroquial
dunha igrexa próxima “Día da Patria
Galega”, velaí un resumo das cousas
da casa.
A Escola de Espiritualidade
rematou o curso cun encontro no
mosteiro de Sobrado dos Monxes no
mes de xuño. Contaron coa presenza
e testemuño de Manolo Regal e Paula
Téllez, relixiosa cisterciense de
Armenteira, que este ano se
incorpora ao equipo da escola.
Tamén IRIMIA celebrou seu
encontro de verán en Valdoviño no
mes de agosto, este ano centrado nos
pícaros: “Deixade que @s nen@s se
acheguen a min”. Cando se celebraba
o Encontro das Familias en Valencia,
varios colectivos cristiáns amosaron
o seu apoio a diversidade e
pluralidade de familias, diante da
catedral de Santiago.
Entre o 4 e o 6 de setembro tiveron
lugar no Instituto Teolóxico Compostelán as VII Xornadas de
Teoloxía baixo a seguinte
convocatoria: “Crin, por iso falei:
retos para a transmisión da fe”, que
se desenvolveu cada día nunha
proposta distinta: pensar a fe, propor
a fe, vivir a fe. Entre os moitos
relatores estaban: Segundo Pérez
López, José María Rovira Belloso,
Olegario González de Cardedal,
Carlos García Cortés, o bispo cubano
José Siro González Bacallao, Juan
Andión e supoño que o que foi a gran

estrela mediática, Francisco
Vázquez, embaixador de España
ante a Santa Sé, que falou de vivir a
fe desde o compromiso político. E
como cada ano o mosteiro de Poio
acolleu do 11 ao 13 de setembro a
Semana de Formación Permanente
dos Cregos de Galicia, co título
“Familia, transmisora da fe” na que
tiveron unha especial participación
as Delegacións de Pastoral Familiar
das dioceses galegas. Dicir tamén
que moitos mozos galegos participaron no Encontro das Familias en
Valencia, así como nos actos
conmemorativos do quinto centenario en Xabier do nacemento de
San Francisco. O colectivo de artistas
cristiáns URCA tivo unha nova
edición do multifestival no Monte
do Gozo, en Santiago, os días 16 e 17
de setembro, no que presentou o seu
novo disco “Desaprender” o coñecido
cantautor madrileño Luís Guitarra.
Necroloxía
Deixounos este verán o cardeal
Angel Suquía, que fora arcebispo de
Santiago e de Madrid, e tamén
presidente da CEE. Foi soterrado na
catedral da Almudena e na catedral
de Santiago celebrouse un funeral
polo seu descanso, presidido polo
arcebispo Xulián Barrio. Despedimos
tamén a José Aldazabal, salesiano e
liturgo, coñecido por moitos pola súa
dedicación durante anos ao Centro
de Pastoral Litúrxica de Barcelona.
A comezos de verán sorprendeunos
a morte do amigo José María
Mardones que faleceu repentinamente mirando un partido da
selección española. “Txema” traballaba como investigador no Instituto
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de Filosofía do Consello Superior de
Investigacións Científicas (CSIC) nos
departamentos de Filosofía Política
e da Relixión. Era doutor en
Socioloxía e Teoloxía e, con máis de
trinta obras publicadas, un dos
mellores analistas do fenómeno
relixioso. No momento da morte
estaba preparando a publicación dun
novo libro, “Las nuevas imágenes de
Dios”. O Señor acólleos a todos no
seu amor.

Morreron tamén moitos inmigrantes africanos nas nosas costas.
Non terán unha páxina necrolóxica,
nin un nome na súa lápida, nin foron
soterrados nunha catedral, pero son
os preferidos de Deus, chegarán a
selo tamén de nós, cristiáns deste
momento?
“o actual declive cristián europeo e
español non significa a fin do
cristianismo, senón a fin dun tipo de
cristianismo” (José Mª Mardones)
Rubén Aramburu Molet
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Redondo, Rafael
La radicalidad del zen

Desclée de Brouwer, Bilbao, 2005, 184 pp.

Ceibarse da tiranía do noso
pequeno eu –ese personaxe de ficción
que temos inventado e que nos
escraviza; limpar a nosa mirada de
filtros deformantes, velo todo con
ollos novos, sentirnos afectados pola
inesgotable e sempre inédita
realidade; enfrontar as nosas
emocións, mesmo as máis ingratas e
humillantes, e convertelas nun
instrumento de coñecemento e
maduración; desprendernos do noso
desacougo por saber, poder e ter;
aceptar o sufrimento e ata a mesma
morte como a outra faciana da
realización e da vida; internarse na
espesura dun baleiro que é
plenitude; en fin, mergullarnos nas
mesmas augas vivas do ser e da vida...
¿Quen que teña emprendido o
camiño interior –en calquera das
súas posibles variantes e aínda que
fose nun mínimo grao– non comparte
algunhas destas aspiracións?
O libro que estamos a presentar
alimenta tales desexos e convida ao
lector –máis que a perseguilos como
unha meta, aínda que fose a meta–
a percorrer con lucidez, dilixencia e
radicalidade unha senda consonte
con ditas arelas. De certo, ao longo
de 24 capítulos (nomeados teishô)
vanse desenvolvendo os aspectos
esenciais da práctica e da perspectiva
zen: a postura, a respiración, a
tensión xusta, o Hara, as emocións,
o sufrimento, o corpo, a capacidade
de ver, a nada, o silencio do ser, o

alén do pensamento, etc. A vía
proposta –cuxo eixo é a meditación
sentada, o Za-Zen– non se nos ofrece
como unha relixión ou ideoloxía,
senón como unha práctica encamiñada a mudar a vida enteira, en
todo o seu día a día, nun exercicio de
liberación. E, doutra banda, o xeito
alterno e como en espiral de
despregar os diversos temas contribúe a unha presentación equilibrada
das facetas máis pragmáticas e, por
así dicilo, máis metafísicas da
experiencia zen.
A contraportada infórmanos de
que o autor –psicólogo, profesor
universitario, escritor– foi recoñecido como mestre Zen. O texto cobra
así un certo carácter “maxisterial”,
que xa viña insinuado polo propio
modo de denominar os capítulos.
Teishô é, en efecto, o nome co que na
tradición zen se denomina a charla
dada polo mestre autorizado a fin de
exhortar os oíntes á práctica e levalos
á experiencia do espertar. Pero, ao
tempo, é innegable a calidade
experiencial deste libro: pode lerse
como a decantación das vivencias e
das reflexións dun dilatado camiño
biográfico. Quizais a súa dobre condición –ensinanza máis experiencia–
explique que estas páxinas posúan a
proximidade ao lector e o ton cálido
propios da exposición oral.
A obra sitúase no eido do “Zen
occidental” –o empeño por aclimatar
á nosa sensibilidade e ao noso mundo
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cultural ese delicado froito do
oriente– ao que dan corpo e rostro
figuras, xa relativamente familiares
entre nós, como as de Karl Graff
Dürkheim e Willigis Jäger, cuxa
inspiración e maxisterio recoñece o
autor. De aí, o espazo concedido á
desmontaxe dos previsibles prexuízos e reticencias dun occidental culto,
que imbuído de reducionismo
tecnocientífico e tras recibir as
leccións da Ilustración e da Escola
da Sospeita, non está disposto a
deixarse embelecar doadamente. De
aí, tamén, as varias referencias ao
pensamento occidental clásico e
contemporáneo, nas súas vertentes
filosófica (Platón, Descartes, Marx,
Heidegger, Ortega y Gasset,
Witgenstein, Zubiri, Guardini),
psicolóxica (Freud, Jung, Maslow,
Fromm) e científica (Capra,
Hawking).
Rafael Redondo Barba convídanos
a unha experiencia á que todo ser
humano, polo simple feito de selo,
está chamado. Proponos experimentar –alén e aquén de relixións e
ideoloxías– a trascendencia inmanente que constitúe o fondo derradeiro da nosa humanidade: noutras
palabras, tomar conciencia da
realidade última que nos interpela
a través da forma existencial que
adopta en nós, vivenciar a certeza da
presenza “omniabranguente” do ser.
O autor, mediante sucesivos cercos,
vai tenteando e dando nome á
experiencia á que nos invita: caer na
conta da verdade que se é, deixar
despuntar o ser, abrirse á totalidade
derradeira, á gran vida, á conciencia
cósmica, á identidade suprema, a
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Deus, ao fondo da orixe, a nosa
verdadeira orixe, a iso que sempre
quixo aboiar; en fin, fundirse na
unidade do gran todo. E todo isto, no
corazón dos quefaceres e servidumes
do noso día a día e do noso mundo e
vivindo con atención plena a
condición sagrada de cada instante.
Para describir esta experiencia, en
definitiva inefable, Rafael Redondo
tensa a linguaxe ordinaria botando
man dabondo do paradoxo, no ronsel
dos nosos místicos e dos textos
sapienciais do oriente. Así, por
exemplo, convídasenos repetidamente a acceder á plenitude do
baleiro, ou á nada, unha nada non
nihilista, que é a orixe de toda forma.
Co mesmo propósito –empregar as
palabras para ir alén delas– recórrese
aos relatos e, sobre todo, á expresión
poética, tanto propia como allea. O
discurso expositivo vaise contrapunteando, pois, de textos que se moven
na liña das poéticas do silencio, do
baleiro e da consagración do instante
(José Ángel Valente, R oberto
Juarroz, Claudio Rodríguez). Verbo
dos poemas do autor, varios son os
rexistros que manexa e o dominante
tal vez faga lembrar, na súa
conmovida conceptuosidade, o
intento unamuniano de pensar o
sentimento e de sentir o pensamento. Pero non se trata só do verso:
nalgunhas pasaxes, o mesmo
desenvolvemento expositivo posúe
tal calidade rítmica que o converte
nun fermoso poema en prosa. Neses
momentos, mediante un feliz acordo
entre a expresión e o contido, o
discurso lóxico vai adelgazando
progresivamente, para deixar paso á
meditación silenciosa.
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Moitas son as suxestións e
preguntas que fai agromar a lectura
deste incitante libro, e que non é
posible tratar aquí. Tal vez non todos
os seus desenvolvementos e formulacións sexan igualmente convincentes. E, probablemente, algúns
aspectos da súa linguaxe, da súa
conceptualización e do seu
imaxinario (particularmente a
énfase na nada) poidan espertar
certa resistencia nos que fomos
moldeados noutros modos de ver.
Vaia a seguinte discrepancia como
exemplo, e tamén como inicio dun
desexable diálogo. Aínda recoñecendo a especificidade da práctica
do za-zen e a utilidade didáctica do
contraste “meditación” / “oración”,
¿non resulta por demáis terminante
e dualista a oposición establecida
entre ambas realidades? ¿Non se
simplifican en exceso as cousas ao
restrinxir a oración ao reducido
ámbito da petición, esquecendo a
súa dimensión contemplativa?
Pero ningún dos posibles reparos e
matices de desacordo embaza o
innegable interese deste excelente

libro. Ao volver a derradeira páxina,
o lector confirma a súa impresión de
atoparse diante dun texto moi meditado, moi vivido; libro resultante
dun proceso de transformación
persoal, e cuxa escritura impúxoselle
como necesaria ao autor. Por iso, os
diferentes capítulos enfrontan unha
vez máis ao lector que asina esta
nota diante dun decisivo kairós do
noso tempo: a enriquecedora confluencia cronolóxica e xeográfica (e
aínda persoal e amigable) de dúas
grandes correntes espirituais, a
cristiá e a budista, na súa variante
zen. Converxencia ante a que convén
situarse sen exclusivismos nin
eclecticismos, e á que sen dubida
contribuirá esta valiosa obra.
Nunha
nova
versión
do
Contemplata aliis tradere (ofrecer
aos demais o que se ten atopado na
experiencia solitaria de contemplación), Rafael Redondo confesa:
“Non escribo para que me leas,
escribo para que sexas”. Perante tal
ofrecemento só cabe a resposta dunha
lectura creadora, dialogante, e
comprometida co camiño ao que
todos estamos chamados.
Ramón Cao

Juan José Tamayo / Raúl Fornet-Betancourt (eds.)
Interculturalidad, diálogo interreligioso y liberación
Verbo Divino, Estella, 2005, 307 páxs.

Estamos a falar dun volume que
recolle os relatorios do I Simposio
Internacional de Teología Intercul-

tural e Interreligiosa de la Liberación, que tivo lugar dentro do IV
Parlamento das Relixións do Mundo
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no marco do Fórum das Culturas
celebrado en Barcelona o ano 2004.
Os seus coautores, un é coñecido dos
lectores desta revista, J.J. Tamayo
(de quen xa comentamos aquí
algunhas obras); o outro, Raúl
Fornet-Betancourt, cubano e
profesor na universidade de Bremen,
é menos coñecido polos seus estudos
sobre a interculturalidade (Transformación intercultural de la filosofía.
Ejercicios teóricos y prácticos de
filosofía intercultural...).
O interese do volume reside no
tema e na calidade de colaboradores
e colaboracións. Nomes tan coñecidos como H. Küng (“El paradigma
de las relaciones internacionales y el
papel de las religiones”), R. Panikkar
(“Bases para una teología en
perspectiva intercultural”), P. Knitter
(“Teologías de la liberación y
pluralismo religioso”), J.Mª Vigil
(“Liberación mundial de las
religiones”), Margarita Pintos
(“Ecología, feminismo y religión”) e
os coautores (J.J. Tamayo,
“Hermenéutica feminista interreligiosa” e “Hacia una teología
islamo-cristiana de la liberación”;
R. Fornet-Betancourt, “De la
interculturación a la interculturalidad”). E outros homes e
mulleres de distintas relixións
(cristianismo, xudaísmo, islam,
budismo, hinduísmo, Bahá’i...).
Entre todos tentan poñer “as bases
para unha teoloxía crítica
interrelixiosa e intercultural da
liberación, capaz de responder ás
desigualdades do noso tempo e os
fundamentalismos”. Para elaborar
unha teoloxía en perspectiva
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interrelixiosa, intercultural e
interétnica, “que poida contribuír a
construír un discurso inclusivo do
outro, de todos os outros”; nela “a
inclusividade da linguaxe é unha
condición necesaria para a inclusión
na vida real, nas relacións entre os
pobos” (Presentación). Un desafío
moi grande para un espazo tan
pequeno, pero que resulta suficiente
para delimitar o tema e buscar o
encontro entre a teoloxía de
liberación e a teoloxía do diálogo
interrelixioso.
O pioneiro deste reto foi Raimon
Panikkar (copresidente do IV
Parlamento das Relixións), que
publicou hai anos “Una critica
intercultural a la Teología de
l’Alliberament” (Qüestions de Vida
Cristiana, 1987, no seu libro La
nueva inocencia, 1993). A súa achega
vai máis aló dos parámetros da
Teoloxía da Liberación –permanecendo fiel á aposta pola liberación
das vítimas– para chegar a unha
“liberación da teoloxía”, pois está –
di– encaixonada nos moldes do
monoteísmo abrahámico e o cristianismo occidental. Esta liberación
debe ser da “tiranía da razón” –sen
caer no irracionalismo–, pois tan
importante coma ela é o espírito
contemplativo (coñecemento da fe);
do medo ás institucións e aos
dogmas, o pensamento unívoco e o
pensamento estreitamente monoteísta; do pensamento dialéctico,
cara un pensamento dialóxico (a
“mística do diálogo”), intercultural,
interfecundado por diversas perspectivas... Para Panikkar trátase non
só dun “cambio de paradigma”,
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senón de chegar a “pensar sen
paradigmas” e camiñar en
liberdade.
Fornet-Betancourt critica a
pretensión de inculturación do
cristianismo nas culturas, como un
residuo encuberto do seu espírito
“misioneiro militante”, agresivo e
colonial, expresión do desexo de
impor a todo o mundo a
“civilización” europea-cristiá,
presuntamente superior e máis
“verdadeira”. Sen negar as bondades
do cristianismo e a civilización
occidental, a súa proposta é cambiar
inculturación –que leva a prácticas
solapadas de instrumentación da
diversidade
cultural–
por
interculturalidade; esta xa “non é
misión, senón dimisión”, e implica
renuncias para unha acollida real da
verdade do outro, sen caer nun
sincretismo ou unha mestura
relativista.
Paul Knitter (autor da citadísima
obra No other Name? A critical
Survey of Christian Attitudes
Toward the World Religions, 1985,
aínda non traducida ao español) fala

das teoloxías da liberación e do
pluralismo relixioso, que fixeron
valiosos camiños por separado, pero
dialogaron pouco entre si e deben
camiñar xuntas, para unir a súa
resposta ao “gran número de pobres
e o gran número de relixións”. O
teólogo recoñece a complexidade e
dificultade do diálogo interrelixioso,
pero cre que é necesario e posible.
Este diálogo pecisa un espazo de
encontro que pode vir da man da
Teoloxía da Liberación, coa súa
aposta pola liberación dos pobres e
os dereitos da terra; pois o problema
global máis importante é: o
sufrimento humano e o sufrimento
ecolóxico. Isto obríganos aos crentes
de todas as relixións a un “diálogo
interrelixioso liberador”.
Só estes traballos, xunto cos de H.
Küng e de J. J. Tamayo, a pesar da
súa brevidade (non chegan en
conxunto ás 100 páxinas), merecerían o libro; pero o volume ten
moitas máis riquezas de pensamento e propostas que invito a
descubrir ao lector nas súas máis de
300 páxinas.
Victorino Pérez Prieto

G. Hottois & J.-N. Missa (dirs.)
Nova enciclopedia de bioética

Traducción galega de L. G. Soto & T. Roca
Universidade de Santiago de Compostela, Santiago, 2005, 1072 páxs.

Non resulta fácil achar un texto
que, como este, reúna os trazos
materiais (calidade, completude,

abertura, etc.) e formais (extensión,
organización, etc.) adecuados para
servir como ferramenta de primeira
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man, como apoio introdutorio e
instrumento auxiliar, aos lectores e
os profesionais interesados pola
bioética. Por iso, hai que felicitar á
Universidade de Santiago pola súa
iniciativa de traducir ao galego este
valioso traballo.
Trátase, en efecto, dunha obra
completa e equilibrada nos seus
contidos, transdisciplinar e internacional nos seus colaboradores,
feita con rigor filosófico e científico
e impregnada do pluralismo e o
multiculturalismo característicos da
nosa sociedade e a nosa época.

multitude de autores, alén de dar
conta da multidisciplinariedade
reinante nos estudos bioéticos,
reflicte a pluralidade das opcións
filosóficas (e mesmo relixiosas)
existente no campo da bioética. É o
condicente cos nosos tempos e os
nosos lares.

Os autores, máis dun centenar,
constitúen un elenco autenticamente multidisciplinar. O equipo
inicial estivo formado por dous
grupos investigadores da Universidade Libre de Bruxelas e da Universidade Laval de Quebec. A este
núcleo inicial engadíronse outros
colaboradores, primeiro francófonos
mais despois anglo-americanos,
europeos en xeral e, aínda, algúns
outros dalgúns outros recantos do
mundo. O resultado é unha obra de
autoría verdadeiramente internacional, entre cuxos autores se contan
primeiras figuras da bioética.

Esa dupla fonte e radicación, en
Bélxica e Quebec, concede á obra
outra vantaxe: Bélxica e Quebec
constitúen observatorios privilexiados, de dimensión comunitaria,
de grandes espazos culturais: a
Unión Europea e os Estados Unidos.
Creo que poden dar unha idea da
absorción e asunción, por unha
pequena comunidade con sentido
universalista, da cultura internacional, á cal por outra parte acceden de
primeira man. O que, para a nosa
comunidade, Galicia, pode ter unha
dupla utilidade: achegar a cultura
universal e facelo desde –ou sen
esquecer– unha perspectiva tamén
comunitaria. Ou sexa que, neste
caso, esta enciclopedia nos proporciona un acceso, de primeira man, á
bioética internacional, mais que
asemade non deixa de incluír a
cláusula da medida das nosas propias
dimensións.

Aínda que, entre os colaboradores,
predominan os filósofos, biólogos e
médicos, tamén son numerosos os
teólogos, xuristas, historiadores,
psiquiatras, sociólogos, economistas,
psicólogos... Que nunha importante
parte, cómpre salientalo e subliñalo,
son filósofas, biólogas, médicas, e
tamén xuristas, historiadoras,
psiquiatras, sociólogas, enfermeiras,
psicólogas. Esta riqueza, esta

Canto aos contidos, esta enciclopedia, nas súas máis de 250
entradas, atende con xenerosidade,
rigor e equilibrio os tres piares da
bioética: bioloxía, medicina, filosofía. Dito de modo moito resumido,
as temáticas biolóxicas xiran en
torno ao ambiente, a xenética e as
biotecnoloxías, amplamente entendidos; no campo médico, os asuntos
medulares veñen sendo a saúde e a
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doenza, así como o inicio e o final da
vida humana; por último, o espazo
filosófico está ocupado, principalmente, pola bioética mesma e as
correntes do pensamento moral,
incluíndo, ademais, achegas, alén de
ao laicismo, ás principais confesións
ou orientacións relixiosas (non só as
occidentais, como os cristianismos
–católico, protestante, ortodoxo– e o
xudaísmo, senón tamén o animismo,
o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o confucianismo). Ora ben, este
núcleo ético-médico-biolóxico non
esgota as temáticas: outras merecen
tamén unha atención relevante
(como o dereito e a informática, por
exemplo) e todas son obxecto dun
tratamento aberto, atento ás súas
varias dimensións e ramificacións
(psico-sociais, económicas, políticas,
etc.).

A tradución galega desta Nova
enciclopedia de bioética –no ánimo
de facilitar o uso desta excelente
ferramenta para estudantes e
profesionais e magnífica fonte de
información para o público xeral–
incorpora unha introdución específica, un aparato de notas explicativas
ou aclaratorias e os índices orixinais
(entradas, nomes, siglas, temas)
revisados e ampliados.
Afortunadamente, temos que
celebrar a boa acollida que está a ter
esta obra, que foi finalista no
apartado de tradución nos premios
2005 da Asociación de Escritores en
Lingua Galega e que obtivo o
galardón “Mellor libro do ano 2005
– XV Premios Irmandade do Libro”
outorgado pola Federación de
Libreiros de Galicia.
Luís G. Soto

Xosé Luis Barreiro Rivas
As inxurias da guerra. O que Bush non sabía pero eu sí
Xerais, Colección Crónica, Vigo, 2006, 463 páxs.

Paul A. Baran sostiña que un
intelectual é esencialmente un
crítico social, e esta caracterización
élle de aplicación a Xosé Luís
Barreiro Rivas, que se define
ironicamente como “un escéptico
aburguesado”, pero cuxa hiperactividade académica e xornalística
evidencia a súa inclinación ideolóxica
radical-democrática e liberal que
contrasta coa deriva nacionalcatólica

dunha dereita que unha vez lle
outorgou un prota-gonismo moi
destacado nas súas filas. De feito,
Barreiro Rivas pertence, seguramente malgré lui, a unha categoría
inventada por Alfonso Sastre, a dos
malpensantes, porque, se non é un
benpensante de esquerdas, a súa
heterodoxia tamén o afasta dos
benpensantes de dereitas. Barreiro
Rivas pertence -e isto xa sen dúbida-
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á non moi extensa nómina dos
intelectuais comprometidos coa idea
de que “a democracia non se fai
calando”, desas persoas que,
impulsadas por unha feliz
combinación de lucidez, de
ambición, de valor e de habilidade,
fan da Zivilcourage a súa bandeira.
Xosé Luís Barreiro Rivas, non o
esquezamos, atreveuse a cuestionar
a primeira tese oficial sobre o
atentado de Madrid do 11 de marzo
de 2004, e fíxoo publicamente, por
escrito, nun prazo de 24 horas e
soportando a presión do que o
desaparecido Vázquez Montalbán
chamou a aznaridade.

terror que, de feito, cuestiona as
arelas democráticas de xustiza e de
paz e supón unha grave negación dos
dereitos humanos. A base filosófica
do seu modelo postula que a
mundialización varreu do campo
político internacional a tradicional
e perigosa dialéctica entre nacións
soberanas. A violencia practicada
polos EE UU –en guerras como a de
Iraq– explicaríase así como un
intento, a todas luces anacrónico,
por manter unha posición hexemónica nun taboleiro globalizado que,
pola súa natureza, precisa da
democratización da súa estrutura
crecentemente complexa.

As inxurias da guerra. O que Bush
non sabía pero eu si é unha proba
moi elocuente destes trazos da
personalidade pública de Barreiro
Rivas, un humanista (un humanista
malo, que diría Sastre) que nunca
perde de vista o proceso histórico
global nin a pescuda dos feitos que
as instancias do poder procuran
ocultar. O libro recolle, dotados dun
marco teórico e debidamente
contextualizados, os 149 traballos –
algún de tipo académico pero, sobre
todo, artigos publicados en La Voz
de Galicia, con algunha cala en Grial,
en Iglesia Viva e en Deia– que o
autor redactou a partir do día
seguinte ao dos atentados do 11 de
setembro de 2001 e até o 28 de
xaneiro de 2006 en explícita rebelión contra a indixencia intelectual
que sacrifica os principios morais no
altar do posibilismo occidental para
permitir que as posicións dominantes no campo político internacional
constrúan un discurso sobre a war on

Ao tempo que non disimula o seu
antimilitarismo –entendido como
oposición ao irracionalismo militar
e xurídico–, Barreiro Rivas procura
afastarse do pacifismo, que lle
resulta groseiro por simplificador e
por utópico. Certamente, a guerra –
debidamente lexitimada e sometida
ao dereito de xentes– é un recurso
irrenunciábel fronte as contravencións severas do ordenamento
xurídico internacional, pero non
pode fuxir da súa posíbel consideración como un fenómeno extemporáneo na era da globalización, das
políticas solidarias e humanitarias e
do desenvolvemento sostíbel; como
un erro político que implica un grave
perigo para a democracia; como un
ilícito xurídico derivado da arbitrariedade, do unilateralismo e do
desprezo do marco xurídico fixado
pola ONU (mediante un uso
arcaizante da forza militar e da
tortura, incluída a tortura por
poderes dos combatentes ilegais,
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cunha complicidade ou polo menos
cun desinterese europeos postos de
relevo no informe elaborado
recentemente para a Asemblea
Parlamentaria do Consello de
Europa polo senador suízo Dick
Marty); e máis como un acto de
inxustiza radical fronte ao que é
preciso alzarse cuns principios e cuns
valores xurdidos dunha reflexión
global complexa –superadora, polo
tanto, do simplificador discurso
dominante–, non sometida ao
imperialismo occidental e resumíbel
na máxima de que “todas as vantaxes
conseguidas por vía inxusta, por moi
fondas e populares que puidesen
chegar a ser, son sempre pasos atrás
no progreso xeral da humanidade”.
Na diana de Barreiro Rivas
atópase a política exterior da
hiperpotencia estadounidense
liderada por George W. Bush,
deseñada antes dos atentados do 11
de setembro de 2001 pero non
plasmada nun documento oficial até
un ano despois, na Estratexia de
seguridade nacional dos Estados
Unidos de América, onde se fixa a
doutrina da acción preventiva. Esta
doutrina, expresamente asumida
polo goberno español presidido por
José María Aznar (v. o seu discurso
na Escola Superior das Forzas
Armadas do 20 de outubro de 2003),
sostén que, na loita contra as
organizacións terroristas, os EE UU
poden decidir unilateralmente
atacar as ameazas antes de que
cheguen ao seu territorio. A maiores,
os EE UU potencian as coalicións,
desautorizan a ONU e debilitan a
Unión Europea –as dúas institucións

chave na democratización do campo
político internacional– e, furtándollela ás policías e á xustiza,cuxa
internacionalización
segue
bloqueada, militarizan a loita contra
o terrorismo. A guerra, polo tanto,
sofre un proceso de desnaturalización política e xurídica: que
normas de dereito internacional
regulan agora este tipo de conflitos,
cales son as súas causas, cando nacen
e cando rematan, contra que
inimigos se dirixen, en que
territorios teñen lugar, cales son os
seus obxectivos? Alén de se converter
nun xeito ordinario de resolver
conflitos internacionais, nun
instrumento intervencionista de
primeira orde e na coartada das
políticas públicas que van minando
os alicerces da democracia de acordo
cunha ideoloxía da seguridade que,
malia a súa debilidade, apela con
éxito aos sentimentos e ao instinto
de supervivencia da cidadanía occidental. Porén, non parece que a paz
poida construírse cun discurso
belicista como este. Será preciso
atopar un fundamento moral que
aglutine principios de xustiza
universal, unha definición legal e
consensuada da seguridade, a
suxeición das políticas de protección
da seguridade ao dereito internacional, a erradicación do militarismo
e a superación do etnocentrismo
occidental.
O concepto que articula esta nova
concepción da guerra é o de
terrorismo, do que non existe unha
definición obxectiva e universal,
pero que, en todo caso, aparece
desprovido de calquera explicación
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racional posíbel, até o punto de que,
en perfecta coherencia coa estrutura
dicotómica do discurso canónico, a
simple procura dun modelo alternativo se presenta como unha
xustificación criminal da violencia.
Facendo táboa rasa da complexidade
dos problemas mediante unha
retórica relixiosa, o ben (nós, a nación
elixida) se enfronta ao mal (o
terrorismo, obra do fanatismo
islámico) nun construto mesiánico
(moi propio da fundamentalista
dereita cristiá norteamericana) que
desemboca no unilateralismo da
política exterior dos EE UU. Lonxe
de se deixar atrapar no maniqueísmo
da cruzada contra o terrorismo,
Barreiro Rivas observa que os
Estados máis poderosos terían que

se cuestionar a oportunidade
estratéxica da vía militar, porque
non parece obvio que unha vitoria
do exército, mesmo combinada
cunha manipulación xigantesca da
opinión pública e das institucións
nacionais e internacionais, sexan
quen de alterar a estrutura política
dun mundo globalizado, como
demostra o exemplo ben elocuente
do fiasco político en Iraq e das súas
secuelas en Madrid, en Londres e
noutros lugares. A unha parte da
nosa cidadanía –a aqueles cidadáns
que esqueceron que “a xustiza non
se fai con armas, senón con leis”– e
sobre todo ao goberno español do
momento correspóndelles, por certo,
unha parte relevante da responsabilidade colectiva naquela guerra
santa.
Laureano Xoaquín Araújo
Cardalda
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Espasandín Otero, Xosé: Obra
galega, Xunta de Galicia, Santiago
2006, 204 pxs.
María Cuquejo Enrríquez e
Gregorio Ferreiro preparan esta
edición que abarca a biografía, obra
poética, prosa e correspondencia do
escritor e mestre pontevedrés. Nado
en Cerdedo no ano 1900. Fillo do
seu tempo participa nas guerras
(Marrocos e civil española) e na
cultura. Exilado no 1939 a Francia e
Suramérica xa sen retorno. Morre no
1987.
Presedo Garazo, Antonio: A
fidalguía galega ante a crise do
antigo réxime (1812-1868)
TresCtres, Santa Comba 2006,
309 páxs. Ensaio.
O autor, nado no 1970, doutor e
profesor de Historia, e xa moi
premiado polos seus traballos de
investigación, adéntranos, unha vez
máis, neste tema difícil pola súa
riqueza e complexidade, que nunca
poderemos dar por esgotado.
Sarmiento da Silva, Érica: O
outro río. A emigración galega a Río
de Xaneiro, TresCtres, Santa Comba
2006, 215 páxs. Ensaio.
Se a fidalguía do século XIX é un
pozo sen fondo, que dicir da
emigración a América? Esta nova
investigadora, nada no 1977
xustamente en Brasil, e despois de
facer os estudios de Comunicación

social, traballa no departamento de
Historia da Universidade de
Santiago. Premiada co Vicente Risco
de Ciencias Sociais.
Herbers, Klaus: Política y
veneración de santos en la península
ibérica. Desarrollo del “Santiago
político”, Fundación Cultural Rutas
del Románico, Pontevedra 2006, 164
páxs. Segunda edición.
Rafael Vázquez Ruano traduciu
esta obra prologada por M.C. Díaz y
Díaz. Enfronta o tema da relacións
entre a política e a relixiosidade,
que teñen algo que ver antes e agora.
sempre é máis doado estudalo na
historia. Outra mina para o estudo e
a investigación que temos aberta en
Santiago desde o século noveno.
Rivera Vázquez, Evaristo: El
sorprendente colegio de Monterrei,
Provincia de Castilla de la Compañía
de Jesús, Madrid 2006, 77 páxs.
Este mes vai de historia. O autor,
tamén historiador e antiguo
compañeiro de ENCRUCILLADA,
envíanos este interesante folleto coa
historia deste colexio da Compañía.
No 24 de Marzo de 1556 chegaron a
Verín desde Valladolid, a pé, os dous
primeiros xesuítas fundadores deste
primerio colexio en Galicia, só
dezaseis anos despois da súa
aprobación. Case resulta un relato
de novela tódalas visicitudes deste
centro no emblemático edificio que
hoxe é parador de turismo…
Engracia Vidal Estévez
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Un himno á verdade
Xosé A. Miguélez Díaz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A verdade que busco ten que ser atractiva,
máis que o pan e que o sexo, máis que o mellor lecer.
Ten que ser señorial, suavemente imponente,
e servidora a un tempo, humildísima e mansa,
como auga que apaga a sede sempre viva,
do noso ser máis fondo que arela comuñón.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ten que ser poderosa, máis que nada ou ninguén,
exquisita e cumprida desde o total respecto:
Véncenos para auparnos ao seu trono de gloria,
pois nós formamos parte do seu ser e a sua entraña.
Raíña farturenta que se dá xenerosa,
sempre a vexo rogando a nosa aportación.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

A verdade que albisco non quere xerarquías,
nin postos preferentes nin últimos da fila:
Quen a ela se rende, vístese de harmonía,
descubrindo asorado, que o último é primeiro,
e o primeiro de todos, seguro servidor.
Quen antes chega a ela, antes é debedor.

19. A verdade que amo, ten que ser inmorrente,
20. absoluta e inmutable para calquera eón,
21. ten que ser miúda, crecendo cos pequenos,
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22. facéndose verdade na súa aspiración:
23. Parece indiferente, pois todo leva en si,
24. e polo máis cativo, faise carne e paixón.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A que a min me persegue, tanto en luz como en sombra,
quere axustarme o paso ao latexo común:
Debedora de todos, mais sen neutralidades,
non tapa as inxustizas, nin en nós nin no aire,
e anda polos camiños buscando as voces xustas,
e enchendo de sentido a propia doazón

31.
32.
33.
34.
35.
36.

As veces que a abracei bañoume todo en graza,
valoroume e coidoume como o mellor tesouro,
liberoume de medos e fíxome valente,
diante miña, decote, e a carón, ben pretiño,
invitoume a unha entrega, e ata a un sacrificio,
que a un tempo puña medo e teimosa atracción.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Sospeito da verdade que non me dea bicos,
e da que, algunha vez, non provoque o temor,
ou non sexa un apoio e forza de camiño.
Non é boa verdade se só está nas leis:
Sospeito da verdade que abandeiren os grandes,
mentres non se dobreguen deica a irmá menor.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

É cativa verdade se non reclama espazo
para crear dereito chamando á conversión,
ou se alguén a posúe, á marxe dos demais.
Se agrede como arma, non é boa verdade...
A non ser que nos manque tan só para curar,
nacendo da tenrura para a liberación.
Algo así eu percibo en Xesús e no Reino
Xosé A. Miguélez Díaz
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Cartas a
Encrucillada
Estimados amigos de Encrucillada:
Un atento saúdo desde estas terras tropicais venezolás. Son un
misioneiro salesiano ourensán que levo xa 51 anos en Venezuela.
Estou recibindo a revista, que me da a oportunidade de ler en galego
temas que son realmente interesantes. Estoulles moi agradecido.
Na miña próxima ida a visitar a miña familia, que será, Deus
mediante, o próximo verán, tratarei de enviarlles unha colaboración
pois vostedes están sendo moi leais comigo.
Quero agradecerlles tamén que tomen nota do meu cambio de
domicilio xa que, desde hai algún tempo, xa non estou en Caracas,
senón nunha cidade do interior chamada Puerto La Cruz. O meu
enderezo é o seguinte:
P. Ramón Regueiro
Colegio Salesiano PIO XII
Calle Simón Rodríguez, 35

Calendario do contribuínte
Estamos iniciando o derradeiro trimestre e
cómpre rematar os pagos do presente ano.
Aínda faltan algunhas persoas distraídas, que
non pagaron.
Insistimos en que agora temos máis
dificultades para enviar os “recordatorios”
coa revista, ao estar mecanizados os envíos.
Mandalos por correo aparte resulta moi
custoso. Pedimos un esforzo para chegar a fin
de ano cos ingresos cubertos. Queremos seguir
adiante. Contamos con vós.
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