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Guieiro
A cousa vai de bispos.
Neste número homenaxeamos a Miguel Anxo Araújo Iglesias, falecido logo de
vinte anos esquecido polos seus colegas na xerarquía e recordado pola xente
máis próxima a Encrucillada. E lembramos tamén outro bispo de parecida
imaxe, frei Xosé Gómez, que nos deixaba cando viñan de aceptarlle a renuncia
presentada no seu día por mor da idade e da enfermidade. E todo isto nun
momento en que chega a Lugo un novo bispo, Alfonso Carrasco Rouco, pouco
coñecido e cun apelido que non esperta o noso entusiasmo. Claro, que hai
milagres, e con moita fe un pode lembrar o antecedente do santo Oscar
Arnulfo Romero, do que non se esperaba moito no seu día.
O legado persoal e pastoral do bispo de Mondoñedo-Ferrol, coa perspectiva
de máis de vinte anos do seu testemuño pareceunos merecente dun comentario
específico, que recollemos en forma de editorial.
A personalidade do antigo bispo de Mondoñedo é amplamente evocada por
Xaquín O. Campo Freire, cun enfoque orixinal, que percorre o seu devir vital,
desde o berce ata a tumba. Por suposto, cunha particular referencia ao seu
ministerio nos difíciles anos 70 do final da ditadura e na transición.
O artigo deixa abertas varias preguntas: “E logo por que se foi, se era tan
novo? Ou ‘fórono’? De todo houbo. Xa corrían malos tempos para a lírica.
Pero foi el quen pediu a xubilación ante a flebite que o obrigaba a estar quedo,
en convalecencia. Non concibía un bispo parado. Hai algo de profecía ante
a inutilidade dun papa que se sente imprescindíbel ata moito máis alá da
morte? E os outros bispos actuais? Mesmo cregos?”.
O profesor Benito Méndez Fernández, do ITC, preséntanos no artigo
Monseñor Araúxo. Proxecto dunha escolma posible un amplo texto no
que, seguindo criterios metodolóxicos propios, vai situando as liñas máis
destacadas do maxisterio episcopal de don Miguel.
O profesor Ferro Ruibal lembra a este bispo na súa relación coa nosa lingua
e cultura. “En Galicia, os bispos, maioritariamente foráneos, impuxeron
nas igrexas o castelán que eles e o seu séquito traían. E aínda hoxe non se
remediou de vez esa obsesión vaticana de converter sacerdotes non galegos
en bispos e arcebispos de Galicia, mentres galegos tan enraizados coa lingua
e a cultura de Galicia, como Santiago Agrelo Martínez, teñen que marchar de
arcebispos a Tánxer. ¡Curiosa economía lingüística!”.
Pola súa parte Engracia Estévez conta a relación que Encrucillada e ela
mesma como secretaria da revista mantiveron co bispo que a viu nacer na
súa diocese. Xosé Antón Miguélez achéganos varias cartas que no seu día
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intercambiara con don Miguel, mentres Xaquín Campo Freire dá a coñecer
unha carta que lle escribira, pero non enviara, cando don Miguel deixou de
ser bispo.
Noutra orde de cousas e como facéndose eco dunha das facetas do labor
pastoral deste recordado bispo, Feli Alonso dá testemuño do extrano e
paradoxal comportamento da meirande parte dos nosos cregos que deixan a
nosa lingua á porta do adro, como se non fose merecemente de estar presente
na liturxia parroquial.
Outra achega singular é un resumo dunha conferencia pronunciada polo
profesor François Houtart na clausura do foro Pobre Mundo Rico. Foi unha
intervención rotunda, sobre as consecuencias para a evolución do noso mundo
do fenómeno da globalización e mundialización da economía global. Houtart
é un dos representantes máis cualificados doutra economía alternativa,
representada polo Foro Social Mundial.
Por outra parte, unha amplísima representación de igrexas cristiás
reuniuse en Nairobi nun Foro Cristián Mundial, no pasado mes de novembro.
Recollemos nestas páxinas o chamamento feito por este fondo movemento
ecuménico.
Dentro da sección Xanela Bíblica contamos nesta ocasión coa colaboración
de Carme Yebra Rovira, que nos introduce na lectura do Libro do Éxodo, que
se nos presenta como un camiño de liberdade.
Como anunciamos antes, recollemos unha breve semblanza de frei Xosé
Gómez, un bispo que deixou en Lugo unha pegada fonda, logo de 27 anos de
ministerio, tal como nos conta Victorino Pérez Prieto.
A sección de crónicas acolle as colaboración habituais de Xosé Luís Barreiro,
Xoán Bernárdez e Rubén Aramburu, que nos comentan a actualidade política,
cultural e eclesial. Pero nesta ocasión están precedidas por unha mención
ao galardón que lle foi concedido a Andrés Torres Queiruga, dentro dos
Premios Galicia de Comunicación, polos seus 30 anos como director desta
publicación.
Contamos, unha vez máis, coas habituais seccións de recensións, libros
recibidos e coas ilustracións de Soledad Pite.

Agustín Díaz

tintxu@teleline.es
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Non por esperada, a noticia deixou de sorprender. Monseñor
Araúxo, don Miguel Anxo, falecía o 22 de xullo 2007, aos 87 anos,
nunha clínica do seu Ourense natal. Longos vintedous anos desde
que se retirara no 1985, que culminaban unha vida amañecida en
1920. Co seu irmán primeiro; el só, despois, viviu un retiro discreto.
Del saía unicamente algunha vez para actos ocasionais, nalgún dos
cales non deixou de dicir palabras importantes, igual que o fixo nas
publicacións que nese tempo foi dando á luz (pode verse a súa reseña
na pequena escolma que ofrece este número da nosa revista).
Encrucillada no podía omitir a súa memoria. Non só por elemental
xustiza para un home que desde a súa misión pastoral consagrou a
súa vida ao servizo das xentes de Galicia, como sacerdote e formador
de sacerdotes primeiro no seminario de Ourense e, finalmente, como
bispo da diocese de Ferrol. Senón tamén porque tivo unha relación
moi directa co nacemento e primeira andaina da nosa publicación,
que acolleu con xenerosidade e que nunca deixou de acompañar,
mesmo coa súa colaboración escrita cando ocasionalmente lle foi
solicitada.
A memoria convértese, pois, en agradecemento pola súa vida e
o seu labor. Polo seu exemplo e a súa lección. Pola sementeira de
ideas e iniciativas que nos legou como marca de orientación e como
tarefa á que como crentes da igrexa en Galicia todos nos sentimos
chamados.
Porque isto é o que, en definitiva, máis importa. Non pretendemos
idealizar a súa figura, que, como toda figura humana, ten límites.
Tampouco, claro está, pretendemos xulgala. De don Miguel, sobre
todo do bispo don Miguel, impórtanos máis que nada aprender o que
da súa traxectoria resulta iluminador para a autocomprensión, as
actitudes, as actividades e a marcha da igrexa galega. El facilítanos
a tarefa, pois, bispo na igrexa e bispo en Galicia, pensou nela e
chegada a ocasión soubo falar con claridade intelectual e honestidade
evanxélica.
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Xa na súa consagración como bispo quixo marcar o seu compromiso
concreto coa súa terra concreta, nunha celebración claramente
orientada cara a un evanxeo encarnado nas súas xentes e nas súas
necesidades. Resulta moi significativo que así foi percibido por todos,
e non deixou de suscitar reacción hostís en certas autoridades. Igual
que sucedería máis tarde, de maneira aínda máis intensa, cando
en 1975 publicou a pastoral A fe cristiá ante a cuestión da lingua
galega. A claridade, contundencia e lóxica estritamente evanxélica
coa que se expresou marcaron un estilo e unha decisión aos que de
certo non estaba habituada a igrexa en Galicia.
De por parte, nesa pastoral manifestábase un estilo que tampouco
era habitual nos procedementos do goberno eclesiástico. Non
traballaba só: non era un traballo elaborado en solitario nunha torre
de marfil episcopal, senón que nacía da colaboración estreita cos seus
sacerdotes. De feito, a colaboración e solidariedade con eles e cos fieis
constitúe sen dúbida a característica máis significativa e fecunda da
súa actividade nunha diocese moi traballada polos conflitos laborais
e polas crises sociais. Por algo, como algún dos estudos deste número
dan a entender, a diocese de Ferrol se mostrou en conxunto como a
máis viva do noso país.
Detrás de todo isto non estaba, obviamente, unha simple
improvisación. Don Miguel Anxo deixou ben claro en repetidas
ocasións que, sustentándoo desde o fondo, estaba unha eclesioloxía
alimentada pola lóxica evanxélica da encarnación. Non cabe
predicación nin pastoral que pairen, abstractas e impolutas, sobre
a realidade humana onde se realizan e onde están chamadas a se
encarnar. Dixérao xa con toda claridade na pastoral sobre a lingua
e repetirao de cote nas demais publicacións. Valla unha cita do seu
libro Memoria de vida (1993), que conxunta moi ben a reflexión
limpamente secular coa lóxica específica do Evanxeo: “Ser galego é
algo que se nos dá; exercer de galego, xa non se nos dá, senón que
debe ser unha opción libre... Pero ser galego e non exercer de galego,
polo menos para min, sería unha esquizofrenia mental e cordial. E
aínda máis, para un cristián sería ou é un pecado contra o misterio
da encarnación”.
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Desde aí compréndese ben que apuntara tamén de maneira moi
consciente ao diagnóstico de fondo que, tal vez, máis urxe tomar en
serio na situación da igrexa galega: a necesidade de que funcione
como unha unidade real, programando unha pastoral de conxunto
en lugar do incomprensible reino de taifas no que leva séculos a se
debater. Un país cuxa unidade fundamental na terra, no carácter,
no idioma, nos problemas e nas posibilidades ou imposibilidades
de futuro sería cego non percibir, non pode seguir soportando una
pastoral aqueixada de esquizofrenia múltiple. Dioceses que na súa
organización se ignoran entre si, incapaces de analizar, diagnosticar e
afrontar os problemas que, afectándoas por igual, piden diagnósticos
e solucións conxuntadas. Seminarios que, podendo unir as poucas
forzas dispoñibles en busca dun centro de reflexión e formación,
viven extenuados case até a inanición, frustrando ilusións xuvenís,
coutando as posibilidades dunha teoloxía seria, malgastando de xeito
escandaloso os poucos recursos humanos e económicos de que se
dispón, dependendo triste e vergonzantemente de centros foráneos.
Son dous datos maiores dunha dispersión que para calquera mente
lúcida, con sentido eclesial e conciencia de encarnación evanxélica,
resultan incomprensibles. Ademais —e don Miguel non o deixou
de subliñar— aparece con claridade que cando, como é o caso dos
secretariados de catequese, a unidade se recoñece e se exerce, os
resultados son evidentemente positivos e fecundos.
Digamos, para rematar, que merecería a pena repasar a súa
conferencia A igrexa galega despois do Vaticano II, pronunciada
na Universidade de Santiago en 1993, para ver as coordenadas
principais da súa visión. Nelas sobrancea a necesidade de tomar en
serio esa “igrexa galega” que se intuíu e se proclamou como tal a
si mesma no Concilio Pastoral de Galicia: “Ter esquecido o concilio
pastoral de Galicia é un pecado histórico de omisión”.
Pecado grave, que denuncia a inautenticidade dunha situación
na que a igrexa nin sequera obedece o que ela mesma proclama.
Cita el mesmo: “é vontade do Concilio Pastoral de Galicia que
esta sesión sexa o principio dunha etapa nova para a liturxia en
galego, polo recoñecemento conciliar de toda xerarquía da rexión;
pola xeneralización dela como cousa ordinaria; e máis, sobre todo,
polo compromiso dos responsables para levala a cabo. Estes han de
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comezar por adquirir a preparación necesaria, e poñerse ao labor de
desarraigar toda clase de prexuízos, e ir comezando polos pasos máis
doados, cunha pedagoxía gradual e progresiva”.
Resulta duro recordar todo isto, e non está mal facelo da man dun
bispo que desde a independencia que lle daba a súa situación de
retiro, podía ver con máis lucidez e falar con maior liberdade. Faino
desde a fe e con amor. Faino mesmo cunha tan boa vontade, que
pronunciou as seguintes afirmacións, que deixamos aquí coma unha
especie de test ou, mellor, como evanxélico exame de conciencia, que
na igrexa galega todos deberiamos facer honesta e publicamente
ante as persoas que na nosa terra teñen dereito a saber que pensa,
que quere e que trata de realizar unha institución que se proclama
como chamada ao seu servizo:
“Hoxe as cousas cambiaron. Non imos afirmar que a xerarquía
desta igrexa sexa nacionalista nun sentido político, xa que non é
esa a súa función, pero si que podemos afirmar que simpatiza cun
nacionalismo equilibrado, non só cultural senón mesmo político. E
esta actitude ven esixida por razóns evanxélicas de encarnación.
Paréceme moi deformada a afirmación que fixo, hai uns dous meses
un xornalista galego ben coñecido: ‘ningunha outra estrutura social
de Galicia se mantén tan de costas a todo o que significa a autonomía
do país, lingua propia incluída, como a xerarquía eclesiástica, e
conseguintemente todo o que os bispos dirixen por feudos”. Preciso
que semellante afirmación é altamente inxuriosa, e quizais a
contraria sería moito máis verdadeira. Poucas institucións galegas
están tan preto do pobo como o está a igrexa e, en concreto, a mesma
xerarquía. Quen percorreu todas as parroquias dunha provincia ou
diocese, falando coa xente e percibindo os seus problemas, mesmo
materiais?”
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¡Araújo al paredón!
‘Declinación pastoral dunha
vida profética’.
Sí, Araúxo foi un caso
Xoaquín Campo Freire

Eu, Miguel Anxo Araújo Iglesias: Pronome persoal de primeira
persoa e nome substantivo propio.
Pedireille prestado á Gramática Latina (Araújo era un bo latinista),
o guieiro de flexión pro-nominal para percorrer a antropoloxía, a
filosofía, a fe relixiosa e acción pastoral de D. Miguel Anxo Araújo
Iglesias, ese home humilde no nacer, sinxelo no vivir e pobre nos
distintos esmoreceres. No seu declinar, quixo voltar á parroquia. Alí
fica aos pés de Don Bosco.Velaquí unha testemuña, un signo. E, por
tanto, un sacramento da nosa fe.
E voume tomar a licencia de alternar o estilo directo e o
históriconarrativo, na certeza de que o lector o advertirá sen
complicacións.
“DECLINAR v. 2 Aproximarse ou acercarse á fin. 3 En gramática,
referido a unha palabra con flexión casual, enunciala nas formas que
presenta para cada caso.”
CASO s.m. 1 Suceso, acontecemento ou o que ocorre. 5 En gramática,
nunha lingua con declinación, relación sintáctica que unha palabra de
carácter nominal mantén co seu contexto nunha oración, segundo a
función que desempeñe. 6 En gramática, nunha lingua con declinación,
forma que adopta unha palabra de carácter nominal segundo a función
que desempeña nunha oración.”1
Zamora Vicente A., Diccionario Didáctico de Español. Avanzado. Ed. S. M., Madrid
1997.
1
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ANALISE MORFOSINTÁCTICA DUNHA BIOGRAFÍA
1. Nominativo: Ego sum, ego amo, ego sum amato, .... O
nominativo é o caso do suxeito. EU=EGO. Respóndelle ao verbo
da oración coa a pregunta: Quen... ? Tamén é o caso dos predicados
nominais. E... Como se constrúe un suxeito? Un exemplo:
“Eu son Balbino. Un rapaz da aldea. Coma que dis, un ninguén. E
ademais pobre ... No verán ando descalzo... Estou seguro de que todo
seguirá igual despois de que eu morra. Virá máis xente, e máis, tripando
uns nos outros, esquecéndose adrede dos que morreron, coma se non
houbesen vivido”.2

Si. Eu son Miguel Anxo. Ollemos para uns retallos fondos do meu ir
facendo o suxeito na vida.
“Quixera facer unha primeira observación. Eu nin fun nin son
historiador. Tampouco fun nin son un sociólogo, e nin sequera me teño
por un teólogo; cando máis, por un afeccionado. O único que fun, hoxe
xa non, é un pastor da igrexa, que tentou achegar a xente ao evanxeo
de Xesús e que, deste xeito, puidese realiza-la súa existencia nunha
comuñón de máis amor, máis xustiza e máis solidariedade.”3

Un nominativo axente. Empezou a miña vida nunha aldea,
Sabadelle, e tamén o meu estudo, sendo eu moi noviño. E así, fun
medrando. E funme decatando de que o home é un ser de proxectos no
futuro e que se vai facendo no cotián de cada xornada. A un neno da
aldea, nada se lle dá gratuíto, nin feito. Todo o ten de loitar. E cando o
home falla, o proxecto non se realiza. Velaí a responsabilidade persoal.
Cando o home falla o mundo faise máis pobre. Iso aprendémolo a
conta dos propios desvaríos e fracasos. Por iso o suxeito ten de ser
traballado, elaborado, estruturado. Un EU nominativo e entitativo,
con ser e existir propio e apropiado. Un EU axente, activo, presente,
actuante, comprometido. Todas as etapas me foron de proveito. Pero
onde madurei profundamente foi na Universidade de Comillas, en
Neira Vilas X., Memorias dun neno labrego, E. Do Castro, Sada-A Coruña 1993, 18ª,
pp. 20-21.
3
Araújo Iglesias M. A., A Igrexa galega despois do Concilio Vaticano II, Encrucillada,
Santiago 2007, p.5.
2
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Santander. Foi aí onde lle fun dando fondura e resposta ás grandes
preguntas, a iso que lle chamamos horizonte de sentido:
“As experiencias vitais intégraas a persoa e vainas interpretando
en clave transcendente, é dicir, no horizonte do sentido da vida e da
morte na que a propia persoa se sitúa. A persoa ten unha dimensión
física outra psicolóxica, outra afectiva, outra social..., tamén ten unha
dimensión transcendente ou espiritual. É esa parte da persoa onde se
aloxan os valores, o sentido da vida e da morte, os amores e desamores,
a relación con Deus, etc.”4

Ao EU, ben de veces, tócalle ser un suxeito paciente, sufrido, sufridor,
de aguante e de paciencia. Non sempre toca xogar de triunfador. Na
vida tamén toca levalas e saber aguantar, sen deixar destruír o suxeito,
agardando profeticamente tempos mellores. Pero sempre medrando
e facéndose a si mesmo. Porque a vida tamén ‘te’ fai. Por iso cómpre
adestrarse na vida, estar atentos na vida e á vida. Á vida real. Ela é a
grande escola e a universidade que se nos dá, a grande oportunidade
persoal. Non hai outra.
Tantas veces hai que recoñecer os propios trabucamentos e mesmo
maldades. Daquela, baixar os fumes e coller a ocasión máis axeitada e
para, con sinceridade, ir ao irmán/á e suplicarlle o seu perdón. Facerse
prudente.
Podemos experimentar o insulto e mesmo a agresión. Tamén nos
pode tocar perdoar, que non é máis doado. Custa moito máis. E, non
obstante, se queremos de verdade soltar lastre e ser libres para seguir
o proxecto vital, vai ser preciso.
(Araúxo perdoou sempre. Non era un home de desquites. Prefería
esperar e saber perder. Era o home da paz. E foise pedindo perdón).
E logo tamén existen os outros. Que son tan suxeitos da vida coma
min, activos e pasivos. Tamén contan e teñen dereito a ser e a existir,
a ocupar un posto afirmativo no tempo e no espacio. Somos seres en
relación. Relacionarse é a grande oportunidade de enriquecérmonos
mutuamente. Cómpre comunicarse, relacionarse, abrirse, dialogar.
Prat Puigdengolas F., Acompañando a las personas mayores en Residencia. Guía para
el seguimiento humano y espiritual, Sal Terrae, Santander 2003, p. 18.
4
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Por veces, mesmo discutir. Tal vez saber perder. Incluso aprender a
gañar calando intelixentemente. O sentido do respecto ao outro. Foi
un dos meus nortes na relación.
O que nunca podemos permitir é perder a propia dignidade. A
dignidade da persoa, do propio nome, da casa, do lugar e da veciñanza.
Cómpre un ser estructurado desde o seu ser de home, no seu tempo
e no seu espazo: Son galego. Nacín galego. Con fala de seu. Crente.
Con fe en Deus, no Deus do amor, que quer que teñamos fe en nós
mesmos. A fe no amor, no chorar e no sufrir. Ver como se nos van os
nosos. Un continuo romper lazos que nos arrincan en vivo as frebas
da alma. Un partir para o alén. Cada un para os seus aléns. Na miña
vida houbo moitos: O alén da emigración, ‘con pai que xa non ten
fillos e fillos que non ten pai’. Un alén que me está destinado: “Este
vaise i-aquel vaise...” Un neno labrego aquí nace para irse: “Galiza
sen homes quedas...”
Tamén o alén das desposesións paulatinas: da casa, dos pais, do
estudo, da propia cidade e diocese, de ser bispo emeritado, da propia
catedral. Voltar ás orixes. Eu tamén son un Balbino..., “coma que dis,
un ninguén”. E tamén son pobre.
E logo o outro alén, o definitivo, o sen retorno. Vinde benditos do
meu Pai... Cantas preguntas sen resposta!
Pero tamén houbo un crontrapunto vital dominante.
Principalmente a festa, o gozo, a felicidade, o riso e o sorriso, as
brincadeiras e brinquedos. A propia cultura. A historia. O pobo, a
xente. O diálogo, a amizade, ... A fe, a esperanza e o amor: “O Señor
fai connosco cousas grandes, estamos cheos de alegría.” “ Teremos a
boca chea de risos e a lingua de cantares.”(Sal 126, 3 e 2).
Son un ser con herdanzas. Son pobre pero con riquezas que ninguén
me pode roubar. Vimos de moi lonxe e imos cara a unha infinitude que
non alcanzamos. Pero somos responsábeis de deixar medrado o NÓS,
persoal, familiar e comunitario. Porque o Eu ten plural. Nós somos
un NÓS.
“A non asunción ou non aceptación activa do noso ser galegos e do
noso ser pobo galego é algo que afecta negativamente a todo o pobo,
porque cada un de nós somos unha célula concreta e peculiar, un órgano
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vivo no conxunto do corpo que sería o pobo. Necesariamente, funcionar
ou non como galegos vai repercutir na vitalidade do noso pobo que non
é unha esencia abstracta, desencarnada, senón un corpo vivo, e a carne
e a alma dese corpo é a terra e somos nós.”
«Non hai unha maneira neutral de sermos galegos: ou o somos activa
e positivamente ou o somos negativamente. Sendo como é un pobo
ameazado, ou o axudamos a que perviva ou contribuímos á súa morte.
Non hai neutralidade posible: ou amamos ó pobo galego ou o odiamos.
Os semitas tiñan moi claro que, en fondura, só hai dúas actitudes: a do
amor e a do odio; e tiñan tamén claro que o odio sempre mata a un ou
outro nivel: “quen odia a seu irmán é un asasino”. Non amar a Galicia
—pobo galego— é matala. A indiferencia nunca é neutralidade”.»5

Porque somos comunidade, temos un común, estamos insertos na
realidade dun concerto universal, de amizade, cos outros no mundo.
E non podo deixalos esmorecer. Eu son e estou presente e activo na
sociedade. Somos comuñón.
“Camiñan ao meu rente moitos homes.
Non os coñezo. Sonme estranos, ...,
Anque as nosas palabras sexan distintas,
e ti negro e eu branco,...
si é túa a miña noite,
si choran os meus ollos o teu pranto,
si os nosos berros son igoales,
... si temos semellantes as feridas, ...,
si os nosos soños son igoales, ...,
Común temos a patria,
común a loita, ambos, ...,
a miña man che dou, ...,
coma un irmán che falo.”6

Tamén a comunión é fráxil. Por veces toca vivir a guerra. E a min
tocoume ir a ela. O drama da guerra. Maldita guerra! O sangue do
irmán a carón dun mesmo. Tal vez foi un tiro meu quen o matou. Que
anguria! Violencia, nunca máis! Non arranxa nada. Fun mobilizado
para a guerra. Non gostei nunca de falar dela. Esa experiencia dura,
Araújo Iglesias M. A., Homilía no 6º aniversario de Otero Pedraio, Trasalba, 30-051982.
6
Ferreiro C. E., Longa noite de pedra, Akal editor, Madrid 1978, p. 158.
5
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destructora e difícil. Dixo Xoán Paulo II. Non á guerra. Eu vivín unha
guerra. Son fillo dunha guerra. Nada arranxa a guerra. A guerra todo
o desfai. Nunca máis guerras. A min deixoume marcas abondo na
alma:
“Os días, con gozos e con penas,
Marcaron paseniño as nosas almas.
O mesmo que o pisar dos nosos pés
Van deixando no pó as súas pegadas
Abrollaron nas silveiras do camiño
Pequenas flores brancas de esperanza.
Mais non afogaron as espiñas a tenrura,
Nacida do amor que as coidara.”

Esta semblanza, en nominativo, foi o don Miguel que nós recibimos
en Mondoñedo-Ferrol. Que mal recibimos. Nós recibimos un bispo que
acababa de agromar. Pero tardamos moito en descubrilo e acreditar
no seu proceso dos cincuenta anos de fidelidade dun suxeito que fiel
a súa bonhomía se seguiría facendo, firme nas ancoraxes que o foron
estructurando. Tampouco aqueles eran bos tempos para a lírica e a
realidade pesábanos abondo a todos.
2. Vocativo. Samuel! Samuel! Veño porque me chamaches.
Se te volven chamar, respóndelle: Fala Señor que o teu servo escoita.
(1 Sam 3,1-10) Araúxo foi o home que se deixou chamar. O home
vocacionado. Non asaltou o rabaño, non foi mercenario.
A dignidade do nome: Que nome lle ides pór a este neno?
MIGUEL. Do hebreo Mikha’el, nome teofórico que reproduce a
frase mi kha‘El: Quen coma Deus?
ANXO: Do latín
“Mensaxeiro”.7

eclesiástico

Angelus,

do

grego

ággelos:

Foi xa unha premonición o seu onomástico? “O mensaxeiro de
Deus”.
7

Ferro Ruibal X. et al., Diccionario dos nomes galegos, Ir Indo Ed., Vigo 1992.
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No colo da miña nai escoitei que morreras por min, e aínda e hoxe o día
que creo en ti. Fágase a túa vontade. Veña o teu Reino. Nas túas mans,
Señor, encomendo o meu espírito.
Andarei na presencia do Señor. (D. Miguel foi sempre un home dunha
fe profunda.)
Camiñarei por camiños de vida. (ver, discernir, actuar. Deus acontece
na vida.)
Hei escoitar a palabra que El nos dá. (A Palabra acampou entre nós.
Hic et nunc.)
Pois é a luz que nos guía. (E os seus non a recibiron. A súa polar estivo
en Deus.)

Non se subiu ao solio do episcopado. Tivo sentido da unidade e do
servicio. Non para medrar. Viviu pobre e morreu pobre. De feito non
levou capital. E seino de boa tinta. Se eu puider contar cousas! Só
tiña a pensión de xubilación. Nalgún momento, xa ancián, tivo de
pedir axuda para poder cambiar de casa por mor da saúde, pois non
tiña elevador, e para poder seguir valéndose en por si o máis posíbel,
pediu axuda.
Non deixou rico a ninguén. Pero deixa unha grande herdanza: a
Galiza, á diocese, á Academia Galega, á cultura, á familia, a Ourense, a
Comillas... Podemos fardar del. Estamos fachendosos da súa memoria:
Memoria de vida, para aprender del a servir desde o camiño, coma
Xesús.
Ven bendito do meu Pai! Entra no gozo do teu Señor, porque fuches
fiel. (Mt 25, 34).
Como resoaron naquela igrexa dos salesianos, o día do funeral,: Veño
renovar diante de Ti a fidelidade! Tómame a min coa miña historia
Señor. Aí foi a vocación definitiva:
“A vocación cristiá é, en palabras do concilio, facer presente e como
visible ao seu Fillo encarnado baixo a guía do Espírito Santo (GS.21)
e iso en Galicia ten de pasar por unha asunción seria e activa do noso
ser galegos, da riqueza da galeguidade. Do contrario Deus non poderá
aparecer como Pai liberador; nin Xesús como Fillo encarnado, nin
o Espírito como Vivinte entregado en primicia á humanidade, a un
pobo que non ve potenciada a súa personalidade, a súa integración.
Predicar a un Deus Pai desencarnado, é dicir un Deus que nega a
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galeguidade, será predicar un Pai que, lonxe de urxir a fraternidade
tal como nola amosou Xesús Cristo, sancionaría a insolidariedade
e o individualismo. Isto suporía unha gravísima idolatrización de
Deus, unha negación do Deus revelado, un pecado contra o primeiro
e segundo mandamentos”. Foi o home da meditación profunda e
da pregaria sinxela e confiada, que lle abrollaba nas máis diversas
circunstancias. Foi un contemplativo do acontecer de Deus na vida
activa e real e un orante do cotián, da circunstancia:
“Por iso estamos aquí, para darlle grazas a Deus e lle dicirmos:
Deus, noso Pai, Ti que nos deches ao teu mesmo Fillo para nos salvar
e liberar do pecado e máis da morte; Ti que nos fixeches fillos desta
nosa Terra –nova Terra prometida– tan fermosa e farturenta; Ti que
nos deches ao noso Apóstolo Santiago coma guieiro luminoso da nosa
historia; Ti que nos deches, nestes últimos tempos ao teu fillo Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao; por todo isto, graciñas, Señor, graciñas.
Queremos ser agradecidos e sabemos que a mellor gratitude para
contigo é o noso compromiso e a nosa vontade por ser fieis ao evanxeo
de Xesús, que nos esixe compromiso e vontade, cadaquén desde a súa
misión propia, polo soerguemento deste noso pobo. Só fai falla que os
que nos sentimos galegos, en calquera curruncho do mundo en que nos
atopemos, saibamos co noso esforzo, alumado sempre pola fe cristiá...
facer agromar esta colleita que Castelao nos arranxou. Cristo desde a
Eucaristía na que troca o pan e o viño no seu corpo e no seu sangue
ha de ser, para nosoutros, un alento do noso traballo e para a nosa
esperanza.”8

3. E logo, se nón é moita a pregunta, de quen vés sendo? Eu
son un ser orixinado. Veño de moi lonxe.
Teño un patronímico, con nome de seu. Con nome de casa e de
familia, de parroquia, de bisbarra e da nazón. A que posúo e me posúe.
A miña. Non son nin un anónimo nin un apátrida. Temos identidade
en toda a redonda e no mundo, coa dignidade dos meus: ARAÚJO
IGLESIAS
E o meu nome está inscrito nos libros da familia de sangue, da
Igrexa, da comunidade civil e do mundo. E principalmente no libro da
Vida, no corazón de Deus, Pai amoroso.
8

Da Homilía no I Centenario de Castelao, 1986
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E tamén teño un xentilicio. Labrego, galego, con fe cristiá. “Meu pai
é labrego, labreguiño eu só pasarei a vida tripando terrón” (Fuxan os
ventos). Iso marcoume de por vida. E vese nos meus escritos. Fillo
de pai emigrante e de nai labrega. Si. “Meu pai tamén foi un arameo
errante.”(Dt 26, 5)
E procurei serlle fiel aos dous colectivos: Fun o bispo dos emigrantes
na Conferencia Episcopal Española e visiteinos por todo o ancho
mundo, defendinos canto puiden e diso deixo reflexo nos meus escritos
e no Concilio Galego. E outro tanto podo dicir do mundo agrario.
Cando me tocou ir ao mundo industrial, obreiro e tamén mariñeiro,
que non eran os da miña familiaridade, tiven moito que aprender.
Pero desde o primeiro día tiven moi claro cal era a miña misión de
Pastor: O Señor Deus concedeume unha lingua de discípulo, para
saber instruír ao cansado cunha palabra que o anime na mañá. Non
me botei para atrás nin escondín a miña cara dos insultos e das
cuspiñadas (Is 50). (De todo houbo por parte de moitos). Miña alma,
recobra o sosego, pois o Señor cumpre contigo. Cumprirei os meus
votos ao Señor á vista de todo o seu pobo. (Sal 116, 7, 14). E contei
confiadamente con todos.
(A este respecto invito o lector a entrar en Google co nome Araújo
Iglesias e ter a paciencia de ir lendo os testemuños de xentes de toda
condición e credo e descubriremos unha bela cantata escrita por este
home no corazón das máis diversas xentes, que con motivo do seu
esmorecemento víronse na obriga de sérenlle agradecidos e dicilo).
Hai un xenitivo locativo, de lugar menor. No meu caso
son varios: O lugar de procedencia: Sabadelle. Pereiro de Aguiar.
(Ourense). O lugar de referencia: Mondoñedo-Ferrol. O lugar das
miñas xubilacións e acougos: Ourense. E a miña temporalidade: 19202007. E chegado o meu momento, quero ser eu o suxeito activo do meu
irme. Son eu o que vai finar. Quero facelo con dignidade. Eu tamén
asinei aquilo de: “Galegos de por vida.” 9 E eu moito desexaría morrer
Bande Rodríguez E., O uso da lingua galega na liturxia.-Galegos de por vida. (11-042002.)
“Na actualidade hai grupos de galegos que se van concienciando da necesidade do
emprego da lingua galega no eido eclesial. Neste terreo están a traballar “Os Grupos
Galegos de Por Vida” ou a “Asociación de Galegos de Por Vida” chamados tamén
9
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como vivín. (Xa manda truco ter que constituír unha asociación e ter
que ir asinar perante notario para que toda unha igrexa aprenda a
respectar a vontade de deixarnos morrer en galego! E aínda así non
se cumpre!)
Sinxelo, non fixo alarde da súa condición de bispo. Quixo ser
soterrado na súa parroquia de residencia final, aos pés de S. Xoán
Bosco, onde pediu pousada. Non nego o testemuño que como Bispo,
e como home de fe, debo dar: ser soterrado dentro dun templo. Pero
deixádeme repousar coma un fregués. Coa sinxeleza coa que vivín.
Sen boatos nin alharacas.
(Que cousas vos tiña este D. Miguel! Co pouco que lle custaría ser
normaliño, ser coma a xente! Como Deus manda! Pois non. Vai e
escrebe unha pastoral. Un testemuño e un testamento: A fe cristiá
ante a cuestión da lingua galega.)10
En realidade foi un expropiado, un excluído. Non fisicamente.
Pero si botado do seu propio lar, da súa fala, da súa cultura. Da súa
catedral. Non houbo lugar para el na pousada, nin para esmorecer. El
decatouse e adiantouse aos feitos.
O funeral de Ourense foi todo en galego. Hai que agradecerlle a
homilía completa en galego ao Sr. arcebispo D. Xulián Barrio.
No Ferrol dos seus sufrires, desde a súa chegada, todos os días e
ata as tantas da noite, diante do Bispado, (Domus Ecclesiae) a berro
pelado, alí estaban aqueles cachorros parapoliciais, Guerrilleros de
Cristo Rey: ¡Araújo rojo! ¡Araújo al paredón! E para constancia,
así ficou escrito meses e meses enteiros en letras grandes e mouras
naquelas paredes brancas, como a escura fazaña dunha noite de
esmorga e sen sentido daqueles furiosos e valentes paramilitares. Un
Xetsemaní!
“Galegos ata a Sepultura” quen asinaron ante notario un documento no cal lle piden a
“Igrexa Oficial Galega” que no seu pensamento empreguen a lingua galega. Teñen xa
presentado moitas peticións suplicando que as súas exequias sexan feitas en galego
do mesmo xeito que a esquela e a lápida do sartego. A esto tamén está contribuíndo
a “Asociación Bienio Irmandiño.” http://www.mosqueraares.com/psd/Opinion/opinion_
detalle.php?id=41
10
Araújo Iglesias M. A., À fe cristiá ante a cuestión da lingua galega, BOO de Mondoñedo
1975. (Ver documento completo en: www.encrucillada.org
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Foi nese Ferrol onde el asinou e fixo a defensa valente da súa lingua.
Era a pentecoste de 1975. Maio.
Pois nese Ferrol, fixémoslle o funeral en chapurreado. No fondo
foi unha afronta e desautorización de todo o seu maxisterio e da súa
traxectoria vital.
Outra volta asoballado, nesa mesma concatedral que ‘lle’ fora
violada, cando prefiríu aos nenos e as mulleres dos obreiros despedidos
de Megasa, aos poucos días de chegar da súa consagración como bispo.
Alí estaban pechados no coro da igrexa, clamando, en silenzo, pan e
defensa por mor dos abusos e inxustizas con que os aplastaron. Só
eran uns pobres e só pedían ser oídos. Eles acudiron ao templo, á súa
casa, pois eran crentes e eran fillos de Deus. Eran nenos e esposas
indefensos:
“Os nosos ollos están postos no Señor, o noso Deus, ata que El
teña piedade de nós. Misericordia, Señor, e piedade, porque estamos
saturados de desprezos. A nosa alma está, sobremaneira, saturada do
escarnio dos arrogantes e do desdén dos orgullosos.” (Sal. 123, 2-3).

Araújo, sabedor e informado, deixounos acubillar en paz, permitiu o
avituallamento e negou o permiso concordatario para poderen entrar
as forzas policiais violentamente a dar leña. Fágase todo con diálogo.
Temos de obedecer antes a Deus do que aos homes. (Act 5,29) Pero o
templo foi violado e os templos dos fillos de Deus violentados.
Fun testemuña presencial. Eran os meus fregueses, eu estaba alí
acompañándoos, e por iso podo falar e testemuñar a verdade desde os
pobres. A historia desde os poderosos e os que xulgan desde a distancia
espaciotemporal ou desde o xuízo ideolóxico conformista sempre se
mira con ollos diferentes. Exemplo: No cego de nacemento. Xesús fillo
de David, ten compaixón de min! E berrábanlle: Cego, cala! Molestas
ao mestre! ( Mt 18, 38).
Por que os pobres seguen a buscar acobillo e refuxio nas igrexas?
Sopesemos con obxectividade o que fixo Araúxo, con senso de profeta
do Deus, go’el de pobres, estranxeiros, orfos e viúvas, (Is 49,14), co
que nestes días acaba de suceder en París e contra do que ergueu
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a súa voz outro bispo e profeta, tamén el expulsado, Mons. Gaillot,
bispo de Partenia, que os acompañaba ‘in situ’:
“Alí estabamos todos naquela pequena igrexa das aforas, esperando
polo fallo do tribunal. O bispo solicitara a expulsión. Ao mediodía,
chamaron os avogados: o tribunal deulle a razón ao bispo. Pero a
actitude foi digna e responsábel. Nas intervencións no houbo cabreos,
no houbo gritos. Desde o 21 de abril, ocupaban esta igrexa pola noite. ¡E
o resultado foi a expulsión!”
“A carón de min, un home tiña bágoas no seus ollos. Estas mulleres
e homes aman o noso país e non queren deixalo. Os seus fillos están
escolarizados. Recibiron o apoio de cargos políticos, de organizacións,
de sindicatos, de asociacións e de fregueses”.
“Paréceme escandaloso que un bispo poida solicitar a expulsión
dos estranxeiros que viñeron buscar apoio e protección dentro da súa
igrexa.”
“Cando se expulsa a estranxeiros dunha igrexa, desacralízase a
igrexa.”11

A que ía vir a enterrarse á súa catedral? Aquí xa fora botado cos
nenos. E agora, novamente, na súa fala de neno e de sempre. Os feitos
falan.
A Mondoñedo veu presidir o eminentísimo e reverendísimo Sr.
cardeal Dr. D. Antonio Rouco, fillo desta diocese e alumno deste
seminario. Todo en castelán. Se aínda fose en alemán!, idioma de
prestixio, que el domina perfectamente, pero en galego! Non é de
razón xogarlle esa papeleta.
Pero era D. Miguel, o bispo diocesano, que estaba despedíndose,
no seu derradeiro acto pastoral, de testemuño de fe e de maxisterio,
tan bispo da igrexa coma os que estaban alí! Pois, naturalmente,
‘morrémolo’ en total castelán. E aínda hoxe non hai remorso de
conciencia. Incluso alguén ha de esborrecar porque isto se escriba.
Non por termos nada contra a lingua castelá, todo o contrario. Pero
roubámoslle a identidade a unha persoa que xa non se podía defender,
Gaillot J., Diario de a bordo: Sin papeles expulsados de una iglesia, Redes Cristianas,
11/11/ 2007. http://www.redescristianas.net/
11
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cando deixou moi clara a súa última vontade coa traxectoria da súa
vida e maxisterio episcopal.
Nin sequera soubemos estar a altura no plano cultural: El era
membro da Real Academia da Lingua Galega, bispo dun seminario de
tantos devanceiros históricos, poetas, escritores e músicos, dos que el
si soubo honrar e defender a memoria.12
Se o lince ibérico e os acivros merecen protección, a lingua galega no
valerá tanto coma un acivro?
A culpa non é toda dos que presiden. Os ‘corifeos’ e o clero diocesano
non estamos exentos. A culpa sempre é dos que non sabemos respectar
a fidelidade ao que se vai, que é o protagonista, sexa bispo, crego ou
un fiel bautizado. Afogámoslle a última palabra. Nin lle deixamos
despedirse.
Respectar a vontade de comparecer ante Deus, como un naceu, é
un compromiso consagrado na ética, na mellor tradición e nos nosos
testamentos e así aparece na Sesión da Palabra do Concilio Pastoral
de Galicia.
4. Acusativo: Que aportou Araújo? Deunos a súa vida, o seu
tempo, o seu amor. Toda unha vida entregada, doada, agasallada.
Son un ser con capacidade de entrega e doazón. O meu labor
arrequece ao mundo. Por iso volo dou todo, xunto coa miña vida:
“Todo esto fíxome plantexar a fondo o problema á luz do evanxelio
coa única finalidade de clarexar cal debía ser a miña actitude pastoral.
Araúxo Iglesias M.A., A Igrexa de Mondoñedo nas súas Sinodais. Discurso de ingreso
na Real Academia Galega, Separata do Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo 1978,
p. 1.
“Quero pensar que ao facer tal elección, non se fixo tanto de cara á miña persoa, canto
de cara á Igrexa de Mondoñedo, á que dalgún xeito represento, pois esta coido que si
é merecente dun posto neste templo da galeguidade polo que ela leva feito a prol da
nosa terra e da nosa cultura”. “Abonda lembrar eiquí persoeiros tan recentes que, dalgún
xeito, aprenderon a amar e servir a Galicia nas aula do Seminario Conciliar mindoniense:
Noriega Varela, Iglesia Alvariño, Crecente Vega, Xosé Díaz Castro, Leiras Pulpeiro,
Trapero Pardo, Chao Espina, etc. sen contar os fillos da cidade de Mondoñedo, que sen
ter sido alumnos do seu Seminario, espertaron á vida literaria galega baixo a sombra
fecunda da súa catedral, chamados sen dúbida pola campá da Paula, que decote vai
degrañando por todo o val mindoniense radiacións humanistas.”
12

22

¡Araújo al paredón! “Declinación pastoral dunha vida profética”

Aquíl (o Evanxeo) alumeoume o camiño a seguir. As mesmas palabras
de Cristo foron e siguen sendo mal entendidas por moitos, e tamén
foron e siguen sendo instrumentalizadas por todas as ideoloxías. Cristo
sabíao e, nembargante, falou. O que queira ser discípulo de Cristo non
pode acadar mellor sorte que a do seu mestre.”.
“Unicamente quero deixar aquí testemuño de que non hai outras
motivacións que me leven a escribir sobre deste problema –que por
outra parte xulgo de moita actualidade– que a miña fidelidade á fe
cristiá e á miña misión apostólica entre vós. Se algún me xulga doutro
xeito, alá a súa conciencia. Deixo o seu xiucio nas mans de Deus, que
nos ha de xulgar a todos. Tan soio vos prego que recibades estas miñas
palabras co amor con que van escritas.”13

Tamén nos deu os seus títulos e premios, que agora os
capitalizamos todos nós: Pedrón de Ouro, 1978. Membro Numerario
da RAG da Lingua, 1978. Medalla Castelao, 1988. Galego de hoxe,
1988, Premio Trasalba, 1989, Grelo de ouro, 1992. Deunos a súa
presencia e diálogo nos foros e con persoas de toda condición, credo,
crase, e mesmo dos opositores, dos que o calumniaron e o atacaron
facéndolle a vida imposíbel. A todos acollía e recibía, pois tiña unha
capacidade de escoita infinda e pouco común. Deunos a súa grande
laboura a prol de Galiza e a súa lingua. A cantidade de temas tratados
nas súas cartas e pastorais ben merecen un estudo aparte desde o
BOO de Mondoñedo-Ferrol.
Deunos os seus libros: Memoria de Vida, Ir Indo, 1996. Escritos
cristiáns sobre problemas, Personaxes e conflicto de Galicia, E. do
Castro 1987. Escritos Pastorais, E. Do Castro, 1990. A Pastoral: A fe
cristiá e a cuestión da lingua galega, 1975. Palabras para os amigos,
E do Padroado Otero Pedrayo 1989. Oracional Galego, SEPT 1991.
Os bispos de Galicia e o Vaticano II, 1996. A Merca, antropoloxía
dun concello galego, E. Ir Indo1997. San Rosendo Bispo e fundador,
Parroquia de Celanova, 1999. A Igrexa Galega despois do Vaticano II,
1993 e Encrucillada 2007. Etc.
Deunos o seu traballo como membro das Comisións
Episcopais: de Apostolado Segrar, da de Medios de Comunicación
13

Araúxo M. A., A fe cristiá ante a cuestión da lingua galega, SEPT,Vigo 1975, pp. 5-6.
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Social, da de Emigración e Membro destacadísimo do Concilio Pastoral
de Galicia
Impulsou a tradución ao galego: do misal, da Biblia e dos libros
litúrxicos e de oración.
Con el o Secretariado de Catequese na Diocese acadou unha outura
considerábel, pondo á fronte ao sacerdote D. Manuel Cillero Hermida
de grata memoria. A pastoral diocesana e o apostolado segrar foron a
súa grandísima preocupación, nomeando acertadamente a D. Manuel
Mejuto, que tanto e tan ben traballaron conxuntamente na equipa e
con todos.
Deuse todo e totalmente. E por iso foi un obxecto directo: !Araújo al
paredón!
5. Dativo. En termos hematolóxicos de doazón da sangue el sería
un Grupo 0, o doante universal, o doador para todos sen excepción.
Non xera anticorpos.
“Fíxenme débil cos débiles para gañar aos débiles. Tratei o máis
posíbel de adaptarme a todos, para salvar como sexa a algúns. E todo
isto fágoo polo Evanxeo, do que espero participar.”(1 Cor 9, 22-23).
Non recibiu practicamente nada a cambio. Nin sequera, en xeral, o
fomos visitar moito na súa vellez como el tan merecido nos tiña.
6. Eu son eu e a miña circunstancia, diría Ortega. Con, de, en,
por, sen, sobre, tras, ..., preposicións de ablativo.
1970-1985 foi o seu tempo de bispo residencial. Vivir no hoxe de
Deus! Nun hoxe do Deus que acontece, sucede, acaece na historia,
no hic et nunc, no aquí e agora. Que vai evoluíndo no espazo e no
tempo.
Seria igual noutro sitio e tempo? Non. Tocoulle Ferrol, aquel Ferrol,
naquela circunstancia, con aqueles obreiros e aquel búnker militar
da Mariña de guerra, con aqueles cregos, e con aquela España, etc. E
foi fiel a esas circunstancias. Por iso pediron para el o paredón. Saíu
na defensa de todos ‘os adúlteros do sistema’: obreiros, mariñeiros,
labregos, cultura galega, Concilio Galego, etc. Defendeu ás persoas
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por acima do templo da súa concatedral (MEGASA). O seu reino non
era daquel mundiño, non casaba ben con aquel sistema (mundo), con
aquel tinglado. (Xn 18, 36).
Nunca buscou os problemas. El non era un político, era un pastor.
Pero cando chegaron os problemas, e chegaron, e gordos, tiña moi
claro a onde ir. E foi sempre, coma Xesús, a procura da ovella perdida,
en perigo de ser eliminada, esmagada, sufrinte. Hoxe é moi doado
falar e relatalo aquí. Pero os que vivimos en primeira persoa aqueles
ablativos circunstanciais, cantas veces lle deciamos a Deus como o
profeta: Por que me metiches neste fregado e teño de estar clamando
sempre violencia! (Xr 20, 8). Por que me fas ver desgracias e me
mostras traballos, violencias, catástrofes, e xorden loitas e contendas?
Ata cando clamarei, Señor! e non me escoitas?
Non esquezamos que clase de ditadura era aquela, naquel Ferrol de
antagonismos: Un reduto militar e un mundo obreiro moi combativo.
Sen clases medias, nin mundo da cultura, que amorteceran algo os
conflitos.
“Tenga cuidado con los obreros de Ferrol”, díxolle Franco cando,
despois de ser nomeado bispo, tivo de facer a presentación de rigor.
É tiña razón. Daquela, aínda Franco coñecía mellor Ferrol do que D.
Miguel.
E foi obediente: pasou a ter coidado dos obreiros de Ferrol e a
acompañalos nas horas duras e de morte:
“Os gozos e as esperanzas, as tristuras e angustias dos homes do
noso tempo, sobre todo dos pobres e de cantos sofren, son á vez gozos
e esperanzas tristezas e angustias dos discípulos de Cristo. Nada hai
verdadeiramente humano que non teña eco no seu corazón.”( G.S. 1).

Xesús foi o Fillo de Deus circunstanciado. Iso é a Encarnación. Isto
tíñao moi claro este bispo: sabía de quen era seguidor e discípulo,
sabía cal era a copa da súa herdanza (S 15.)
“Unha teoloxía e unha pastoral que non asumen o feito de ser galego
con tódalas consecuencias serán sempre unha teoloxía e unha pastoral
inauténticas, xa idealistas e desencarnadas, xa conscientemente
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idolátricas e ideolóxicas; mais en calquera dos casos estarán faltas de
auténtica boa nova cristiá”14

Araúxo viviu a súa circunstancia. Foi fiel á súa circunstancia.
Non apartou a cara á circunstancia. (Is 50, 4-9) Como ovella cara ao
matadoiro (Is 53, 7).
Tiña moi claro que a transcendencia acontecía e percibíase na
inmanencia, no concreto, na realidade. Como Xoán sinalou a Xesús,
o Mesías, próximo e entre a xente.(Xn 1, 29-34). E empezou cedo. Xa.
Na súa mesma consagración. Co seu báculo, feito á navalla e de pau
de toxo e aqueles versos da súa consagración“Galicia crucificada”15
Desde o principio esa foi a súa herdanza, a súa circunstancia: “Atopei
o amor da miña vida”. Pero hai amores que matan e fan sufrir. Como
o de Oseas.
Cómpre salientar as súas pastorais recollidas no BOO con todos
os temas tocados. Xa sería ben facer unha publicación con eles e con
comentarios histórico-doutrinais.
Amador e Daniel: Os dous obreiros mortos nos conflitos de
Ferrol do 10 de marzo de 1972. El estaba en Madrid, na Conferencia
Episcopal. Púxose axiña a camiño. Viña arroupado polos irmáns
bispos. Non por todos. Cando chegou (noite do sábado) reuniuse cos
Da Homilía no 6º aniversario de Otero Pedraio, Trasalba, 30-05-1982.
Todos: “Troque Deus a nosa vida /como troca o noso pan”
Estrofas:
“1º.- Somos a xente labrega/ e vimos ao teu Altar/ a traerche o pan i-o viño/ que a nosa
terra nos dá,/ I-a nosa alma cansiña / cansiña de salaiar/ por unha vida mellor /e unha
terra máis humá.
2º.- Veleiquí os mariñeiros:/ Traemos pr’este xantar,/ no que Cristo é o noso Peixe,/ os
peixes do noso mar, / i-a barca das nosas vidas/ sen rumbo nen seguridá./ Se no mar
non hai estrelas, / nosa Estrela onde estará? damos uns aforriños/ á forza de mal pasar,/
quedámonos ca morriña/ de tornar ao nos lar.
3º.- Donos denantes, i-agora,/ esclavos do capital, / os proletarios galegos/ pouco temos
que ofrendar./ Nada é noso, se non é / o traballo destas mans,/ a fame infinda na i-alma/
de xustiza e caridá.
4º.- En espírito os emigrantes/ estamos diant’o altar, / fomos buscar por o mundo/ o que
a nai non ten pra dar. /Man
5º.- Galicia crucificada,/ todo o corpiño a sangrar,/ por as feridas das rías/ i-os cravos de
pes e mans. /Xungue o seu sacrificio/ co de Cristo no Altar/ i-agarda o terceiros di/ pra
co-El resucitar.”
14
15
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cregos máis próximos aos mortos e cos que tiñan responsabilidades
máis directas na diocese. Coa anuencia del, xa preparan unha homilía
para ler nas eucaristía do domingo e expresar así o sentir da igrexa
diocesana de Ferrol ante estes feitos tan graves, co seu bispo á frente,
co seu presbiterio diocesano e cos laicos comprometidos na misión:
“Diante da morte de irmáns nosos, só oímos a voz do Sinaí: «Non
matarás».16
As Enchousas
“Foi este un caso típico de actuación caciquil, pola que o arrendador
abusando da ignorancia lexislativa dos labregos arrendatarios,
pretendeu botalos das súas terras, comezando pola destrución
dunha casa co apoio da garda civil, onde Moncho Valcarce cos seus
donos e varios veciños, alí refuxiados, intentaron resistir aturando
as balas de goma e botes de fume cos que lles forzaban saír para,
ao final, ser detido xunto con varios labregos. A partires de entón,
sucedéronse as manifestacións de apoio aos veciños por parte das CC.
LL. e a solidariedade de traballadores de Ferrol para restituír a casa
derribada.”17
Non lembro as datas exactas. Nos primeiros 80. Pedíronlle a
Domus para facer un encerro con aqueles pobres caseiros, xa que nas
Somozas non os visitaba nin a prensa. Rogóuselle que se ausentara
para Mondoñedo, para non comprometelo. Prometémoslle fidelidade,
obediencia e claridade en toda a información. Discutiuno. Pensouno.
E coma María dixo: Si. Fiouse.
Graciñas, D. Miguel: Das oito casas salváronse sete de seren
derrubadas. E coas familias entraron en negociacións non humillantes.
Desde daquela todo colleu outro camiño.
Pode verse o texto completo en: www.encrucillada.org.es / Comentario de
actualidade.
17
www.irmandemonchovalcarce.es.
16
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E logo por que se foi, se era tan novo? Ou ‘fórono’?
De todo houbo. Xa corrían malos tempos para a lírica. Pero foi el
quen pediu a xubilación ante a flebite que lle obrigaba a estar quedo,
en convalecencia. Non concibía un bispo parado.
Hai algo de profecía ante a inutilidade dun papa que se sente
imprescindíbel ata moito máis alá da morte? E os outros bispos
actuais? Mesmo cregos?
Vou finalizar cun extracto dos puntos programáticos da homilía
do Bispo, D. Manuel Sánchez Monge, na concatedral de San Xiao de
Ferrol, 27.07.07, respectando o idioma nos que foron pronunciados:18
1. Ha muerto un obispo de nuestra diócesis.
2. La herencia de Mons. Miguel Angel Araújo.
2.1. Un pastor sencillo y austero.
2.2. Un pastor cercano a todos, especialmente a los sacerdotes.
2.3. Un pastor amante de su pueblo, su cultura y su lengua.
2.4. Un pastor que vivió con entusiasmo el Concilio Pastoral de
Galicia.
2.5. Un pastor marcado por el sufrimiento.
3. A nosa tarefa.
3.1. Herdemos o seu estilo: cercano, austero e sinxelo.
3.2. Herdemos a súa cercanía ós sacerdotes.
3.3. Inculturemos a Boa Nova de Xesús nesta a nosa terra galega.
3.4. Aprendamos a fecundidade do sufrimento.
“Démoslle gracias a Deus Pai polo labor apostólico que desenvolveu
entre nós Mons. Miguel Ánxo Araújo. E demos grazas tamén ós seus
familiares, especialmente ós que estiveron máis preto del nos seus
últimos anos e nos seus últimos momentos. Sempre o trataron cun
agarimo inmenso e mesmo con mimo.”
Sánchez Monge M., Homilía no funeral de Monseñor don Miguel Anxo Araújo
Iglesias.
Ver texto completo: http://www.mondonedoferrol.org/boletín/julsep07.pdf, pp. 28-32.
18
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Eu remato, meu ben querido D. Miguel Anxo, suplicando para o nós
a súa benzón. E reciba a meirande gratitude neste testamento da súa
diocesá a poetisa Marica Campo:
Cando digan que fun e non estea,
Cando a terra por min o ventre abra,
Quen quixer pregar alce a palabra
Que tiven eu na boca, e non a allea.
Non me fagan penar nesta estadea
Que no medio da noite o medo labra,
Non me neguen, por Deus,
/o abracadabra
Pra saír da cova a onde clarea.
Déixoo dito aquí, coa sinatura,
Humildemente o digo, mais reclamo,
Que non me cuspan sobre a sepultura:
Prefiro do silencio o simple ramo
Sobre a pedra calada, fría e dura,
Se non rezan por min
Na lingua que amo.

Xoaquín Campo Freire
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Estudos

Monseñor Araúxo.
Proxecto dunha escolma
posible
Benito Méndez Fernández

A. Limiar
I. Son varios os motivos polos que aceptei facer unha escolma dos
escritos de Monseñor Araúxo. Certo que xa fai uns vinte anos, cando
a súa figura me era máis directamente familiar, xa tiña feita unha
achega á súa obra. Daquela era case un deber para min, pois era o
bispo que me chamou ao ministerio sacerdotal, despois dunha serie de
peripecias que non veñen agora ao caso. Pero, o que era unha mostra
de gratitude converteuse agora nun auténtico exercicio de pracer pola
lectura das súas pastorais e outros escritos publicados.
A primeira impresión é a de admiración ante un galego-bispo que
ben merece estar nun lugar de honor dentro da nosa historia. En
poucos anos de ministerio episcopal encheu unha morea de páxinas,
todas elas ben pensadas e escritas, que, na miña opinión, merecerían
estudos serios, que non só beneficiarían á obxectividade da súa
actuación, senón tamén serían de interese para as novas xeracións,
que non viviron nin de lonxe a ilusión, a dramaticidade, a esperanza e o
compromiso dunha época da nosa historia, tanto no eido civil como no
eclesiástico. Desde esta tribuna tan importante como é Encrucillada
aproveito a ocasión para expresar o desexo de que pronto vexa a luz a
publicación da súa obra completa.
II. Por outra banda, aínda despois de ter repasado a meirande
parte dos textos publicados, unha elemental precaución de carácter
metodolóxico fai aconsellable falar dos criterios seguidos para esta
escolma. En primeiro lugar, cabería perfectamente nela un breve
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perfil biográfico que lle dese ao lector o esquema fundamental da vida
de monseñor Araúxo. Con todo, consideramos que o mesmo é coñecido
suficientemente e, ademais, facilmente accesible en diferentes
fontes, comezando polas súas propias memorias1. Por esta razón non
quixemos facerlle perder máis espazo aos textos escolleitos, que é o
obxectivo que o consello de redacción de Encrucillada me pediu. En
todo caso, recoñecemos que non hai obra sen unha biografía detrás
que a explique.
En segundo lugar, e seguindo o mesmo criterio, sería moi traballoso
para o lector estar a constatar de forma permanente a procedencia
dos textos con referencias a pé de páxina relativas ao Boletín Oficial
do Bispado de Mondoñedo-Ferrol, fonte que tampouco está ao alcance
de todos. Este inconveniente xa foi solucionado en boa parte polo
noso bispo ao ofrecernos xa el mesmo unha amplísima escolma en
dous volumes que, constitúen as fontes principais, aínda que non
exclusivas:
- Escritos cristiáns sobre problemas, personaxes e conflitos de
Galicia. Ed. do Castro, Sada. 1987
- Escritos pastorais. Ed. do Castro, Sada 1990.
Outras fontes:
- A fe cristiá ante a cuestión da lingua galega. SEPT, Vigo 1975
- Palabras para os amigos. Patronato Otero Pedrayo. Trasalba,
1989
- Memoria de vida. Ir Indo, Vigo 1993
- A Igrexa Galega despois do Vaticano II, en J. M. Vázquez
Varela ..., O Feito Relixioso na Historia de Galicia. Asociación
galega de historiadores. Noia, 1993
- Os Bispos de Galicia e o Concilio Vaticano II. Fundac. Caixa
Galicia. 1996
Memoria de Vida. Ir Indo. Vigo 1993. Cfr. tamén, X. Lobato, Galegos na escaleira.
Fundac. Caixa Galicia. 1995, p. 14; V. Fernández Freixanes, Unha ducia de galegos.
Galaxia, Vigo 1982, 249-271; V. Pérez Prieto, Galegos e cristiáns. Deus fratresque
Gallaeciae. SEPT., Vigo 1994, 138-146. Cfr. tamén, Perfil biográfico, Boletín Oficial do
Bispado de Mondoñedo – Ferrol (1970) pp. 30-31. A partir de agora: BOM.
1
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III. Unha escolma a partir de centos de páxinas, ás que habería que
engadir moitas homilías publicadas no boletín da diocese, e, ademais,
artigos en xornais galegos e revistas como Encrucillada e Estudios
Mindonienses, é, por forza un labor arriscado e dificultoso. Son, por
iso, consciente de que me puiden deixar levar polo gusto persoal, que
ven de resultas de simpatías ou, no seu caso, de inclinacións íntimas,
cando non de concesións a valores de tipo anecdótico. No caso da obra
de Mons Araúxo foi doado para min caer nesas tentacións, porque
toda ela está penetrada de espírito evanxélico e evanxelizador. Toda
ela é como un xardín fermoso no que un penetra e ten que tentar de
atopar as flores máis fermosas, máis orixinais dentro dun conxunto
cheo de fragrancia.
Quizais moitas das flores de Mons. Araúxo xa son coñecidas, pero
tamén pode que algún lector actual atope máis dunha sorpresa, a cal
lle leve a achegarse máis polo miúdo á súa obra, da que estas poucas
páxinas apenas poden dar testemuño suficiente. Non pretenden
ser, pois, unha antoloxía, ou un resumo do seu pensamento. Vendo
os índices das dúas primeiras obras citadas xa nos podemos dar
unha idea dos seus intereses concretos, a letra que lle foi poñendo
á súa música de fondo. É esta música de fondo a que nos interesou
especialmente: as súas fontes e as conviccións profundas que o foron
movendo na súa traxectoria persoal e episcopal (Vaticano II, aplicación
a Galicia e á súa cultura, opción polos febles..) cara a unha proposta
de “teoloxía política” para Galicia que, atrevémonos a pensar, está na
liña desenvolvida pola teoloxía europea postconciliar.
A memoria e a solidariedade coas vítimas tentan facer crible a
fe cristián nesta sociedade. Aínda que nunca citase esa tendencia,
marcada por homes senlleiros como Johann Baptist Metz, a mirada
das vítimas estivo para el sempre presente, cousa que o fixo unha
‘rara avis’ na historia da igrexa en Galicia, pois entendeu que a
igrexa tiña que facerse a testemuña e a transmisora dunha ‘memoria
perigosa’ de liberación que ven de Xesucristo e que se ha de establecer
no contexto dos actuais signos dos tempos2.
Cfr. J.B. Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft. Studien zu einer praktischen
Fundamentaltheologie. Matthias-Grünewald-Verlag. Mainz 1977, p. 78 (A fe na historia
e na sociedade...).
2
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D. Miguel considerábase a si mesmo como alguén sen mérito especial
e, incluso, demasiado prudente, ata chegar á indecisión3. Aínda así a
súa pegada permanece imperecedoira para moitos de nós e por iso nos
é de xustiza adicarlle a atención que se merece. Neste senso, unha
antoloxía máis ampla da súa obra podería ser un proxecto editorial
interesante para calquera institución galega, igrexa incluida. Porque
desde ela se está constantemente a chamar o testemuño dos crentes
mirando concretamente aos referentes do pasado.
Lonxe de nós invocar aquí o inicio dun proceso de beatificación,
pero, por outra banda, non están os tempos para desaproveitar
o exemplo dos mestres, sobre todo daqueles que sufriron polo que
crían e polo que esperaban, sempre desde a perspectiva cristiá, que
é sempre fidelidade á vontade de Deus e fidelidade aos receptores da
súa salvación. Por estas dúas fidelidades non tivo D. Miguel un camiño
fácil, como citaba Torres Queiruga (o texto atópase máis adiante).
Máis de corenta anos despóis da clausura do Concilio Vaticano II,
aínda se está a discutir cal ten que ser a súa interpretación axeitada.
Non é éste o momento para analizar polo miúdo as dúas posturas
principais, que poderíamos simplificar e, incluso, identificar con
nomes concretos (Alberigo e o seu grupo, ou os bispos Marchetto e
Ruini, entre outros4). Para uns os textos do concilio son os que son,
pero hai que interpretalos segundo un espírito que foi o da renovación,
pois para chegar a eles, houbo todo un proceso de reflexión. Os textos
son un punto de chegada e de partida ao mesmo tempo. Para outros,
os textos son fundamentalmente continuistas e non permiten falar
de renovación auténtica5. En todo caso, o mínimo que debe resultar
dun acontecemento como é o dun concilio é que os seus protagonistas
principais, os bispos, o tomen en serio. Ése foi o caso de Araúxo con
Cfr. Xosé A. Miguélez Díaz, Miguel Anxo Araúxo, bispo de Mondoñedo-Ferrol, en
Encrucillada 154 (2007) 414-416.
4
“La interpretación del Concilio como ruptura y nuevo inicio esta terminando. Hoy es
una interpretación muy débil y sin asidero real en el cuerpo de la Iglesia. Es tiempo
que la historiografía produzca una nueva reconstrucción del Vaticano II que sea
también finalmente, una historia de verdad”: http://chiesa.espresso.repubblica.it/
articolo/176565?sp=y
5
M. Araúxo Iglesias, A Igrexa galega despois do Vaticano II, en: J. M. Vázquez Varela,
Blanca García...., O Feito Relixioso na Historia de Galicia. Asociación Galega de
Historiadores, Noia 1993, p. 122.
3
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respecto á súa aplicación e, por esta razón, o seu camiño non estivo
exento de obstáculos, xa desde o mesmo día da ordenación episcopal.
Ademáis, sobre todo nos primeiros tempos de pastoreo na diocese, tivo
que exercer esa prudencia que escoita e respecta a todos e que non
sempre é ben entendida. Uns sempre encontran que os cambios non
son suficientes e outros, que son demasiado radicais. E no medio das
posicións tiña que estar o bo pastor, para tratar de sumar esforzos, e
evitar, así, rupturas innecesarias e perxudiciais dentro da comunidade
diocesana. Con claridade meridiana el considerábase home de igrexa e
sabía que para construila tiña que contar con todas as sensibilidades,
con toda a variedade que contén en sí o pobo de Deus, configurado
cun único bautismo.
IV. En canto á distribución do traballo, xa dixemos que prescindimos
da súa cronobiografía. Tamén o facemos con respecto á descrición
do seu percorrido literario, que se pode atopar tanto nas súas
memorias, como nas introducións aos dous volumes que recollen os
escritos principais, sen deixar de mencionar as ‘laudatio’ das que foi
merecente ao recibir algúns dos premios máis importantes de Galicia.
A escolma de textos quedará, por tanto, como segue: comezará coa
contextualización da súa misión; seguirán textos nos que aparece
con claridade o seu perfil episcopal na liña do Concilio Vaticano II;
despois, reflectiremos algunhas das súas constantes reflexións sobre
os fundamentos do mesmo e, finalmente, algúns exemplos concretos
de aplicación da súa metodoloxía aos problemas pastorais que tentou
de afrontar.
Como é obvio, estes títulos citados non aspiran a definir nin a
totalidade do contido dos seus escritos, nin a mesma materia que
aqueles abarcan. Son soamente convencionais, pois pode haber
textos que se encadrarían ben noutros temas que lles tocan tamén
de perto. Soamente pretenden achegar a sensibilidade do lector a un
“orde” que lle permita situarse na obra de Araúxo. Os seus textos
aparecerán entrecomillados, pero sen as modificacións ortográficas
que corresponderían á actual normativa.
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B. Escolma
I. Contexto
Non podo evitar a tentación de citar unhas palabras que, aínda que
non son del, resumen de xeito maxistral os aspectos que marcaron a
vida de Araúxo: “A súa xeración non gañou para sustos: primeiro a
guerra e logo o concilio; agora un papa que, polo visto, quere poner
as cousas no seu sitio. Un lío, pero el non se arredra. Está cos seus ...
(xubilado)... Sen embargo, agora, de vez en cando sabe cantar as
corenta. Cun toque piadoso, por suposto, pero cunha máis limpa
resoancia evanxélica” 6. Respiraba o espírito do Concilio Vaticano II,
tema ao que constantemente fixo referencia e lle adicou o mellor do
seu pensamento, no só na súa aplicación ao ámbito pastoral diocesano,
senón tamén cando interveu nos foros culturais galegos.
1. “Permítanme dicirlles un pouco do que fói este concilio, xa que
nos é necesario para entender a igrexa de Galicia hoxe. Vostedes saben
que o concilio propúxose unha doble finalidade: reformarse a igrexa
en sí mesma por dentro, e doutra banda virarse éla cara o mundo.
Por iso é que os dous documentos máis importantes que produxo
foron a constitución encol da igrexa e o documento sobre a igrexa e o
mundo.
O fundamental do primeiro é que amosa á igrexa non de forma
piramidal, como ata entón se viña facendo, formada pola xerarquía,
asentada sobre a ampla base dos fieis, senón ás avesas, como pobo de
Deus, dentro do que eixisten diversos ministerios. como servicio, non
para dominar senon para servir, como fixo o seu Señor Xesús. Doutra
banda saliéntase a importancia das igrexas particulares das que se dí
que son realizacións completas da única igrexa, como gusta chamar
San Paulo ás igrexas: ‘igrexa de Deus en Corinto’.
Do seu canto, a Gaudium et Spes recorre un camiño contrario
ó que vimos de ver no século XIX. É dicir, sae da cidadela da súa
interioridade, rompendo o muro que a afastaba do mundo. Non todo
o mundo é malo; tamén contén valores aproveitables. Nas ideas
do mundo moderno, froito da revolución francesa e da Ilustración,
6

Palabras de Andrés Torres Queiruga en X. Lobato, Galegos na escaleira, p. 14
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compre recoñecer verdadeiros valores humáns, que a igrexa acepta e
respeta na súa obxectividade e autonomía específica e propia. Sobre
deles baséase o mundo moderno e a igrexa ofrécese a colaborar na
construcción dese mundo para facelo máis humán e máis fraterno,
mais non desde unha postura de poder, como fixera a cristiandade
que finóu, senón como servidora del e desde a novedade da súa fe
escatolóxica que se principia nestre intre do mundo” (Escritos
cristiáns, pp. 98-99).
2. “Somos fillos dunha sociedade na que os cambios non só son
moitos e profundos, senón que ademais son vertixinosos e por iso
moi difíciles de asimilar, e máis a certas xeracións, e máis cando a
asimilación ten que ser crítica para que sexa recta e honrada…”.
3. “A estes cambios do home actual temos que engadir aínda os
que a mesma Igrexa está sufrindo, promovidos, uns pola doctrina do
Concilio Vaticano II e maila doctrina oficial posterior do maxisterio,
o estudio sensato e equilibrado dos teólogos e o sentido da fe de todo
o pobo de Deus en contacto cos novos signos dos tempos; outros,
promovidos con audacia non ceibe de riscos perigosos, cando non de
sabor heterodoxo, por mentes exaltadas, por vanidosos ‘esnobismos’,
e tamén, ás veces, temos que recoñecelo, por homes de boa vontade
que tentan traduci-la mensaxe evanxélica en categorías máis actuais
para o home e a sociedade de hoxe” (Escritos pastorais, p. 200).
4. “A sociedade galega parece mostrar nos nosos días unha
sensibilidade crecente ante todo aquelo que se refere á súa propia
persoalidade. Por todas partes espunta hoxe en Galicia como un
despertar de conciencia comunitaria: vaise extendendo a convicción
de que formamos un pobo dotado de persoalidade propia, e de que o
noso desenrolo integral como persoas ten que pasar necesariamente
polo desenvolvimento desa persoalidade comunitaria.
Esta progresiva onda de interés abranxa os diversos aspectos
do noso ser colectivo; tanto o cultural como o económico, como
o socio político. Tal atención á totalidade dos aspectos humáns é
probabelmente garantía de que ese movimento espiritual responde
a unha auténtica preocupación polo home enteiro, e non a intereses
unilaterais e partidistas. Quen ama ao home de verdade, non pode
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despreciar ningunha das diferentes esferas en que se desenvolve a sua
vida” (A fe cristiana ante a cuestión da língua galega, p. 6-7)
II. Perfil episcopal
Monseñor Araúxo foi un predicador entregado, consciente de que
o ministerio da palabra esixe a implicación do propio ser nela (1
Tes 2,8), se quer ser fiel ás fontes de fe (‘crín, por eso falei’: 2 Cor
4,13). Só desde a experiencia e o compromiso persoal podía repetir,
case de forma machucona, os fundamentos conciliares da súa opción
episcopal, unhas veces de forma máis brillante que outras. De feito,
non era elocuente por ser un gran orador sacro, que dominaba os
recursos adecuados para captar a atención de xeito teatreiro. Polo
contrario, trataba de chegar ao corazón dos destinatarios porque o
que tiña que dicir saíalle do corazón. Ademáis, a iso axudáballe moito
a concencia e a responsabilidade de propoñer un novo método de
achegar a Boa Nova ás xentes, tal e como o expuso de forma senlleira
a obra conciliar, sobre todo a constitución Gaudium et Spes, á que se
refería como se fose o seu libro de cabeceira.
Esta constitución afirma que para que os homes cheguen á
profundidade de Deus, teñen que seguir un camiño que pasa polas
profundidades do seu ser de homes. Só así se poderán sentir afectados,
cando escoiten a mensaxe, cando a escoiten coma unha resposta ás
súas inquedanzas concretas. Supérase así un método dedutivo que,
moi frecuentemente pretendía dar respostas a preguntas que non se
presentaban. Ao mesmo tempo é desde aí desde onde pode comprender
o home concreto as críticas e as alternativas que a mesma mensaxe
de Cristo lle pode suscitar. Como consecuencia, tan importante é
coñecer a palabra de Deus como coñecer as inquedanzas dos homes
para un bo exercicio do ministerio da palabra, que tan importante foi
para o noso bispo.
1. “Estad seguros de que mi única intención es estar muy pronto
entre vosotros, para serviros y para ser hermano de todos, atento a los
signos de los tiempos, sin más preferencias que los pobres necesitados;
que hable poco y obre con serenidad y profundidad; que sea hombre
de diálogo; que sepa respetar la corresponsabilidad que todos los
bautizados tienen en la única misión de la iglesia, y que, si he de tener
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muchas veces la última palabra, no tenga casi nunca la primera, ni
siquiera la penúltima” (Primera carta pastoral: BOM 1970, p. 29).
2. “Si quisiera resumir en una palabra toda mi teología episcopal,
lo haría en aquella que ha estado presente en toda la liturgia de la
palabra: PASTOR.
Es ésta una metáfora bíblica que expresa perfectamente dos
aspectos aparentemente contrarios y con frecuencia separados, de
toda autoridad. El pastor es a la vez un jefe y un compañero. Es un
hombre fuerte que puede defender su rebaño contra los enemigos; es
atento y delicado hasta lo sumo con sus ovejas; conoce su estado; se
adapta a su situación, las lleva en brazos. Su autoridad no se discute,
porque está fundada en el amor y en la entrega.
El verdadero, único y definitivo pastor es Cristo. El mismo nos lo
acaba de decir en el Evangelio de San Juan: ‘Yo soy el buen pastor’.
El obispo únicamente lo será en tanto en cuanto sigue con fidelidad
a la persona de Cristo. Esta fidelidad deberá ser la máxima exigencia
de mi labor pastoral. Pero ella implica asimismo fidelidad al rebaño,
que es la iglesia, fidelidad a las ovejas, que son los fieles diocesanos,
y fidelidad a los signos de los tiempos, que condicionan hasta cierto
punto la vida de la iglesia y de sus fieles.
De ahí que el papa, Pablo VI, nos diga: ‘El descubrir los signos de
los tiempos es un hecho propio de la conciencia cristiana. A él se llega
estableciendo una comparación entre la fe y la vida, no para aplicar
artificiosa y superficialmente un pensamiento pío a las situaciones
que hemos vivido; sino más bien para ver dónde estas vivencias, por
su intrínseco dinamismo, por su propia oscuridad y algunas veces
también por su misma inmoralidad, están pidiendo un rayo de fe, una
palabra evangélica que las clarifique y redima’ (Pablo VI. Enseñanzas
al Pueblo de Dios, 1969, p. 53).
Permitidme, para terminar, me recuerde a mi mismo unas palabras
del papa Juan XXIII, pronunciadas con motivo de su coronación, y
que ya entonces no dejaron de impresionarme: ‘El punto central es el
celo del buen pastor, dispuesto para cualquier empresa sagrada, sin
tener en cuenta lo atrevida que pueda ser, siempre en el camino recto,
constante, aún llegando al sacrificio supremo: El buen pastor da la
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vida por sus ovejas’”. (Palabras finais no da ordenación episcopal.
Catedral de Ourense, día 6 de setembro: BOM 1970, pp. 100-101).
3. (Nadal do 1982) “Se me deixase guiar pola conciencia das miñas
propias limitación, das miñas incoherencias e do meu pecado, non
ousaría enunciar moito do aquí escrito, pero eu, bispo galego, teño
que facer miñas as palabras do apóstolo: ‘evanxelizar é para mín unha
necesidade, pobre de min se non evanxelizase’ (1 Cor 9,16). Movido
logo polo mandato de Cristo que recibín da Igrexa e coa soia vontade
de servir ó pobo ó que pertezo, para que se faga entre nós máis nídio o
rostro bó do Pai, a encarnación e a salvación que nos ven de Cristo e a
presencia vivificadora do Espírito Santo, dou á luz pública esta carta
pastoral... Prevendo que as miñas palabras poden ser para moitos
confirmación e estímulo e para algúns escándalo e motivo de discordia,
afirmo con toda franqueza que non me moveu outra cousa a facelas
públicas que o amor e o desexo dunha auténtica reconciliación entre
nós e Cristo, do pobo galego con Deus, consigo mesmo e con tódolos
pobos de España, reconciliación que non se soluciona coa renuncia
indiscriminada ós propios dereitos, peculiaridades, liberdade e opcións
lexítimas, simplemente porque poden crear as naturáis tensións
(Bispos españois, 20-4-1975) “ (Escritos cristiáns , pp. 92-93).
4. “Non resulta doado facer un xuizo ou unha revisión sobre a miña
tarefa pastoral na diócese de Mondoñedo-Ferrol, durante quince anos.
Outros xa o terán feito e outros o farán co tempo. O que eu podo dicir
é que traballei moito, non sei se todo o que podía, pero de feito, a
miña saúde non resistiu a carreira. Fixen algunha cousas boas, outras
non tan boas e outras deixei de facelas. Hoxe mesmo algunhas das
cousas que fixen, non as faría. Abrín algúns camiños, pero non fun un
home decidido para andar máis adiante. Sempre me quedei no medio,
entre a audacia e o medo ou timidez. Debía terme comunicado máis
coa xente, estar máis perto da realidade, convivir máis con todos e
cerrarme menos na casa. Eu sei que esta convivencia resulta difícil,
polas moitas ocupacións que ten a persoa do bispo” (Memoria de vida,
227).
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III. Fundamentos–fontes: un humanismo humilde
Simplificando moito poderíamos reducilos a dous. Por unha banda o
espírito do acontecemento conciliar do Vaticano II e, por outra, a ética
da galeguidade. Ambos os dous elementos coordínanse perfectamente
nos seus escritos, pois o primeiro fixo que a Igrexa se abrira ao mundo
dunha forma cordial, para transformalo desde a sintonía coas súas
alegrías e as súas esperanzas. De tal xeito influíu nel a descuberta
da revelación como historia da salvación, como diálogo respectuoso,
como encarnación que adquire unha expresión concreta, que chegará
a afirmar o perigo de inautenticidade e de idolatría no que caerían
a teoloxía ou a pastoral se non asumen o feito da galeguidade como
garantía da autenticidade da fe cristiá7.
Abondando máis nesta idea, as dúas fidelidades citadas
anteriormente, Deus e o home galego, fan de Araúxo non somentes
un representante do espíritu conciliar, concilio galego inclusive, senon
tamén dun humanismo auténticamente cristián, que se caracteriza pola
humildade. Como decía E. Schillebeeckx, a humildade non é a repulsa
timorata dos valores humanos, non declara a maldade intrínseca das
cousas que o corazón sabe que son boas. A humildade cristiá supón a
aceptación leal da grandeza do home, pero considéraa coma un valor
creado. Non consiste nunha repulsa, senon nunha confrontación
entre o valor de Deus e os valores humanos, confrontación que
induce a aceptar a belleza, a cultura, e toda realización positiva
humana como un don de Deus, dun Deus que se mestura, que se
interesa por todo o humano, para levalo á sua perfección. O punto
neurálxico da humildade, para o humanista, e Araúxo era un deles,
consiste en recoñecer o valor do propio, pero sabendo manter os ollos
voltos a Deus. Elo dalle á perspectiva cristiá un carácter liberador e
transformador da realidade8
“Moita xente non comprende esta nova imaxe da eirexa. Inventaron entón esa acusación
de que a ‘eirexa fai política’. Eles prefireno anxelismo abstracto que non complica a
vida nunca. Cicáis o non chegar a descobrir ben e a tempo as verdaderias relacións
entre o trascendentalismo e o horizontalismo sexa unha das causas máis fondas da
falla da eirexa galega na evanxelización do seu pobo. Aínda hoxe este é un verdadeiro
problema entre nós”.. Verbas de Mons. Araúxo en: V. Fernández Freixanes, Unha ducia
de galegos, p. 264.
8
Cfr. E. Schillebeeckx, El mundo y la Iglesia. Sígueme, Salamanca 1970, p. 116-ss.
7

40

Monseñor Araúxo. Proxecto dunha escolma posible.

1. “A igrexa, todo o pobo de Deus, realiza a súa misión neste mundo
secular e profano tomando conciencia e ensinando que a salvación
de Cristo da que ela se sente portadora, actualízase coma liberación
deste home que planifica e construe o mundo, a cidade temporal.
Non son poucos os cristiáns que viven o seu cristianismo mirando
ó ceo, e esquécense de que o ceo faise e acádase aquí abaixo, e non so
nin quizais principalmente poñendo as mans xuntas ou axeonllándose
ós pes dunha imaxe ou do mesmo Xesucristo, ou entoando himnos
relixiosos, ou dando unha pequena esmola; senon que o ceo faise e
acádase en unión, iso sí, e coa gracia do misterio de Cristo, traballando,
suando, estudiando a maneira de dominar as forzas da natureza,
desenvolvendo a nosa agricultura e a nosa pesca, creando industrias,
erguendo escolas dignas para os nosos nenos e adolescentes, facendo
medrar a cultura do noso pobo.
Cando un ten en conta todo isto e mira esa nosa terra, que Deus fixo
tan fermosa e tan rica, un pensa seriamente que o noso cristianismo
é moi cativo, que a nosa fe non cumpre o que Paulo VI acaba de
recordarlle ó pobo húngaro: “a fe aguilloa a nosa obriga de cumprilos deberes terreos para realizar unha nova orde que deixe ver xa na
terra a perfección da cidade eterna” (Escritos pastorais, pp. 21-22).
2. (A negación da galeguidade)…“Danaría a fe, porque ésta non
é un mero sentimento intelectual a unhas verdades teóricas, senon
unha resposta de todo o home, entendemento e corazón, intelecto e
práctica, a Deus na vida; se a fe é unha resposta que se fai seguimento
obediente e creador a Xesucristo, se é unha actitude de escoita do
espíritu na vida, a negación da galeguidade, en canto negación da
vida, supón unha negación da fe concreta e encarnada. O reto da fe
non é crer nun Deus valeiro de contido, senon nun Deus encarnado,
presente na historia e que chama desde a historia”. (Palabras para os
amigos, p. 21).
3. “De Cristo podemos dicir verdadeiramente que deu a vida por
toda a humanidade, ainda que se entregóu en concreto polos seus
amigos (Xn 13,1), por aqueles que o Pai lle dera (Xn 17,12) concreta
e históricamente.
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Tamén nós, cristiáns galegos, á semellanza do noso mestre e guía
e salvador, estamos chamados a vivir o amor universal de Cristo que
nace do Espírito, amando en concreto ó noso pobo, o pobo galego,
ata chegar incluso a dar a vida por él. Recordemos as palabras do
arcebispo que fói de Santiago, Lago González: ‘Amando a Galicia,
amaremos a Deus e seremos profundamente relixiosos’.
É no pobo galego onde temos que cumprir o encargo de Xesús
de sermos luz e sal da terra (Mt 5,15-16). É na nosa terra galega
onde temos de facer visible a paternidade de Deus, a fraternidade
resucitada en Cristo, a vida anovada e anovadora do Espírito (GS
21). É en Galicia, o noso país concreto, onde, seguindo o exemplo de
Xesús, temos que axudar a poñer luz nas cegueiras, voz nas mudeces,
boa nova nas xordeiras, liberación nas escravitudes, axilidade nas
coxeiras (Lc 7,22) e vida na morte (Lc 7,11-16)” (Escritos cristiáns,
p 84).
4. “En Galicia, o concilio foi algo así como unha ‘bomba con
espoleta retardada’. Quizáis só Gaudium et Spes e a Declaración
sobre a liberdade relixiosa produciron unha certa alarma (ilusión en
algúns). Pero o verdadeiro impacto do concilio na pastoral prodúcese
dunha maneira gradual, a traveso dun longo proceso –aínda hoxe non
rematado– de verdadeira conversión.
Os sacerdotes, formados noutras órbitas teolóxicas tiveron que
decatarse, os que se decataron, de que a mesma linguaxe, a problemática
afrontada, as perspectivas teolóxicas e bíblicas acollidas polo concilio,
tiñan moi pouco que ver coa estructura teolóxica e vital que eles
recibiran na súa formación e que constituía a súa referencia necesaria
para a súa comprensión cristiá, eclesial, sacerdotal e pastoral. Dende
aquí hai que comprender moitas crises sacerdotais posteriores, pero
non por causa do concilio. Sen embargo, aqueles primeiros anos do
posconcilio son uns anos nos que sacerdotes e bispos parecen querer
recuperar un tempo perdido. Todos con sinceridade, aínda que con
niveis de interioridade moi distintos, optan polo concilio. Logo se verá
que, nin todos o entenderan igual, nin o acolleran do mesmo xeito....
Foi unha tarefa ilusionante, capaz de inxectar esperanza, sobre
todo para aqueles que tiñan a impresión de ter vivido pechados nun
camiño onde non cabían a imaxinación, a creatividade, a alegría da
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aventura da fe, o risco desta mesma, a inseguridade alegre aínda que
fose doorosa da desinstalación polo Reino de Deus” (A Igrexa Galega
despois do Vaticano II, pp. 123-124)
IV. Algúns temas senlleiros
É de sobra coñecido o incidente que provocaron na súa ordenación
episcopal na catedral de Ourense uns versos que compuxera o seu
irmán D. Amando. Facían relación aos principais protagonistas das súas
querenzas pastorais, por seren para el os sectores máis desfavorecidos:
labregos, mariñeiros, emigrantes e obreiros da industria. Sen dúbida
aquilo marcou a súa andaina, pois antes que arredarse dunha maneira
resignada ante a situación política e social da nosa terra, fíxolle darse
conta da falta de sensibilidade que había aínda en moitas persoas con
respecto ao problema de Galicia e afianzarse aínda máis no seu amor
á terra e na súa teima por evanxelizar a súa cultura.
1. “Eu son o primeiro en recoñecer que non todo o que fixo ou
fai a igrexa estivo e está ben feito. Ela é consciente dos seus erros
históricos, erros por outra banda dos cristiáns, e por iso ela se confesa
pecadora diante de Deus, dos homes e da historia. Eu sei que se acusa
á Igrexa de estar cos ricos, cos que teñen o poder e de esquecer ós
pobres, ós doentes, ós encadeados. E pode haber algo de razón nestas
acusacións, pero eu pregúntome con honestidade, ¿quén abríu en
Galicia os camiños da cultura? ¿quén fundou as primeiras escolas?
¿Quén abríu os primeiros hospitais? ¿quén sostivo e sostén os asilos
para os nosos velliños? ¿quén fundou unha institución para atender ós
cativos? ¿quén comenzóu a atender ós subnormais e minusválidos?
Pidámoslle moito á igrexa, botémoslle na cara os seus erros históricos,
pero non sexamos inxustos, negándolle o pan e máis o sal. Non é agora
a miña intención de facer proselitismo, nin siquera apoloxética, senón
sinxelamente dicir que hai que ser xustos e obxectivos e ter un pouco
de memoria histórica.
Que ninguén interprete estas verbas como se eu quixera defender a
teoría de que non se pode ser bo galego se non se é cristián. Coido que
sí. Pero eu teño que confesar con humildade que a mín personalmente
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me axuda moito ser cristián para ser bo galego” (Escritos cristiáns,
p. 265)
2. “Coidamos deber animar con decisión e exempro esta actitude
de encarnación nos valores do pobo que temos que evanxelizar, e, por
tanto, na lingua galega. O motivo fundamental que nos move a esta
opción radica na mesma natureza da igrexa. Ela é o ‘sacramento de
Cristo’, que perpetua no tempo a sua obra salvadora. A novedade
do noso evanxelio cristián estriba precisamente en que Deus quixo
salvarnos facéndose ún de nós, ‘semellante a nós en todo menos no
pecado’ (Heb 4,15). Á igrexa correspóndelle a misión de facer presente
no mundo o misterio da encarnación de Deus en cada tempo e en cada
pobo” (A fe cristiá ante a cuestión da língua galega, p. 30).
3. (Misa de Rosalía de Castro) “Galicia, esta nosa mai que nos deu
a vida e nos acouba no seu seo, está amortecida no seu agro, na súa
industria, na súa lingua, na súa cultura, nos seus fillos que se ven
obrigados a emigrar.
Non é ésta hora de botar culpas a ninguén, se non é a nós, fillos de
nai tan grande e fermosa. Galicia poide e debe rexordir se nós que
somos o su formento apeitamos con esta tarefa, tarefa que non deixa
de ser cruz, e tarefa, escoitémolo ben, que leva consigo a nosa vocación
cristiá. Un cristián que non percure co seu labor este rexordemento
da súa terra e dos seus irmáns non se chame bo cristián” (Escritos
cristiáns, p. 261)
4. “E aínda hoxe ten aquí a igrexa unha asignatura pendente coas
igrexas particulares, que o concilio quixo saldar, pero que segue
pendente. Non se pode negar que aínda temos hoxe unha igrexa
europeizada e romanizada en demasía. Neste senso non seríamos os
galegos os máis magoados, senón as igrexas das culturas africanas,
asiáticas ou americanas. Pero tamén nós temos que recoñecer, aínda
que o fagamos con todo respeto e ata con medo, que certo centralismo
teolóxico e mesmo litúrxico están arrancando unha verdadeira
encarnación da igrexa ‘sustantiva’ nesta realidade ‘adxectiva’ de
Galicia” (Escritos pastorais, p. 417).
5. (O mundo labrego) “Alguén pensará que este é un artigo político
e certamente non o é, ou polo menos non o quere ser, en primeiro

44

Monseñor Araúxo. Proxecto dunha escolma posible.

lugar, porque un considérase ignorante nas técnicas agrarias e, en
segundo lugar, porque non é esa a nosa misión. Pero, como xa levamos
dito máis dunha vez, se aquí hai certamente unha dimensión política,
asemade hai unha dimensión humana e ética, na que nós podemos
entrar con pleno dereito. Hai uns homes, unhas familias, unhas
parroquias ou comunidades cuios dereitos non se ven defendidos e iso
sí lle corresponde á Igrexa, ser voz dos que non teñen voz, xa que na
eucaristía non só celebrámo-la morte e a resurrección de Cristo, senon
que a este misterio de Cristo temos que uni-los sufrimentos de tódolos
homes e de tódalas clases sociais. Por iso hoxe, cando celebramos,
dunha maneira especial a paixón e a morte de Cristo, quixemos traer
aquí un recordo especial destes nosos irmáns labregos, non para que
morran máis, senon para que resuciten xa” (Escritos Pastorais, p. 96)
Benito Méndez Fernández

Instituto Teolóxico Compostelano
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No pasamento do bispo
Miguel Anxo Araúxo Iglesias,
o pau do palleiro
Xesús Ferro Ruibal

Non son o máis indicado para falar de monseñor Araúxo, porque a
miña relación persoal con el en Ferrol ou en Ourense foi esporádica,
escasa e carece de interese para os lectores. Para min, non; e por
moitas razóns: entre elas está o feito de que era dos poucos que
sempre me chaman Ruibal, nunca Ferro nin Xesús nin Suso e que os
teño ben localizados. Pero, feita a invitación a escribir unhas liñas por
parte de Encrucillada, coido que debo dicir aquilo que dirían moitos
galegos que o seguiron a distancia. Don Miguel Anxo foi unha luz e
unha esperanza.
Aquel neno de Sabadelle-Pereiro de Aguiar, nado en 1920, tivo a
fortuna de pasar pola Universidade Pontificia de Comillas, que o
marcou, coma a todos os que por alí pasaron, como membro dunha
elite intelectual eclesiástica: cos ollos pechados e con cinco minutos
de homilía eu sei se un sacerdote pasou, ou non, por Comillas e esa
solidez nótaselles mesmo aos que non consumaron no sacerdocio
aquela formación.
A fins dos sesenta fixen unha viaxe de volta dende Roma parolando
sen parar no tren co seu irmán Amando. El viña de estudar liturxia; eu,
latín e grego. Eu ía facer 24 anos; el podía ser meu pai, pero o Concilio
Vaticano II igualábanos nunha mesma esperanza. Debruzados na
ventá do tren, viñemos falando, durante centos de quilómetros, dos
campos aínda virxes da tradución de libros bíblicos e litúrxicos. Así
que cando en 1970 fixeron bispo o seu irmán Miguel, eu levei unha
alegría porque sabía de que cepa era. A súa consagración episcopal
foi en galego cun texto de Amando que non gustou ás autoridades
políticas polo seu carácter profético.
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Araúxo era un bispo galeguista para encher o oco que axiña (decembro
de 1971) ía deixar o cardeal Quiroga. Araúxo era un galeguismo
explícito que substituía o galeguismo forzosamente implícito de
Quiroga (lembremos, polo menos, o Fernando Pazos da revista Logos).
En marzo de 1972 Araúxo é o bispo dun Ferrol dramático e deixa ver
que o seu galeguismo non é só unha opción cultural senón tamén
social, opción polos humildes e a xustiza, opción que ten a habilidade
de pechar os portóns dos pazos e abrir o corazón da xente común,
mesmo da agnóstica ou atea. Así debeu de ser, porque, dende aí, é
coma se o seu futuro estivese escrito, como escritas estaban as filias
e fobias que suscitaba: dende o Pedrón de Ouro en 1977 e a entrada
na Real Academia Galega o 30 de 5 de 1980 (por proposta de Isidoro
Millán González-Pardo, Sebastián Martínez Risco e Manuel Chamoso
Lamas) ata a súa precipitada xubilación polo Vaticano nada máis facer
os 65 anos (1985). Faltoulles tempo aos monseñores vaticanos para
xubilalo e poñer no sitio un bispo foráneo! Tanta présa non sentou
ben en Galicia, que lle concedeu a medalla Castelao (1988), o premio
Trasalba (1989) e o Grelo de Ouro (1992).
Bretóns, vascos, cataláns e moitos outros pobos superaron os tempos
difíciles no abeiro da prédica e do catecismo nas linguas propias deses
países, tal como ordenara o Concilio de Trento en 1563. En Galicia, en
cambio, os bispos maioritariamente foráneos, impuxeron nas igrexas o
castelán que eles e o seu séquito traían. E aínda hoxe non se remediou
de vez esa obsesión vaticana de converter sacerdotes non galegos en
bispos e arcebispos de Galicia, mentres galegos tan enraizados coa
lingua e a cultura de Galicia, coma Santiago Agrelo Martínez, teñen
que marchar de arcebispos a Tánxer. Curiosa economía lingüística!
Por iso un monseñor Araúxo que se compromete na versión ao
galego dos libros litúrxicos e paralitúrxicos, que publica unha pastoral
A fe cristiá ante a cuestión da lingua galega (1975) e que entra na
Real Academia Galega, en substitución de Ramón Otero Pedrayo co
discurso A Igrexa de Mondoñedo nas súas Sinodais (30 de 5 de 1980)
constitúe un cambio histórico. Algo que Galicia non tivera dende a
Idade Media, se descontamos o fugaz pontificado de Lago González e
a parte final de Quiroga Palacios. Como é natural, Araúxo tivo, nunha
primeira época de bispo, quen lle elaborase os borradores dos seus
escritos pero o importante é que levan a súa sinatura episcopal: iso
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é o que converte eses simples ensaios en doutrina, en impulsores de
cambios sociais, en documentos para a historia da nosa lingua e da
nosa igrexa.
Cando Araúxo deixou de exercer de bispo, seguiu sendo unha luz e
unha esperanza cos seus artigos na prensa e cos seus libros, agora xa
sen borradores alleos. Escritos cristiáns sobre problemas, personaxes e
conflictos de Galicia (1987); Palabras para os amigos (1989); Escritos
pastorais (1990); Oracional galego (1991, en colaboración con Ramiro
González Cougil); Memoria de vida (1993); Os bispos de Galicia e o
Concilio Vaticano II (1996).
Araúxo era unha referencia, coma un avó que coa súa discreta
presenza segue sendo o pau que lle dá estabilidade ao palleiro.
Araúxo foi o bispo que soñamos para o século XVI, para introducir
o vernáculo tridentino na catequese, nos rezos da xente e na prédica
e todo cambiaría, porque cambiaría de raíz a autoestima; e non se
pecharían mosteiros coma o de Xunqueira de Ambía para dedicar os
seus 6.000 ducados de renda a inventar unha diocese en Valladolid,
deixando a comarca de Xunqueira sen botica e sen escola e inventando
así os séculos escuros. Araúxo foi o bispo que soñamos para o XVIII
e Sarmiento tería aquí un pé en que asegurarse e converter as súas
propostas teóricas en xestións concretas. Araúxo foi o bispo que
soñamos para o XIX e probablemente non se chegarían a dar as
condicións da eclipse desamortizadora e Rosalía e Curros terían con
quen cambiar unhas palabras de fondura relixiosa. Cun episcopado
así, seguramente a historia de Galicia sería outra. E tamén a de
España. Se Galicia tivese líderes así no eclesiástico, tamén sabería
telos no civil e no económico.
Como mínimo non habería cruzadas fratricidas nas que de parte
a parte caerían inocentes, vítimas directas ou colaterais. E, se as
houber, tamén habería un bispo valente que pedise a beatificación dun
Alexandre Bóveda que morre manifestando en galego a fe en Deus e
en Galicia e outorgando por escrito o perdón aos seus asasinos.
Por todo iso, coido que a sociedade galega non foi moi xusta no
momento da súa morte. A Galicia civil, a política, a sindical, a cultural
estaban practicamente ausentes. E iso que algúns saben que máis
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dun San Pedro estivo agachando tralo seu manto broslado unha
multicopista clandestina nos tempos de Franco. Uns chamaranlle
ingratitude. Outros negación edípica do pai. Outros adolescencia. Eu
chamaríalle a discreta despedida dun sacerdote galego. Morreu un
sacerdote entre sacerdotes. Pero a descendencia espiritual, que un bo
sacerdote sempre deixa no mundo civil, estaba practicamente ausente
e iso revela que á sociedade civil galega cóstalle identificar o clero como
compañeiro de viaxe, como compañeiro de traballo, como colega, que
se di agora. Por algo será. Funciona aí o estereotipo de que os bispos
non andan entre a xente se non presiden o silencio: estereotipo fillo
dunha xestión eclesiástica plurisecular. Isto é o que non dá percibido
o Vaticano coa súa obsesión de que non haxa episcopado indíxena.
Araúxo morreu rodeado basicamente de centos de sacerdotes.
Pero, ben mirado, Araúxo non era un bispo calquera, anódino, de
perfil esvaído; así que, se tantos sacerdotes o despediron, é que Araúxo
non pasou en van. Xa hai un clero galego. Xa hai esperanza.
Xesús Ferro Ruibal

Centro Ramón Piñeiro
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Don Miguel
e Encrucillada
Engracia Vidal Estévez

Teño que empezar por unha confesión que busca o perdón. Moi pouco antes
da súa morte, chamoume para darme un cambio de conta corrente para pagar
a revista.
Coma sempre, afable, amosou unha certa decepción porque non lle recoñecín
a voz á primeira. ¡Non me coñeces?... Falamos de cómo estaba. Dixo que de
a cintura para arriba non había queixa, pero as pernas… Prometinlle unha
visita e animoume a que lla fixera. Agora, o meu pecado: demorando un día si
e outro tamén, esa visita non lla fixen nunca. A incomodidade que me deixou
a súa morte por esta omisión, aínda non a curei.
E agora o proceso da relación con Encrucillada. A revista xerouse no curso
1974-75, pensando que era o momento de pór en práctica unha idea acariñada
xa dez anos antes, tanto en Galicia, nos Coloquios de Parroquias, como en
Roma polo grupo “Irmandiño”, formado por estudiantes eclesiásticos. Aínda
non tiña nome, pero a idea era a de “resucitar” actualizada, a Logos, revista
que nacera en Pontevedra dun grupo galeguista cristián, no 1932, e que por
razóns obvias non superou o 36.
Naquel curso 74-75 foron continuas as reunións e os proxectos: nomes,
consello, seccións, páxinas, publicidade, e dúas condicións moi importantes, a
independencia editorial, e a sede da redacción. As circunstancias eclesiásticas
decidíronos a buscar independencia da xerarquía. O que aconsellou unha
editorial civil sen dependencia das autoridades eclesiásticas. Sería SEPT,
fundada nos anos sesenta por un grupo de laicos ao abeiro do concilio. E
ao mesmo tempo, o momento político, co réxime en certo declive, pero sen
seguridade ningunha nin da duración do seu epílogo, nin do que podería
acontecer ao seu final. Pensouse nun lugar no que, se xurdía algún problema
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político, tiveramos un mínimo de acollida eclesial. Aínda que a xerarquía non
tiña xa o recoñecemento do goberno como noutros tempos, o novo bispo de
Ferrol inspirábanos esta confianza.
Así se argallou a visita a don Miguel. E alá foron presentar o proxecto,
Antón Gómez Vilasó e Andrés Torres Queiruga. Os dous, figuras moi
representativas na empresa, en todo o movemento que se xerara a partir
do concilio. Atoparon boa acollida, nun clima que sabían favorable á causa,
e ao mesmo tempo cunha expresión marcada pola prudencia que evita os
entusiasmos excesivos... así era don Miguel!
Tamén se falou da persoa que levaría o peso da organización. E pensouse en
min, daquela facendo un curso en París. Foi María Pilar Wirtz a encargada de
propoñermo e xuntámonos en Barcelona… Eu quedei de pensalo e de buscar
os permisos da congregación relixiosa á que pertencía. Todo en regra, vin en
semana santa e fun a Ferrol. Coñecín a don Miguel e expuxen as condicións
da miña congregación. Tería que ter un traballo no ensino, que era para o que
eu estaba preparada… Nese intre, Ferrol contaba cunha filial de Instituto
que fundara o bispo anterior, don Jacinto Argaya. Estes centros nados no
seo da igrexa (bispados, congregacións, asociacións de leigos cristiás como El
Hogar del Empleado de Madrid que chegou a ter case un cento…) estaban
pensados para incrementar o ensino medio nos barrios. Non había a penas
institutos. En Canido estivo a primeira, e coido que a única, filial de Galicia.
Prometeume que xestionaría coa directora a posibilidade de que entrara a
traballar alí. E alí empecei no mes de outono.
Co tempo, eu cheguei a ser directora dese centro, e tiven nas miñas mans
a carta de petición á directora, nomeada polo mesmo bispado. Tiña un ton
totalmente respectuoso e discreto, sen o menor senso de o impor.
En agosto volvín a Ferrol, onde me acolleu Pepe Couce, no mesmo día
do asasinato de Moncho Reboiras, coa policía vixiando aos cregos moi
especialmente; quería concretar traballo e casa. Volvín falar con el e
ofreceume a Domus Ecclesiae para vivir ata que atopara outra solución. Isto
que hoxe parece algo normal, daquela foi abondo valioso. Non vivían alí máis
que cregos. As monxas que a servían estaban aparte nun piso só para elas.
Alí estiven tres meses sen que nunca me apurase a saída. Desde alí busquei
“casiñas”, e por iso Encrucillada naceu na rúa da Insua 35, moi preto da
Domus. Hai pouco saíu na TVG e souben que se lle acaba a vida pola nova
urbanización do barrio.
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Teño que dicir que nas veces que falamos de Encrucillada, a única crítica
que me fixo foi a ausencia de colaboradores ourensáns, vese que apreciaba a
persoas que lle gustaría velas entre os colaboradores.
En troques, lembro a satisfacción con que me contou, a admiración de
Mr. Pont i Gol, daquela bispo de Tarragona, cando atopou uns números de
Encrucillada, nunha exposición da asemblea episcopal adicada aos medios
de comunicación. Preguntoulle a el, se “iamos poder manter unha revista
con tanta calidade por moito tempo” E eu contesteille: “Aí está don Xosé, nas
mans duns poucos, sen axuda ningunha, nin da xerarquía nin do estado e
organismos públicos. El tiempo dirá su realidad”.
Anos despois, o mesmo don Miguel contou esta anécdota na súa homilía do
Foro XI de Encrucillada. Celebrabamos os 20 anos da revista, e invitámolo a el
a celebrar con nós. Comezou cun acto de humildade: “Xa non teño capacidade
para mira-lo futuro e case que tampouco para comprende-lo presente.
Pídovos perdón dende este introito se en algo non sintonizo convosco ou non
me atopades na vosa onda”. (Vinte anos de Encrucillada, número 100, páx.
108). En efecto unha liñas máis adiante fíxonos unha suave crítica que tal vez
indique onde podía estar a falta de sintonía...
Á parte de Encrucillada, tiven outro motivo de relación con el pola
situación da filial. E con el compartín un dobre conflito, primeiro o cambio
de dirección, cando me pediu que a asumise eu, e outra o paso de centro
“semiprivado” —hoxe diriamos concertado— a estatal. Como así se fixo non
sen dificultades de diversa índole. Penso que nese intre o apoio foi mutuo e
de gran confianza.
Tiven sempre a impresión de que era un home bo, humilde, cunha certa
inseguridade e ao mesmo tempo cunha liña na que quería manterse como
galego e cristián.
Coido que merece un gran agradecemento de parte da Igrexa Galega, e dos
“encrucillados”, como el nos chamaba algunhas veces, somos os primeiros en
recoñecelo.

Engracia Vidal Estévez

Secretaria da Asoc. Encrucillada
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Forte na debilidade.
Carta do bispo Araúxo
a un cura
Xosé A. Miguélez Díaz

Conservo unha carta de Don Miguel, con data 21 de maio de 1984,
que comparto cos lectores de Encrucillada por ser reveladora dun
aspecto salientable da personalidade deste bispo: a súa humildade
profunda. Vou contextualizar antes a carta.
A ocasión inmediata foi unha reacción miña de protesta, moi crítica
e pública, e tamén dorida, despois de participar na misa crismal da
Semana Santa dese ano (cando se bendín os santos óleos). A esa
celebración, que en Mondoñedo adoita facerse o martes da Semana
Santa, asiste moito clero: é o día da renovación do noso compromiso
sacerdotal, e é o día en que levamos para as parroquias os aceites que se
usarán nos bautismos e na unción dos doentes. Ese ano a celebración
fora practicamente toda en castelán, non lembro exactamente, pero
coido que como moito houbera en galego un canto e unha lectura.
Seguín a liturxia con sufrimento, sentíndome estranxeiro na miña
terra e na miña igrexa, e cando, ao remate, clero e bispo nos recollemos
na sacristía, expresei en voz ben alta as miñas queixas e a miña
indignación. A primeira reacción do bispo foi o silencio, oír e calar. A
segunda, foi este breve texto que transcribo na parte substancial:
“Benquerido Miguélez:
Quéroche amosar a miña gratitude polo enfado que tiveches comigo
e máis con D. N. o día da misa crismal por non haber tido unha misa
que cheirase polo menos algo ó galego. Fíxome pensar a túa postura,
e certamente cheguei á conclusión que tiñas toda a razón, que se pode
facer algo, e que alí sería cousa boa dar un sinal da nosa galeguidade.
Tomo nota e prometo que pra outro ano a cousa será distinta (...)”
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Non imaxino outra humildade mellor. Non hai asomo de desculpas
(que non lle serían difíciles de aducir dada a alerxia ao galego na
liturxia que aínda respiraba parte do clero naquel entón). Non hai
pretensión de reclamar parte da razón: dáa toda. Non hai crítica ás
miñas formas que foran berronas e discutibles para máis dun parecer,
e podían prestarse ao xogo de “ti tamén”. Hai receptividade total ao
que lle parece xusto, e hai propósito de emenda... E por riba hai aínda
gratitude! Sinal este de que vivira a confrontación, austeramente,
como el era, pero misticamente asentado no bo Espírito, dentro do
ámbito do amor porque no fondo estaba ancorado nel, e non na razón
ideolóxica. O agradecemento é un dos retornos básicos do amor cando
se ve regalado.
El, superando a tentación de querer ser mestre en todo, foino no
esencial: na busca humilde da verdade ou do ben máis conveniente
ao tempo e ao momento. E co recoñecemento dos seus fallos (dos
que tamén se manifesta consciente na súa obra autobiográfica
Memoria de Vida1) agrandouse para min a súa autoridade moral e
o respecto que me merecía como pastor. Fíxoseme verdadeiramente
mestre porque, co seu xesto, aquel a quen eu vira como incoherente
e mancador, pasara a ser exemplo a seguir en capacidade de diálogo e
de flexibilidade.
Eu testemuño que unha das grandezas de Don Miguel foi esa
capacidade de acoller a crítica, e de centrarse na conversión. Non
sei se o fixo sempre, nin tan sequera habitualmente, pero deixo
constancia que comigo así o practicou (como tamén a corrección e
a exhortación). Ese diálogo crítico xa o exerceramos noutra ocasión
semellante bastantes anos atrás. Déranos un retiro en Vilalba aos
curas de varios arciprestados e tamén fora todo en castelán. Naquela
ocasión a miña queixa fora privada, por carta, que contestou axiña,
dándome tamén razón, pedíndome paciencia, e dicíndome que recibía
moitas máis presións dos que se queixaban polo uso do galego, que
dos que reclamabamos o seu emprego normalizado. Mágoa que non
teña agora dispoñible aquela carta que espero aínda atopar extraviada
entre os meus papeis.
Miguel Anxo Araújo, Memoria de Vida, Ed. Ir Indo, Vigo 1993, pp. 218; 219; 220; 223,
227, 238; 247, etc.
1
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De sempre na nosa tradición cristiá e bíblica corrixir a quen actúa
errado foi considerada obra de misericordia, xesto de amor2, e coido
que a grandeza da alma amósase nese don de corrixir, que require
a miúdo xenerosidade e valentía (parresía), pero, sobre todo, na
capacidade de encaixar a corrección, no espírito aberto á chamada
do ben que chega, algo que o mesmo Xesús practicou cando se puxo á
cola dos que ían ser bautizados por Xoán.
Esta virtude é recoñecida universalmente como propia da sabedoría.
E a modo de exemplo leo no Tao Te King do sabio chinés Lao Tse (s.
VII a. C.): “Coñecer o propio mal é liberarse do mal. O sabio non
ten mal, porque o recoñece, non o padece” (Tao LXXI). A perfección
non é propia dos humanos senón a aspiración a ela, e tamén andar o
camiño, e coido que a pretensión de posuíla escraviza as persoas, xera
culpas inútiles, e acubilla a hipocrisía. É unha mágoa que os cristiáns
caiamos nesa rede, cando o propio da fe bautismal é a capacidade de
non querer xustificarnos a nós mesmos, descansados como deberiamos
estar na xustificación que Deus nos ofrece en Xesús Cristo. Se en algo
pode ser mestra a Igrexa, é na capacidade de recoñecerse pecadora, e
na flexibilidade que necesita a conversión, a capacidade para o cambio
ante as chamadas de Deus, ou ante as chamadas da verdade, do amor
e do ben que Bieito XVI suxire como equivalentes3.
A flexibilidade de don Miguel chamou pola miña, e liberoume da
posesión da razón para facerme buscador do que convén, tamén eu en
conversión, porque se niso podía corrixir, ¡en tantas cousas precisaba
e preciso corrección! A fin, en perspectiva cristiá, todo carisma, toda
capacidade e todo acerto, é don que provén de Deus e que recibimos
na vida para servir con el á vida, pero non para presumir con el coma
se fose propio. “¿Que tés que non recibiras? E se o recibiches ¿a que
ven gabarse como se non o recibiras?”4 Apropiarse do que recibimos
leva a que a corrección que practiquemos non sexa fraterna senón
dominante, recriminadora e non sandadora. E así impedimos moitas
Propio de Deus educándonos como un Pai (cf. Heb 12, 7), propio da Escritura (1 Cor
10, 11), e propio da fraternidade que Xesús agarda dos seus discípulos (cf. Mt 18,15; 1
Te 5,14).
3
Spe Salvi n° 35.
4
1 Cor 4, 7.
2
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veces a eficacia humilde da verdade5, pois ante a ameaza dun dominio
ideolóxico, é natural, e pode ser ata intelixente, resistir ese espírito,
que con vestidos de verdade e de razón, pode vehicular unha profunda
falta de respecto. San Xoán da Cruz salienta unha e outra vez que a
“apropiación” (distinto de a acollida) dos dons recibidos é o principal
atranco para o crecemento da fe, para a acollida do Deus vivo en
nós6. Unha das consecuencias desas apropiacións que destrúen o
mellor do que chega a nós como graza, é non respectar os procesos de
maduración nos outros e os seus tempos de sazón que a miúdo non
serán igual que os nosos; outra, reclamar e administrar como propia
vitoria e mérito, o que era regalo e servizo debido; outra, non exercer
a chamada e a invitación ao cambio; e outra, en fin, sen pretensión de
esgotalas, a rixidez ideolóxica e a perda de flexibilidade para o cambio.
Con erros, con xenerosidade de traballo ata verse afectado na saúde,7
e superando covardías ou inercias, Don Miguel fixo camiño e non nos
toca a nós nin medir a equipaxe por el recibida, nin xulgar a contía
última da xenerosidade da súa entrega, pero si constátala, así como a
súa humildade ou flexibilidade8, e dar grazas por ela.
Xosé Antón Miguélez Díaz
Párroco de Sta. Mariña do Vilar

Que, lembremos co Concilio Vaticano II, non pode imporse senón “pola forza mesmo
da verdade que penetra suave e fortemente nas almas” ( Declaración sobre a Liberdade
Relixiosa, nº 1). E Don Miguel en sintonía con ese espírito dinos “as cousas que se
queren impoñer desde arriba case nunca teñen éxito” (Memoria de Vida p. 102).
6
San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo, Obras Completas, BAC, Madrid 1994,
“En ninguna manera ha de hacer presa en cuanto en su alma recibiere espiritual o
sensitivamente” p300, e reclama de cote o desembarazo do que el chama “propiedad
espiritual” (p. 309).
7
Memoria de Vida, o.c.. p 227.
8
O home ao nacer é brando e flexible
e ao morrer queda ríxido e duro.
As plantas ao nacer son tenras e flexibles
e ao morrer quedan duras e secas.
O duro e o ríxido
son propiedades da morte. O flexible e mol
son propiedades da vida (...)
O duro e forte é inferior
e o mol e fráxil é superior.
(Tao LXXVI)
5
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Carta a monseñor Araújo,
enviada 22 anos despois
Xaquín Campo Freire

Santa Mariña do Vilar, Ferrol, 20-V-1985.
Querido Miguel-Anxo:
Son as 12 desta noite. Hoxe cumpro 48 anos. Pero isto non foi o
máis importante para min. Pola mañá fun ao retiro sacerdotal que
ti dirixías. No medio da charla, chamáronte de Roma e volviches
dándonos a mensaxe. E así, xuntos, recibimos a nova: “O noso bispo
dimitiu por razóns de saúde”. Aquela malfadada flebite!
Teño para ti calor no meu corazón. Chegaches de fóra e en tempos
abondo dificultosos. Sufriches o que só ti sabes. Nos máis escuros
fregados nos que nos vimos evanxelicamente comprometidos, ti, sen
coñecernos, soubeches entendernos, comprendernos e, sobre todo,
crer en nós e na nosa fe. Fuches quen de fiarte de nós e confiar en
nós, que o necesitabamos abondo. Sementaches confianza e respecto
e, desde as túas soidades, por veces recibiches insultos, outras
recoñecementos.
Fuches valente e tiveches palabra de profeta. Detrás fican os teus
documentos e tamén a túa Pastoral sobre a lingua galega.
Non pecas de orgullo, nin de ambición. Saíches da sinxeleza do ‘rus’
galego e a túa sinxeleza é tan grande como a túa talla de home. Tenro,
delicado, tímido, pobre, respectuoso..., crente.
E para rematar, mostras a túa enorme honradez. Cando máis podías
reclamar afecto, vaste silandeiramente. Sénteste débil e deixas paso.
Teño esperanza na túa curación despois dun axeitado coidado.
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Carta a Monseñor Araújo, enviada 22 anos despois (01-08-2007)

O papel de Tarancón en España podes xogalo ti intensamente na
Galiza, que de ti segue a necesitar en todo. Es novo, tes boa cabeza e
tes corazón ‘dos bos e xenerosos’.
Xa non tes ‘Sé’. Serás o bispo da Galiza, coa liberdade que che dá a
túa profunda fidelidade ao Evanxeo do Señor.
Non apagues a voz. Segue. E se puidese ser, faite o director espiritual
de moitos cregos que seguimos camiñando, pisando nas túas pegadas,
nun camiñar feito das tristezas e gozos da humanidade para o que tes
corazón sensíbel.
No silencio da noite fáloche de ti, non porque me queira propasar,
nin por figura retórica. Querido Miguel, amigo Miguel, síntome preto
de ti e quero dicircho, expresarcho.
Non me contestes. Non che escribo para iso. Quero só que non
notes o meu baleiro. Non fun nunca amigo de felicitacións e parabéns
‘rituais’. Sempre me gustou achegarme cando descubría o teu calado
sufrir en illamento.
Os bispos (que mágoa) non podedes ter amigos. Que solitarios
vivides! E ti sempre fuches home de amigos.
Na túa nova situación terás oportunidade de comprobar que che
gardamos afecto persoal e non por situacións de nostalxia ou mala
conciencia, senón porque, como humanos que somos, é agora cando
con plena liberdade chegaremos a ti.
D. Miguel, una aperta. E grazas pola súa vida entregada. Xa nos
veremos. Xa terei ocasión de seguir outro día.
Xaquín Campo Freire
P.D. As cousas que se fan na calor das emocións primeiras non sempre as
executamos despois. Lamento non terlle enviado esta carta a D. Miguel. Pero
alédome de tela comigo. De non ser así xa non existiría. E nesta hora pode ser
un bo testemuño, non amañado e sincero, do que sentiamos daquela. Aínda
agora sei que a recibirás con gozo.
“Adeus, irmán, que teñas acougo nos brazos quentes de Deus, noso Pai”.
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A porta do adro
cara ao templo como
emigración espiritual
Feli Alonso Curiel
(Reflexións dunha cristiá non galega co gallo da lectura dun artigo de
Alfonso Gándara e da pastoral de Miguel Anxo Araúxo).
Foi o meu amigo Xaquín Campo Freire quen, coma outras moitas veces,
me enviou o artigo de Alfonso Álvarez Gándara publicado no semanario
Signo en decembro de 1966, artigo que acadou o Premio Fernández
Latorre de La Voz de Galicia no 1967. O artigo titulábase: A igrexa non
fala a mesma lingua que os galegos. Lino con pracer. No entanto de lelo,
xurdían na miña cabeza experiencias deste último verán en Galicia, ao
tempo que revivían tamén con precisión case matemática, conversas,
rifadas, e outras situacións vividas moitos anos antes noutros eidos da
xeografía do estado.
Lin, asemade, a pastoral de monseñor Araúxo: A fe cristiá ante a
cuestión da lingua galega, de maio de 1975, que atopei na rede.
Ámbalas dúas lecturas confirmaron as miñas intuicións en canto ao
problema do galego na liturxia e que persoalmente vivo cada verán. As
miñas estadías en Galicia fixeron que eu caera na conta de que a lingua
materna é unha fervenza “espiritual e existencial” como dicía Araúxo
na súa pastoral.
Atendendo á amabilidade de Xaquín envieille un correo comentándolle
algunhas suxestión que ditas lecturas espertaran en min. El, pola súa
banda, suxeriume enviar esas mesmas suxestións á revista Encrucillada.
E nesas ando, con esas contradicións que cada persoa levamos con nós:
leo o galego creo que ben, sigo sen atrancos as conversas en galego pero...
na escrita emprego de cote o castelán. Cada vez que colaboro cunha
publicación galega pido perdón; velaí, pois, o meu rogo: perdoádeme. O
que a seguir escribo está feito co corazón na man, con fe, e coa cabeza.
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Alá vou, pois:
Fago testemuña da miña orixe castelá. A educación que alí recibín viña
a dicir, máis ou menos: todo fillo da “piel de toro” está obrigado pola “ley
divina” a falar “en cristiano”. Esta educación condicionou dun xeito total
os primeiros vinte anos da miña vida. E nesta mesma andaina seguen a
meirande parte dos casteláns que non son quen de concibir outra lingua
que non sexa a súa. Nestes intres de apostas politicamente correctas ao
máis que chegan, si é que chegan, é a transixir, a ser perdoavidas coas
outras linguas. Quérese dicir: coma eu son “un demócrata” déixoche
que fales no teu idioma materno.
Faivos aínda ben pouco escoitei estas frases en Valladolid de xente
entre 30-40 anos: “Dende o meu despacho fale vostede co seu xefe
catalán, en español; e se non, pouse o aparello”. Tratábase dun viaxante
de trebellos electrónicos; o dono do despacho era un avezado turista
do mundo mundial. Outra: “Por que teño que aguantarlle ao Pujol ese
na TV falar catalán?”. Estoutra dirixíndose ao meu cativo, que andaba
daquela entre os oito e os nove anos: “Héctor, fálalle en español ao teu
pai”.
Estas e outras anécdotas fixéronme cavilar: o castelán enrabéchase
cada vez que escoita falar un idioma que non sexa o seu. Non che é
cousa da idade, mozo ou vello a actitude évos a mesma. Nin é cousa da
formación: o mesmo ten que sexa lido ou sexa un analfabeto práctico.
Dende os vinte anos compartín vida con vascos e cataláns, e sobre
todo con galegos, ao casar cun oriúndo de Bergantiños. Eu atendía e
facía conta entón que falar, o sinxelo feito de comunicarse con outro
espontaneamente, é, sinxelamente, poñer na boca o que pensa o corazón:
aínda que só sexa un saúdo á mañanciña ou pedirlle ao compañeiro de
mesa, no intre dun xantar, que che pase o sal. Falar a lingua materna
sae dun coa mesma naturalidade coma o dereito emprega a man dereita
e o esquerdo emprega a esquerda
Abondo sei eu disto último: son esquerdeira, e obrigáronme de cativa
a ser dereiteira; e non eran só palabras; eran labazadas cada vez que
usaba a man que non era; na propia familia e na escola. Para saudar uso
a man dereita, pero se de súpeto cae do ar un lixo cara a min é a man
esquerda a que fai o movemento.
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Ben: os galegos son esquerdeiros aos que a súa igrexa obriga a seren
dereiteiros polas boas ou polas malas.
A min dicíanme de cativa que ser esquerdeira era “ser filla do demo”,
que nunca chegaría a ser quen de traballar en grupo, en equipo. E
namentres se me educaba para unha vida de ben, íanme poñendo a cara
do revés coas labazadas dos meus pedagogos familiares e escolares.
Dou por feito que o propósito deste artigo non é amosar as feridas
da miña cativeza. Si ten por obxecto, en troques, traspoñer esa eiva
infantil, abondo real por certo, á eiva colectiva que sofre o pobo galego
á hora de expresar a súa fe cristiá na lingua materna. Os seus mestres,
os pedagogos, os pastores galegos din saber que é o que lles convén ás
súas obedientes ovellas cristiás para a súa propia educación e para o seu
desenvolvemento cristián: No adro fálase en galego; dentro do templo
fálase “en cristiano”.
Cada verán lévome unha boa sorpresa ao caer na conta de que na
aldea carballesa de onde é o meu home son a única asistente non galega
á celebración eucarística. E dada como eu son a poñer atención a todo,
pois velaquí que o señor crego fala cos parroquiáns no adro en galego e
non ben traspón a porta do templo muda de idioma.
Dise, por eses mundos adiante, que o galego non esixe, que emigra.
A emigración, dise tamén, tena incorporada ao seu ser-no-mundo,
como diría Heidegger, con naturalidade determinista. Esta actitude de
séculos no ámbito socioeconómico pode aplicarse tamén aos eidos da
pastoral cristiá. O crente galego cando pasa co seu pé da herba do adro á
lousa do templo emigra do seu idioma. Esa realidade, que eu ollo dende
a miña orixe foránea, fáiseme incomprensible que eles non a capten.
Escoitar a misa en castelán, entenden que é e ten que ser así; é máis:
semella que os alporiza oír algunha palabra ao crego en galego ao longo
da celebración.
Este verán fun testemuña do seguinte feito: algúns parroquiáns
reviraban os ollos cando o meu home, dun xeito unha miga aceirado e
de certo doído, queixábase da falla de respecto que o crego amosaba aos
veciños nunha lingua allea.
Vai para uns anos o presidente da Xunta, o vasco-galego Manuel
Fraga Iribarne, viña dicir que era bo que os galegos se formasen
profesionalmente ben para poderen competir cos doutras comunidades.
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E non se puxo encarnado. Pero o máis desacougante: oio a moitos galegos
idealizar esa vontade de Fraga. O galego non pide, emigra!
Ben: a pastoral en castelán é iso. É unha desfeita dos dereitos do
crente a manter unha relación dialóxica con Deus na lingua que
mamou. Monseñor Araúxo soubo dicilo con poucas palabras: o idioma
materno serve de precipitado espiritual. Engado eu: é o abba! colectivo
en palabras. Ignorar este alicerce antropolóxico é, cando menos,
menosprezar a intimidade digna entre Deus e o crente galego.
Que se agocha na trastenda desa uniformidade? Non é só a vontade
de que se contemple, a través da liturxia, o uniformismo do pensamento
cristián, o non desleixamento político relixioso dunha eclesioloxía
verticalista e unha espiritualidade fixista. Ser cristián, neste xeito de
pensar, é dar asentimento a un feixe de verdades absolutas e atemporais
que, tentando teñan carácter de verdade absoluta, están fóra de toda
discusión. E, dáse por feito, que entre esas verdades intemporais está
que as funcións relixiosas teñan de celebrarse na lingua “oficial”.
Vindo ao conto, a igrexa galega non quere falar a lingua do pobo. En
cambio, ve ben que un mesmo celebrante, iso si para servir os desexos
do pobo, oficie dúas misas seguidas, sen tomar alento, nun tempo de
¡vintesete minutos! ámbalas dúas. Abofé que o reloxo non estaba tolo.
Fun testemuña desa vergoña este verán. Pero deixemos a cousa aí polo
de agora.
Estamos no 2007 e semella que Roma comunga con ese espírito de
querer que o adro de cada igrexa do mundo sirva de fronteira para
deslindar que a lingua profana, na que o cristián dá renda solta ás súas
dores, amores e anceios sexa a vernácula, e que a lingua “divina” sexa
o latín.
No fondo todo vén sendo o mesmo, non nos trabuquemos. Éche a mesma
pedra, direi mellor a mesma pedrada, polo da tintura agresiva, que se
tira na lagoa da fe. Sonche ondas expansivas de diversa lonxitude.
E pensar que se mima, como peza de museo, nunha aldeíña de Israel,
o arameo que falou Xesús de Nazaret e no que berrou: Abba!
A causa do Xesús segue. E ten de seguir na lingua propia dos seus
seareiros. O demais sonche caralladas.
Feli Alonso Curiel
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Conferencia

O capitalismo xera a morte de
millóns de seres humanos,
destrúe a terra e provoca
desigualdade
François Houtart
François Houtart, profesor emérito da Universidade de Lovaina, participou
na clausura do simposio Pobre Mundo Rico, que se celebrou en Galicia ao
longo do último trimestre de 2007, organizado polo Club Internacional de
Prensa. Polo seu interese para os lectores de Encrucillada recollemos un
resume das conferencias pronunciadas en Vigo, Ourense e Santiago.
François Houtart, teólogo da liberación, fundador e director do Centro
Tricontinental de Lovaina a Nova en Bélxica, e un dos impulsores do Foro
Mundial das Alternativas e do Foro Social Mundial, falou sobre A construción
anti imperialista e anti neoliberal. Houtart, referente internacional na loita
contra as desigualdades e a pobreza e estandarte do compromiso social, abordou
a converxencia das resistencias globais ao neoliberalismo e a construción de
alternativas, nun momento no que emerxe unha resistencia global común e
comezan a xerarse outros modelos políticos en América Latina contrarios á
lóxica capitalista.

Apuntou a existencia dunha importante resistencia global que
converxe como nunca antes o fixera. E subliñou a necesidade
de construír unha esquerda forte e común para loitar contra o
capitalismo.
“O capitalismo é o sistema máis ineficaz que produciu a humanidade”,
sinalou. E recordou a pobreza e as desigualdades derivadas da
concentración de riqueza: “O 20% dos máis ricos comparten o 82%
da riqueza mundial, fronte ao 20% máis pobre que comparte o 1,4%”.
Sinalou unha ofensiva do capital que opera contra o traballo, o estado
e o medio. A converxencia das resistencias ao neoliberalismo: “hai
unha consciencia global de que temos o mesmo inimigo: o capital”
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François Houtart resaltou nas súas intervencións de Vigo e
Ourense a importancia dun momento histórico novo no que emerxe
“a consciencia de que aínda sendo diferentes temos o mesmo inimigo:
o capital. A globalización do mesmo e a súa lóxica de acumulación,
que subxacer a todas as relacións (culturais, sociais, políticas) e da
que derivan as desigualdades e a pobreza do mundo”, indicou.
Unha consciencia que xorde ante a inxustiza dun “sistema neoliberal
que provocou a morte de centenares de millóns de seres humanos.
Unha situación de desigualdade no mundo que non pode continuar.
Hai que deslixitimar o capitalismo: por razóns económicas e éticas”,
afirmou.
Houtart aludiu ao nacemento “dun novo feito social que contribúe
a crear unha nova conciencia social que axuda a construír redes de
redes: un novo suxeito histórico en contra do capitalismo que quere
atopar novas lóxicas de organización do mundo”.
Orixes da resistencia: Seattle, Davos, Foro Social Mundial
O director do Centro Tricontinental comezou explicando a orixe
dunha resistencia global, que non é novo, que se produce 30 anos
despois do Consenso de Washintong, onde se marca o inicio do
desenvolvemento dunha sociedade cada vez máis desigual baseándose
nun programa de liberalización total da economía. “Como consecuencia
desta onda neoliberal prodúcese a resistencia, en forma de protesta e
de movementos articulados”.
Houtart sinalou como as protestas iniciadas en Seattle en 1999
aglutinaron a movementos sociais de diversa índole (sindicatos obreiros
de Estados Unidos, movemento zapatista, movementos dos Sen Terra
do Brasil (MST), feministas, ecoloxistas, etc.), todos eles xuntos por
unha mesma causa: a loita contra as normas da Organización Mundial
de Comercio (OMC), e como paralelamente ao desenvolvemento das
reunións de organismos e institucións financeiras internacionais
(BM, FMI, OMC, G8) onde se construía o futuro económico do mundo
en orientacións neoliberais, comezaron a xurdir protestas.
Houtart sinalou así a importancia dunha converxencia que se
produce non só nas protestas senón tamén nos movementos. Explicou
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tamén como paralelo ao Foro Económico Mundial no centro vacacional
suízo de Davos, apareceu unha poderosa protesta común entre os
movementos sociais simbólicos de distintos sectores e diferentes
continentes (movemento dos Sen Terra de Brasil, sindicatos obreiros
de Corea do Sur, o movemento agrícola de Burkina Faso, movemento
das mulleres de Quebec, o dos desempregados de Francia), que deu
lugar a unha resistencia articulada e estableceu as orixes do Foro
Social Mundial.
Referíndose á forza desta alternativa, explicou como no ano 2001 o
Foro Social Mundial rompe a previsión de participación: “a primeira
vez acudiron 20.000 persoas, a seguinte 60.000, 100.000, 155.000…
dando lugar ademais á creación doutros foros nacionais, continentais,
temáticos e máis de 300 manifestacións que son punto de encontro
de movementos, intelectuais, ONGs. Acciones todas elas que poñen
de manifesto o xurdimento dun feito social novo: a converxencia das
resistencias”.
As desigualdades derivadas da lóxica da acumulación
“O 20% dos máis ricos comparten o 82% da riqueza mundial, fronte
ao 20% máis pobre que comparte o 1,4%”. Houtart non quixo deixar
de recordar a desigualdade na repartición da riqueza derivadas do
modelo capitalista, unhas cifras que “son a expresión da estrutura
do sistema económico mundial, o que se veu a denominar “a copa
de Champagne”, e que rebela unha estrutura de poder: a do poder
económico e militar que se atopa no cumio”.
Houtart lamentou que esa distribución non estea a cambiar, é
máis, que se estea a acentuar. Corresponde á lóxica do capitalismo,
explicou: “para o capital é máis proveitoso producir para unha
poboación de desenvolvemento espectacular e sofisticado que pode
comprar produtos con alto valor agregado (porque acelera e estimula
a acumulación), que producir para os que non teñen poder de compra
ou viven na miseria”.
Respecto ás desigualdades apuntou como as diferenzas entre o 5%
máis ricos e o 5% máis pobres creceron de xeito desorbitado dende 1850
a 2000, e indicou que “o agravio de distancias económicas e sociais
se produce precisamente no desenvolvemento da fase neoliberal”.
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Apuntou así a necesidade do capital de reconcentrar a riqueza que
deriva nunha serie de ofensivas: contra o traballo, contra o estado e
contra a natureza.
Ofensivas do capital: contra o traballo, o estado e a natureza
Houtart explicou como a partir do Consenso de Washington se
inicia o desenvolvemento dunha sociedade cada vez máis desigual,
unha verdadeira ofensiva do capital contra o traballo e o estado; o
que supón unha crise do pacto social keynesiano: capital, traballo,
estado.
Explicou o problema da redución de salario real, que é universal:
“a ofensiva contra o traballo non é un problema do sur, sucede en
todas partes do mundo”. Relatou que tanto Europa como Estados
Unidos acusan o mesmo problema, e exemplificou no salario dos
dirixentes económicos norteamericanos o proceso de aceleración
na concentración da riqueza (“en 1960 era 41 veces o salario media
dos seus traballadores, en 1999, 475 veces”). Así mesmo, mencionou
nesta ofensiva a existencia de fenómenos como o desemprego e a
deslocalización das empresas en países en vías de desenvolvemento
para conseguir man de obra barata.
Na ofensiva contra o estado sinalou a privatización de todas as
actividades e a dos servizos públicos: “se educación e saúde non
entran como unha mercadoría, o capital non pode acumular, é por
iso que debe transformarse em mercadoría”. Respecto ao medio,
sinalou a evolución da presenza do CO2 na atmosfera e o aumento
da temperatura do planeta, que se corresponde tamén co proceso de
neoliberalización.
Resistencia global: primeiros pasos en América Latina
Ao tempo que relatou os agravios do modelo neoliberal, Houtart
participou deste simposio para resaltar sobre todo na forza da
alternativa, na mensaxe positiva, nun momento no que “vemos
críticas e protestas, e hai ensaios; alternativas que son posibles, e que
poden ser para o mundo unha esperanza”.
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“Estamos nun período de resistencia onde hai unha consciencia que
empeza a ser global, onde se desenvolven novos actores, constrúense
redes e configúrase un novo suxeito histórico de loita e reconstrución
(xa non é só a clase obreira, trátase dun suxeito plural)”, afirmou.
O director do Centro Tricontinental explicou que ao mesmo tempo
que se produce a ofensiva capitalista asistimos xa non só á acción
e á converxencia dos movementos de resistencia, senón que por
primeira vez se dan pasos políticos nun continente en particular,
América Latina, no que se están a desenvolver alternativas políticas
ao capitalismo. “Non supoñen o fin do capitalismo, pero empezan a
contradicir a súa lóxica”.
Fíxose eco así de alternativas que son visibles en Bolivia,
Venezuela e Ecuador e, parcialmente, en Nicaragua e en Brasil,
que operan transformacións internas: baseándose na recuperación
da soberanía dos recursos naturais e a programas de tipo social e
cultural moi grandes: reforma agraria, economía social, campañas de
alfabetización, que constitúen cambios internos moi importantes.
Houtart quixo relatar as razóns duns pasos políticos que non
suceden noutras rexións do planeta debido a diferentes motivos: “non
sucede en Asia, que aínda ven no neoliberalismo unha oportunidade
económica, nin en África, onde queren construír unha identidade
política, tampouco no mundo árabe que o vai como unha agresión
cultural, nin en Europa, onde o capitalismo ten a hexemonía
económica”.
Quixo sinalar que en Europa non estamos nun período de construción
de alternativas (é moi limitado), “pero si en América Latina, onde o
neoliberalismo foi sentido como unha agresión económica, política
e cultural, por iso hai reaccións para construír alternativas que
contradín a lóxica do capital”. Así, expuxo o caso de Evo Morales
en Bolivia, onde nun ano se inverteron as porcentaxes: o 82% que
ía para as compañías reverteu no país, e só o 12% foi ás compañías
transnacionais.
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Propostas de integración latinoamericana
Ademais da política interna que desenvolven os gobernos destes
países, Houtart relatou así tamén cambios nos distintos ámbitos
(económico, social, político e cultural) que se están a levar a cabo co
propósito de camiñar cara a unha integración latinoamericana.
Nos terreos político e económico referiuse a ALBA (Alternativa
Bolivariana para os pobos de América), que xurdiu fronte a o ALCA
(Área de Libre Comercio das Américas): “A ALBA, a diferencia da
base de competencia do ALCA, susténtase sobre bases que entran
en contradición coa lóxica capitalista: a complementariedade e a
solidariedade”.
No social aludiu a ‘Operación milagre’, unha campaña médica para
invidentes, levada a cabo conxuntamente entre Cuba e Venezuela. No
aspecto cultural destacou as campañas de alfabetización na Venezuela
de Hugo Chávez, e apuntou o importante avance que supuxo acabar
co analfabetismo en menos dun ano, “estas son cousas que non se
saben en Europa”, engadiu.
Por último, no ámbito das comunicacións apuntou a iniciativa de
Telesur: “nacida para dar voz aos de abaixo, nun continente no que
o 80% dos medios está en mans do gran capital”. “Todos eles son
avances que informan dunha nova dirección que podería dar lugar ao
socialismo do S. XXI”, afirmou.
Desenvolvemento sostible, valor de uso, democracia, interculturalidade
Houtart quixo sinalar tamén os piares sobre os que debe pivotar a
alternativa reclamada polos movementos de resistencia e que como
explicou ten as súas experiencias de práctica política nalgúns países
de Latinoamérica.
Destacou “o desenvolvemento sostible, como unha revolución na
filosofía das relacións dos seres humanos coa natureza”, e sinalou a
necesidade de saír da idea de desenvolvemento lineal e capitalista, de
substituír o concepto de ‘explotación’ polo de ’simbiose’. Por outra
parte apuntou a conveniencia de “privilexiar o valor de uso fronte
ao valor de cambio, isto é: da utilización fronte á acumulación do
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capital”. A este respecto remitiuse á concepción de economía (en
canto a actividade humana destinada a construír a base da vida, a
sociedade), “o capitalismo é o sistema máis ineficaz que a humanidade
produciu”, apuntou.
A democracia xeneralizada a todas as relacións humanas foi outro
dos eixes referidos. “Democracia en todas as relacións humanas,
non só políticas (democracia participativa) senón tamén económicas
(control de medios de produción), sociais (relacións de igualdade) e
culturais (que as distintas culturas teñan as mesmas posibilidades de
construír unha alternativa)”.
AVISO IMPORTANTE AOS SUSCRITORES
Para o mellor goberno da nosa organización, pregamos a atención de todos ás
seguintes consideracións.
Modalidades de pagamento por orde de preferencia:
1. Domiciliación bancaria: Pedimos que nos manden os 20 díxitos da conta á
administración. Cómodo e económico.
2. Ingreso en calquera das contas que figuran na revista, sen esquecer o nome
de quen fai o ingreso. Para nós non supón gasto.
3. Envío de talón bancario á Revista Encrucillada, con firma lexible ou co
nome do remitente. Ten un pequeno custo.
4. Xiro postal: é caro e incómodo para quen o fai. Para nós sen custo.
Os reembolsos, que levamos anos dicindo que son incómodos e carísimos,
seguramente non os poderemos facer este ano. Por favor, o grupo de 90-100 que
pagaban deste xeito, sería moi de agradecer que pasasen a calquera dos outros
sistemas.
E só queda agradecer a todos a colaboración que nos fai vivir. E pedir que non
siga habendo morosos/as (no ano 2007 foron 20)…
É necesario avisar, por favor, os cambios de conta, de cota ou de enderezo.
Tamén as baixas, aínda que non as desexamos… Se non, supoñemos a
continuidade.
Pola contra, agradecemos a aportación de novas subscricións.
Datas importantes
O 1 de febreiro facemos a facturación bancaria a tódolos que teñen domiciliados
os recibos. A medida que vaian chegando as novas iranse enviando. Sempre nos
primeiros días de mes.
Os que vaian a ingresar ou enviar cheques, sería de agradecer que o fixesen no
primeiro trimestre. Facilita moitísimo o traballo da administración.
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Mensaxe do
Foro Cristián Mundial
Do seis ao nove do pasado mes de novembro desenvolveuse en
Limuru, preto de Nairobi (Quenia) o Foro Cristián Mundial: a reunión
de tradicións cristiás máis plural ata o momento. Impulsada desde o
Consello Mundial das Igrexas (CMI) consciente de non representar
toda a realidade ecuménica. 250 líderes das principais tradicións
cristiás debateron desde o lema: “A nosa peregrinación con Xesús
Cristo, o reconciliador”, a mellor maneira de promover o diálogo e a
cooperación sobre cuestións relativas á unidade cristiá e o testemuño
común no mundo. O FCM, pretende crear un novo espazo no que estean
presentes todas as correntes do cristianismo, incluso aquelas que nunca
mantiveron ningún tipo de diálogo.
Algunhas das tradicións cristiás participantes foron: instituída
africana, anglicana, bautista, evanxélica libre, católica romana, igrexas
de Cristo, quáquera, luterana, menonita, metodista, morava, vella
católica, ortodoxa do leste e oriental, pentecostal, reformada, Exército
de Salvación, adventista... e outras en vías de unión. Ante a pouca
repercusión que tan grande evento tivo nos nosos medios, Encrucillada
quere achegar aos lectores o documento final do encontro: A carta ás
igrexas, onde se recollen as conclusións e propostas deste I Foro Cristián
Mundial.

O noso camiñar con Xesús Cristo reconciliador
Saúdos a todos os que invocan o nome de Xesús Cristo como
Señor!
Somos unha gran variedade de dirixentes cristiáns, homes e
mulleres, de 72 nacións e cinco continentes, vidos dun amplo abano
de igrexas, confesións e organizacións, que nos alegramos de gozar
unha oportunidade sen precedentes en Limuru, Quenia, do 6 ao 9
de novembro de 2007. Os 245 participantes reflexionamos sobre o
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noso camiñar con Xesús Cristo reconciliador. Nos nosos momentos de
estudo bíblico aceptamos o desafío de reflexionar sobre as palabras
do apóstolo Paulo: que xa non somos alleos os uns aos outros, senón
que somos “concidadáns dos santos e membros da casa de Deus...
Nel, tamén vostedes se van construíndo espiritualmente como unha
morada para Deus” (Ef 2: 19-22).
É unha visión imperiosa a que foi acreditando o proceso do Foro
Cristián Global por perto dunha década: os seus participantes
abrigaron o anhelo de reunir dirixentes de igrexas e outros cristiáns
de todas as familias e tradicións que profesan a fe en Cristo como
Salvador e Señor. Nesta visión reflectiuse, así mesmo, un dramático
desprazamento na imaxe da cristiandade do século XXI, que está
crecendo tan rapidamente no sur global. Representantes das igrexas
protestantes históricas, da igrexa católica, das igrexas ortodoxas,
das igrexas pentecostais, do amplo movemento evanxélico e doutras
igrexas e comunidades cristiás discerniron a necesidade de relacionar
unhas con outras para dar testemuño do Evanxeo. Esta visión atopou
un forte apoio nos encontros rexionais mantidos en América do
Norte (2002), Asia (2004), África (2005), Europa (2006) e América
Latina (2007). Aquí en Limuru experimentamos agora unha histórica
irrupción, ao nos reunir de maneira global como nunca antes.
Gabamos o Pai, o noso creador, Cristo, o noso reconciliador e o
Espírito Santo, o noso consolador, pola graza da aparición do Foro
Cristián Global. Este proceso animounos a desenvolver un novo xeito
de sentirnos e de entendernos mutuamente e a recoñecer que Deus
está a actuar con misericordia no noso medio.
Percibimos o convite a unha camiñada de fe común, con confianza
na condución do espírito vivificante de Cristo. Recibimos o valor para
saír do terreo familiar no que normalmente estamos, para atoparnos
mutuamente sobre unha base común onde poida florecer a confianza
recíproca e onde poidamos sentirnos fortes para celebrar, entrar
en diálogo e actuar xuntamente para a gloria do Pai, do Fillo e do
Espírito Santo.
O noso desexo foi o de crear un espazo aberto onde poidan reunirse
representantes dun amplo espectro de comunidades cristiás e de
organizacións intereclesiais que confesan o Deus, trino e un, e Xesús,
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como perfecto na súa divindade e perfecto na súa humanidade, para
propiciar o respecto mutuo e para enfrontar de xeito conxunto os
desafíos comúns.
Comezamos compartindo os testemuños persoais dos nosos
encontros con Xesús Cristo e enriquecémonos cun foro no que
puidemos expresar a nosa fe desde as nosas respectivas tradicións e
reflexionar no que podería significar camiñar xuntos en obediencia a
Cristo. Recoñecemos que temos diferentes concepcións sobre temas
substanciais como a eclesioloxía, o obxectivo da evanxelización e da
misión. Aquí produciuse un novo comezo para atoparnos e dialogar.
Gozamos de momentos de oración, de compañía e estudo da Biblia,
os participantes discutimos tamén os retos e as oportunidades que
temos ao compartir o Evanxeo e ao perseguir a xustiza, o amor
misericordioso e camiñar humildemente con Deus (cf Miq 6: 8).
Compartimos a nosa experiencia do que Deus está a facer nas nosas
igrexas e organizacións e como participamos na misión de Deus
no mundo e damos testemuño das boas novas de Xesús Cristo, de
palabra e de obra. Buscamos mostrar o noso amor a Deus, amando
tamén os nosos semellantes (cf Mt 22: 37-39) e traballamos para a
transformación das nosas sociedades de acordo co exemplo de Xesús e
as verdades da Escritura. Unímonos a toda a xente de boa vontade na
busca da xustiza, da paz e do coidado da creación de Deus.
Agradecémoslle a Deus a composición tan singular desta reunión
e a oportunidade que nos deu para atoparnos nunha atmosfera de
confianza e apertura, na que puidemos recoñecer antigas faltas e
arrepentirnos de non nos tratar mutuamente con amor. Recoñecemos
que con frecuencia deixamos que os prexuízos impregnasen a
nosa comprensión de diferentes tradicións cristiás e bendicimos a
oportunidade de atoparnos uns a outros como fillos/as adoptivos/as
de Deus e de rastrexar xuntos o perdón e a redención que se atopan
en Cristo (cf Ef: 1-5).
Como cristiáns/ás, dentro das nosas varias tradicións reafirmamos
a importancia de estar xuntos para reflexionar na oración que fixo
o Noso Señor para que todos os que cren nel poidan ser un, para
que o mundo crea que Deus o enviou (cf Xoán 17: 21). Ao recoñecer
que a unidade é primeiro e, sobre todo, un regalo de Deus por obra
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do Espírito Santo, o noso compromiso é o de actuar para promover
aínda máis o coñecemento e colaboración entre cristiáns e respectar,
ao mesmo tempo, a diversidade das nosas identidades, tradicións
e dons persoais (cf 1 Cor 12). Ao actuar así, estamos a construír
sobre a base de moitas iniciativas históricas, tanto ecuménicas como
interconfesionais e outras, tendentes a superar as divisións na familia
cristiá. Nós non buscamos substituír estes esforzos.
Agora ten que continuar o proceso do Foro Cristián Mundial,
reafirmado durante estes días en Limuru. Queremos orar unhas
persoas por outras e traballar para que se convoquen eventos locais e
rexionais, así como tamén outros encontros globais, co fin de afondar
este camiño cara á meta da reconciliación.
Polo tanto, facemos un chamamento universal aos que confesan
a Deus como Pai, Fillo e Espírito Santo, para que levanten os seus
corazóns xunto cos nosos, na esperanza de que toda a humanidade
poida chegar a coñecer a plenitude de vida en Cristo (cf Mt 28:1920, Col 2:10). Invitamos a todos os irmáns e irmás no Señor a que,
dentro do seu ámbito propio, comprometan os valiosos recursos do
Foro Cristián Global para camiñar xunto con Xesús Cristo, que é o
gran reconciliador e a esperanza de todas as idades.
“A Deus, cuxa forza actúa en nós e que pode realizar moito máis do
que pedimos ou imaxinamos, a el a gloria na igrexa e en Cristo Xesús
por todas as xeracións e todos os tempos. Amén” (Ef 3: 20-21).
Limuru, 9 de novembro de 2007
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O Libro do Éxodo.
O camiño da liberdade
Carme Yebra Rovira

1. A “experiencia do éxodo” e o “libro do Éxodo”
Un dos relatos máis coñecidos do Antigo Testamento é o do éxodo.
A historia dun pobo que escapa de Exipto e que vive uns corenta anos
no deserto ata que chega á terra prometida. É unha narración chea de
elementos estraños, case máxicos e aparentemente inexplicables: un
neno que sobrevive nun cesto nas augas dun gran río, unhas terribles
pragas (mosquitos, sapos, lepra...) que afectan aos exipcios, un bastón
que se transforma en serpe, un mar que se seca e deixa pasar a uns,
pero que afoga a outros, unha comida que non se esgota, un monte
santo que fumea, unha lei escrita en táboas, un becerro de ouro e un
pobo que non sabe cara onde vai e quere volver atrás. Aínda así a gran
parte dos que poderían enumerar as escenas anteriores non saberían
dar explicación delas e preguntaríanse por que Deus destrúe, por que
tantos anos de camiño, por que Moisés se enfronta ao faraón en lugar
de fuxir... Un dos relatos máis coñecidos na súa trama literaria e un
dos máis descoñecidos no seu significado teolóxico.
O relato do éxodo, da “saída”, constitúe unha das experiencias
fundantes na tradición xudeu-cristiá. En infinidade de textos
bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, as referencias a
esa experiencia son evidentes. Distintos salmos narran algunha das
escenas (Sal 114; 136; 77; 78; 106...), os profetas refírense a un pasado
no que Deus liberou ao seu pobo (Jr 31,32; Is 43,16-21) e Xesús de
Nazaret é presentado coma un novo Moisés (Mt 17,3), coma un home
que antes de comezar a súa predicación debe ir ao deserto onde será
tentado (coma o fora o pobo de Israel). A saída de Exipto foi vivida
coma unha auténtica liberación e converteuse en artigo fundamental
do credo de Israel (Dt 26,5-9).
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O que o pobo lembra e transmite é unha experiencia, a certeza
de ter vivido a liberación, a seguridade de ser o pobo de Deus, a
lembranza da alianza. Iso está por enriba da historicidade dun
relato que sen dúbida ten elementos que falan dunha historia real
enormemente teoloxizada. A escravitude dos israelitas, a identidade
do Faraón, a existencia de Moisés, a ruta seguida, poden e deben ser
cuestionadas e investigadas e probablemente o que se acade é que os
relatos presentes na Biblia teñen poucos puntos de conexión cunha
“realidade histórica”. A realidade é de tipo experiencial, salvífico,
dun pequeno grupo que viviu esta experiencia nos seus elementos
básicos (escravitude, liberación, deserto, alianza, dúbidas e medo,
asentamento na terra) e non nos detalles.
Esa experiencia está narrada especialmente nos libros do Éxodo,
Números e Deuteronomio. Con importantes semellanzas entre este
tres relatos hai que destacar que cada un deles narra a experiencia
desde unha perspectiva diferente.
A experiencia do éxodo relatada no libro do Éxodo contén os
elementos fundamentais da historia: o momento da escravitude, a
elección dun mediador, a saída, o camiño polo deserto, a revelación de
Deus no Sinaí e a constitución coma pobo de Deus.
O seu estudo é tema principal desta pequena achega. Dada a
brevidade na súa extensión a exposición centrarase nas características
xenerais formais e teolóxicas. Nunha primeira parte presentarase a
súa estrutura. Na segunda os principais temas teolóxicos relacionados
con esa estrutura e na terceira unha pequena análise dos personaxes
principais para que desde aí coa axuda da bibliografía presentada o
lector poida profundar na densidade desa experiencia e no coñecemento
do libro do Éxodo1.
Entre outras obras propoñemos as seguintes: Albertz, R., Historia de la
religión de Israel en tiempos del AT. Madrid 1999. Auzou, G., De la servidumbre
al servicio. Estudio del libro del Éxodo, Madrid 1969; Childs, B. S., El libro
del Éxodo. Comentario crítico y teológico, Estella (Navarra) 2003; Draï, R.,
La salida de Egipto. El hallazgo de la libertad, Bilbao 2000; La travesía del
Desierto. El hallazgo de la responsabilidad, Bilbao 2001; García López, F., El
Pentateuco, (Introducción al Estudio de la Biblia 3a) Estella (Navarra), 129210; Sanz Giménez-Rico, E., Cercanía del Dios distante. Imagen de Dios en
1
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2. O libro do Éxodo
2.1. Formación e estrutura
Esta obra de 40 capítulos forma parte do Pentateuco, o conxunto de
cinco libros que constitúe a base da primeira parte da Biblia e o núcleo
do que se coñece coma a Lei de Israel. Conecta co libro da Xénese a
través da lembranza da historia de Xosé no primeiro capítulo (Ex 1,17). Xosé un dos patriarcas, orixinario de Canaán asentouse en Exipto
onde foi un personaxe de prestixio na corte (Xen 37-50). Éxodo non
narra a chegada á terra. Esta será relatada así coma a súa distribución
entre as tribos nos libros de Números, Xosué e Xuíces.
O libro é complexo se se ten en conta a historia da súa formación.
Hai sen dúbida relatos antigos fortemente arraigados na conciencia
dos israelitas aos que na etapa do desterro en Babilonia e a volta á
terra (S. VI a.C.) se lles deron a súa forma definitiva. Non ten por tanto
un autor único senón que estivo sometido a diferentes redaccións e
revisións, patentes nas repeticións, nas diferencias estilísticas e
noutros elementos formais e temáticos.
O Éxodo desenvólvese principalmente en tres escenarios: Exipto, o
deserto e o Sinaí que dan pé a dividir a obra en tres seccións:
1. A estancia e saída de Exipto: Ex 1,1-15,21: Os quince primeiros
capítulos narran a transición entre o ser escravos en Exipto
(Ex 1) e libres no deserto (Ex 14). A historia de Moisés co relato
do nacemento, xuventude e vocación, as entrevistas co Faraón,
as dez pragas, a institución da Pascua e o paso do Mar Rubio
son as escenas principais. O capítulo 15 é un cántico no que
en voz de Miriam, a irmá de Moisés, se resume a saída e se fai
profesión de fe no Deus liberador (“Ti leváchelo e plantáchelo
na túa propiedade” - Ex 15,17).
2. A marcha a través do Deserto: Ex 15,22-18,27 (común ó libro
dos Números no que se continúa esa marcha ata Moab - Nm
10,11-21,35; 22-36). É unha parte máis breve, de camiño polo
el libro del Éxodo, Madrid 2002; Wiéner, Cl., El libro del Éxodo (Cuadernos
Bíblicos 54), Estella (Navarra)1988.
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deserto no que, ante as dificultades e as dúbidas vividas polo
pobo, Deus aporta o maná e a auga do penedo que dará confianza aos israelitas para poder continuar.
3. Os acontecementos do Monte Sinaí: Ex 19-40. A terceira parte
do libro é a máis densa teolóxicamente. Nela pode diferenciarse
a teofanía do Sinaí, a formalización da alianza e entrega
do decálogo coas explicación das diferentes normativas, a
ratificación da alianza, as instrucións referentes ao santuario e
á súa construción e o episodio do becerro de ouro coa renovación
da alianza (Ex 32-34). Nestes capítulos ponse de manifesto que
Deus ocupa todos os lugares, que El é o señor do pobo e que todo
está cheo da súa presencia. É o que a linguaxe bíblica refire coa
expresión “a gloria de Iahveh”. Esta sección, como a anterior,
amosa un pobo débil que necesita da presencia constante de
Deus.
2.2. Algúns temas teolóxicos
2.2.1. “A liberdade fronte á escravitude” (Ex 1,1-15,21)
O libro do Éxodo comeza recordando o momento no que os hebreos
se estableceran en Exipto unindo o relato que se vai comezar cos
relatos patriarcais (1,1-7). Fala do seu crecemento e recoñecemento.
Tras unha presentación positiva o texto afirma que “Subiu ao trono
de Exipto un rei novo que non coñecera a Xosé” (Ex 1,8). Con iso
estase poñendo de manifesto un cambio substancial na situación.
Lonxe de seren recoñecidos e valorados os israelitas caen nunha
situación de escravitude contraria á alianza establecida por Deus cos
patriarcas e contraria por tanto á vida. Desde o principio do libro
estase presentando un problema de soberanía; o conflito entre Faraón
e o Deus de Israel. O contido de toda esta sección responde á pregunta
¿quen é o señor de Israel?; ¿pertence o pobo a Iahveh ou ao Faraón?
Isto concrétase especialmente no relato das pragas, como consecuencia
da obstinación de Faraón e a súa actuación contraria aos designios de
Iahveh (Ex 7-12).
O pobo, pola mediación de Moisés, empeza a coñecer que Deus é o
partidario da vida, o que non abandona ao pobo, o que oe o seu clamor
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e que é máis forte que a morte. Non é coma o Faraón que busca a súa
destrución. Cando o Faraón desaparece, cando a fonte da opresión
cae, a vida é posible. Será o momento de se poñer en camiño.
O paso do Mar Rubio, ao final da sección, é o inicio da liberdade
(Ex 14). É un momento fundante na historia de Israel. Lonxe do
problema da súa explicación histórica, o paso dunha fronteira natural
constitúe o maior símbolo de que “algo” queda atrás e de que hai un
novo comezo. É tamén o símbolo da unidade (consegue pasar o pobo
oprimido que busca a vida) e da protección divina (o anxo de Deus vai
diante e detrás do pobo e nada lle poderá suceder - Ex 14,19). Atrás
queda a morte, a escravitude, a perda da identidade. Diante ábrese
un futuro marcado pola promesa dunha terra, dunha identidade e da
liberdade.
Nestes capítulos (non sen dificultade) Israel aprende a ser libre;
capacidade que desenvolverá ao máximo na segunda parte do Éxodo
cando desde a súa liberdade pode optar por volver atrás ou por seguir
adiante.
2.2.2. O deserto, camiño cara a liberdade
Entre Exipto e a terra de Canaán está o deserto, un espazo no que
o pobo debe vivir durante un longo período de tempo, que a tradición
bíblica concreta na cifra simbólica de 40 anos.
Teoloxicamente o deserto é un lugar importante que ten diversos
significados. En ocasións é o lugar da morte, o sitio onde non hai nada
e por tanto un lugar de condena. Alí vai Agar a morrer co seu fillo
(Xen 21,16) e alí é onde Elías se desexa a morte (1Re 19). Por outra
banda pode ser o sitio no se que se inicie unha nova etapa vital; é o
lugar de retiro (Mc 1,35), de silencio, de abandono espiritual, o lugar
da nova sedución onde Deus fala ao corazón (Os 2,16).
No libro do Éxodo o deserto é un lugar de paso, unha transición
longa entre o pasado e o futuro; entre a escravitude e a liberdade. É
un lugar de proba, de inseguridade, de temor, pero sobre todo é lugar
de aprendizaxe. No deserto o pobo de Israel constrúese coma pobo,
aprende a ser dependente e a fiarse da promesa de Deus. No lugar no
que non hai nada, no non se pode cultivar, no que non se ve camiño, o
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pobo aprende a confiar e a deixarse conducir por Deus coa mediación
de Moisés. Apréndese que: “mentres estiveches no deserto non se che
gastaron as sandalias, nin pasaches fame, porque eu coidaba de ti”
(cf. Dt 8,2-4).
O camiño do deserto está xalonado por dous acontecementos: a
experiencia da sede e da fame. Son dúas realidades vitais. A primeira
está recollida no episodio de Marah ou das augas amargas (Ex 15,2225) e no de Masah e Meribah (Ex 17,1-7) nos que Deus da de beber
ao pobo. A segunda está nas narracións do paspallás e o maná (Es 16)
polo que Deus asegura o alimento diario ao longo de toda a travesía
do deserto. A acción de Deus responde á murmuración do pobo, á súa
incredulidade, á tentación de volver a Exipto. O camiño do deserto
está marcado pola dúbida e a saudade do pasado. Ante as dificultades
o pobo non quere seguir adiante e pregúntase “¿por que nos sacaches
de Exipto para facernos morrer de sede?” (Ex 17,3). Queren ir de
volta á terra da que tanto lles custou saír, sinal de que xa esqueceron
que Exipto é lugar de escravitude, que non ansían a liberdade. Na
desesperanza Deus da mostras da súa presenza continua.
2.2.3. A revelación do Sinaí, a Alianza e a Lei
Todo o relato do Éxodo constitúe en si mesmo a revelación de Deus
tanto a través da relación con Moisés e co pobo, como a través das
actuacións especificamente salvadoras.
Iso non exclúe que se deba falar de momentos especiais de revelación;
aquelas pasaxes nas que Deus manifesta explicitamente os riscos da
súa divindade. Son os denominados relatos teofánicos: Ex 3, ou relato
da silveira ardente, Ex 19, a teofanía do Sinaí coa entrega das táboas
da Lei, e Ex 33-34 na tenda do encontro e a renovación da alianza.
Na primeira parte do libro, no episodio da silva ardente (Ex 3),
Deus preséntase a Moisés. Faino cando el está pastoreando, é dicir, no
medio dunha actividade diaria, a través de algo ordinario coma unha
silveira pero introducindo un elemento extraordinario: o lume non
consume o arbusto. Nese momento tras o acercamento do israelita,
Deus revela o seu nome: YHWH, (Ex 3,14). A expresión hebrea é de
difícil tradución. A gran parte dos investigadores e das traducións
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empregan a expresión “eu son o que son”. Cun valor de presente e de
futuro (eu son o que serei) é dicir de permanencia e de proximidade
(eu son o que estou sempre convosco). É o nome e a identidade do
Deus que acompaña, que non abandona aos seus e que desenvolve
a súa existencia en referencia ao pobo. O feito de que o nome de
Deus se presente ao principio e que sexa el mesmo quen o da, pon de
relevo a súa importancia. Pon a Deus mostrando progresivamente a
súa identidade nas súas palabras e accións. É un Deus que escoita o
sofrimento do pobo, é un Deus liberador, é un Deus comprometido con
Israel. Unhas veces actuará directamente e outras de modo indirecto
ou mediado por Moisés. Intervén do lado dos humildes, dos oprimidos
e fai que se vexa que o imposible, a vitoria dos sometidos, é posible
ante o soberano máis grande e poderoso do mundo –Faraón–. Está
conectado coa historia de Israel; el é “o Deus dos pais, de Abraham,
de Isaac e de Xacob”.
Tras esa presentación, no capítulo 19 está a densa revelación do
Sinaí. É unha teofanía de vital importancia para toda a historia da
fe de Israel. Está recollida tamén no libro do Deuteronomio, e hai
referencias claras no primeiro libro dos Reis na pasaxe de Elías no
Horeb (1Re 19,8-14). Os evanxeos rememoran este acontecemento
no relato da transfiguración (Mc 9,2-13; Lc 9,28-36; Mt 17,1-9) no
que Xesús é o protagonista. No libro do Éxodo é o momento máis
importante, constitúe o punto culminante de toda a obra pois
expresarase de modo claro a alianza e entregarase a lei. Instrumentos
que posibilitan ao pobo ser “pobo de Deus” e que lles confiren
identidade como pobo libre.
Nese acontecemento, en contraste coa proximidade no deserto,
Deus é enormemente distante, está lonxe. A súa gloria ponse de
manifesto e acompáñase, como é habitual nas culturas orientais, de
numerosos elementos de tipo atmosférico, sonoros e visuais (trebóns,
raios, lume, fume, sons de trompeta...). Con eles simbolízase o poder
da divindade e a súa trascendencia. Moisés é o único autorizado
para subir ó monte, o lugar de Deus, para recibir directamente a súa
palabra transformadora.
A alianza é o elemento fundamental que se expresa a través da
doazón da lei (o decálogo e o código da alianza) e o santuario (lugar
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da presencia de Deus). Por medio deles os israelitas comprométense a
recoñecer e a vivir que: “Eu son o Señor, o teu Deus, que te saquei da
terra de Exipto, da condición da escravitude. Non terás xunto comigo
outros deuses” (Ex 20,2).
O regulamento dos costumes, a normativa sobre a convivencia e a
ordenación de todo o referente ao culto constitúe unha parte importante
desta terceira sección. A alianza feita con Deus debe expresarse e
vivirse en comunidade. O pobo é pobo de Deus polo seu comportamento
con El e cos demais. A xustiza é a base do comportamento. O culto é
a expresión da relación ordenada coa divindade.
O episodio do becerro de ouro (Ex 32) amosa, unha vez máis,
a debilidade de Israel. Pese ao seu compromiso con Iahveh e ser o
depositario dunha promesa de bendición, Israel erra na súa fidelidade.
Ante a tardanza de Moisés o pobo pide a Aarón que faga uno novo
Deus. O pobo, por tanto non entendeu nada da alianza de Deus. Non
interiorizou que a promesa de permanencia é inamovible aínda que
a presencia de Deus non se note. Os israelitas son un pobo de “dura
cerviz” Aínda así Deus seguirá optando por el porque é “compasivo e
benfeitor, tardo á ira, rico en amor e lealdade, que garda o seu amor ata
a milésima xeración, que perdoas as culpas, os pecados e os erros”.

3. Principais personaxes
Ao longo de toda a narración hai catro protagonistas xa mencionados:
Faraón, Deus, Moisés e o Pobo de Israel.
Faraón e Deus
A figura de Deus cobra sentido pouco a pouco no relato. De feito
non aparece nos primeiros capítulos aínda que é o protagonista
indiscutible do Éxodo. É quen dirixe a acción. O narrador coidase
moito de presentar antes a quen é o causante do infortunio do pobo:
“Faraón”. Del dise simplemente que ten medo de que o pobo siga
medrando e polo tanto que acade o poder. Para evitalo constitúese
como o representante da morte infrinxindo inxustos modos de
traballo aos israelitas durante a escravitude. Todas as actuacións do
Faraón son a antítese do que Deus fará polo seu pobo. Aquel intenta
dar morte, está atemorizado con perder o poder, non teme ao Deus
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dos hebreos e crese superior a el. Paradóxicamente da súa propia casa
e do seu pobo sairá a salvación: As parteiras exipcias desobedecen as
súas ordes (Ex 1,19) e a súa filla acolle a Moisés quen será o liberador
(Ex 2,1-10).
O Faraón esquece o pasado e non lle importa o futuro. Desaparece
no capítulo 14 e non volve aparecer no libro. O Deus de Israel,
que aparece en Ex 2,23 fai referencia constante á alianza feita con
Abraham e pide constantemente ao pobo que lembre o seu pasado,
a súa promesa. Desde aí abre o futuro. Un futuro cheo de vida, de
posibilidades, de liberdade e de autonomía.
Moisés
A figura de Moisés é fundamental na obra e en toda a tradición
bíblica tanto xudea como cristiá. A súa vida comeza cunha lenda
sobre as súas orixes. No momento da forte ameaza para os cativos
hebreos el salva a vida pola filla daquel que será o seu inimigo. A súa
xuventude non ten nada de idílico. Mata a un hebreo e debe fuxir.
É nesa vida coma foraxido onde recibe a chamada de Deus (Ex 3) e
empeza a xurdir un personaxe que se vai transformando para chegar
a ser o líder carismático do pobo. Moisés é un home que vive como
estranxeiro na corte do Faraón, que é estranxeiro entre os seus e que
é estranxeiro en Madián. Só pouco a pouco poderá ser aceptado coma
guía do pobo. Axudarao, segundo o Éxodo, o seu parente Aarón e a
súa irmá Miriam.
O relato da vocación é fondamente humano. Un home que se nega a
obedecer a Deus, a acoller a palabra e a misión escusando que non sabe
falar. Os enviados de Deus non son perfectos, necesitan dos outros,
teñen as súas dúbidas, os seus temores e as súas “negociacións”.
Neste senso Moisés constitúe un excelente exemplo. As súas propias
dúbidas implicarán que nin sequera el poida chegar a habitar na terra
prometida.
O pobo de Israel
O pobo é un personaxe colectivo a penas individualizado. Os valores e
o proceso que presenta é tan interesante coma modelo de crentes coma
o de Moisés. Pouco a pouco van acollendo e comprendendo o futuro
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que lles agarda, pero evidentemente non sen mirar continuamente
atrás. É un pobo débil, inseguro e idólatra pero é o pobo elixido por
Deus. Unicamente desde a debilidade Deus pode iniciar o camiño
para o cambio, consentindo co propio pobo. Poderiamos dicir que o
pobo aprende no camiño a ser pobo.
Os capítulos do 1 ó 14 amosan progresivamente a configuración
do pobo coma suxeito libre e independente que acepta vincularse a
Deus e telo coma o seu Señor. Dita vinculación non anula as súas
características persoais previas se non que estas se constitúen coma
condición de posibilidade para a nova “servidume”, a vinculación
incondicional a Deus. Segundo Auzou a partir das “fórmulas
itinerario” se pode advertir unha dinámica que vai da escravitude
ao servizo2. Na primeira parte do libro do Éxodo, fálase dos traballos
forzados que os hebreos teñen que prestar en Exipto, da escravitude
á que os someteu o Faraón, mentres que na última parte se expoñen
os traballos no santuario, destinado ao culto, ao servicio litúrxico en
honor de Yahve. Pásase da escravitude ao servicio libre a Deus.
Nos primeiros capítulos danse as condicións de posibilidade para
ser o Pobo de Deus: pobo oprimido pero forte e capaz de sobrevivir,
pobo débil con capacidade de escoita e de resposta, pobo temeroso que
ó final ten o valor para iniciar unha gran andadura.
Coma Moisés sofre unha gran transformación ao longo de todo
o relato. Pero a diferenza con aquel é que esta pasa inadvertida en
moitas ocasións.
Conclusións
O libro do Éxodo, da saída, é o relato dunha transformación, dun
cambio sustancial feito pola iniciativa de Deus, pero contando co
consentimento do pobo. A igrexa, as comunidades cristiáns miran
hoxe o relatado nesta obra coma modelo de camiño a seguir. A súa
actualidade é indiscutible.
2

Auzou, De la servitude au sevice. Étude du livre de l’Éxode, Paris 1961
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A escravitude é a situación de moitas persoas, sociedades, nacións,
estruturas, que ven coma a opresión vai medrando día a día. O reto
está en abrir canles de liberación.
O deserto está presente na nosa historia de crentes. O reto é atopar
a presenza de Deus nese espazo persoal e comunitario.
A Alianza é esquecida moitas veces. O reto é lembrar e deixarse
sorprender sempre por un Deus que camiña co pobo.
A debilidade, o medo e a tentación de mirar e volver a “tempos
mellores” é facilmente detectable. O reto está en saber mirar adiante,
en sentirse pobo que camiña e que sabe que non se pode mirar atrás.
O libro do Éxodo, polo tanto, aporta as claves para seguir camiñando.
O reto é coñecelo e facelo realidade hoxe.
Carme Yebra Rovira
Facultade de Teoloxía
Universidade Pontificia Comillas-Madrid
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Frei Xosé, un bispo
galego e franciscano
Victorino Pérez Prieto

Frei Xosé (Xosé Hixinio Gómez González, Lalín, 1932) era o bispo
número cen do episcopoloxio lucense, e exerceu de prelado desta diocese
toda a súa andaina episcopal, 27 anos. Pero quería ser recordado
máis como un servidor da xente que coma un ilustre prelado; como
alguén que soubo estar perto daqueles que o necesitaban. Como foi
universalmente recoñecido sobre todos nestas semanas pasadas, tras
o falecemente o 8 de xaneiro, a sinxeleza do trato era unha das súas
meirandes virtudes.
O mesmo alcalde de Lugo, López Orozco, recordábao con xustiza
como “unha persoa que co seu sorriso daba credibilidade e confianza”.
Había menos dun mes que o bispo de Lugo recibira o título de fillo
adoptivo da cidade e que os lucenses lle renderan unha homenaxe
fronte ao Pazo Episcopal. Frei Xosé saíra á fiestra para agradecer as
mostras de agarimo popular dicindo estas expresivas palabras:
“Quero que me recordedes como un bispo que soubo sufrir e servir.
Quero permanecer nas vosas memorias sendo un bo exemplo para todos, neste intre da miña enfermidade. Graciñas... Oxalá teña un buratiño pequeno no voso grande corazón de lugueses. Nunca, nunca vos
esquecerei. Sempre recei por vós, por todos, por enriba de ideoloxías,
e seguireino facendo”.

As palabras dunha lucense despois do seu enterro, manifestan a
acollida popular que sempre tivo este bispo: “Saiba frei Xosé que aínda
que non o poidamos ver, non poidamos disfrutar da súa conversa, da
mirada sincera e cómplice e incluso dalgunha picardía, vostede para
min coma para todos os fieis non está morto porque o imos levar
sempre nun curruncho moi especial dos nosos corazóns”.
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Gustaba ser chamado “frei Xosé”, máis que os trasnoitados
“eminencia” ou “monseñor Gómez”; nin sequera o señorial “don
José”, coma outros colegas. Era un bispo sinxelo, un franciscano que
buscou ser fiel discípulo de San Francisco, o seu mestre, que tanto
enraizou en Galiza. Nisto sempre lembro a don Ramón Otero Pedrayo,
que lle tiña máis lei ao santo de Asís que a ningún outro persoeiro,
e pediu ser amortallado co hábito franciscano. Un franciscanismo
que soubo expresar ben Asorey en dúas magníficas obras, que
acompañaron a frei Xosé na súa vida: o monumento en pedra ante o
convento compostelán de Valdediós, no que o santo ergue esperanzado
os brazos e o pobo galego acompáñao subindo con el cara a Deus; e o
santo labrado en madeira que enche o museo de Lugo, moi preto das
dependencias do bispo.
Frei Xosé era da mesma orde que Carlos Amigo, cardeal arcebispo
de Sevilla, que presidiu as súas honras fúnebres, e o tamén galego
Antonio Peteiro, arcebispo emérito de Tánxer. Os tres foron irmáns no
convento de Santiago e compañeiros de docencia no Centro Teolóxico
Compostelán, ata que os fixeron bispos. Tívenos de profesores nos
meus estudos nese centro: Gómez, de Dereito Canónico; Amigo, de
Antropoloxía, e Peteiro, doutras materias; recórdoos con agarimo,
como profesores valiosos e amigos de trato moi agradable. Lembro o
que me custou aseñoralo, cando coincidimos nas primeiras reunións de
curas lucenses e mindonienses; fíxeno por respecto aos compañeiros,
pois sabía que a el non lle parecia mal que o atuara.
Era fillo dun avogado e naceu no seo dunha familia numerosa na
vila de Lalín, a vila de Aller Ulloa, Laxeiro e a Virxe do Corpiño. Fixo
humanidades no convento de Herbón, e logo Filosofía e Teoloxía en
Ponteareas e Compostela. Pola súa valía, envíano a Roma, onde se
licencia en moral no Antonianum. Estuda logo dereito no Laterano,
licenciándose en Canónico e Romano, doutorándose en 1961.
Frei Xosé chegara a Lugo a comezo dos anos oitenta para suceder a
monseñor Antonio Ona de Echave, maxestoso, ampuloso, distante e
con anel para ser bicado. “Nisto veu Frei Xosé, franciscano, falando
galego, con voz cantora, sempre con palabras de paz, con portas
abertas, con mans abertas” —escribían en Galicia dixital—. E Lugo
foi, pouco a pouco, sendo taladrado pola constancia deste discípulo
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do de Asís, que fixo o que puido nunha diocese con clero vello, con
diocesanos envellecidos... Para os revolucionarios foi un moderado;
para os moderados, un revolucionario. Para a xeneralidade dos
lucenses, un home bo, dialogante, aberto, que camiñaba nunhas rúas
de pedra que gravan todo o que escoitan, que recollen as pegadas máis
febles, que nunca están soas porque levan encima o peso da vida”.
Felipe Senén dicía con moita razón noutro artigo que frei Xosé “era
outra cousa entre as xerarquías... leal á súa terra, particular nos
ámbitos purpurados, inspiraba achegamento”.
Outra das súas virtudes era comprender o papel dos medios de
comunicación. Por iso, impulsou a emisora de Radio Popular de Lugo,
que revolucionou a comunicación lucense, liderando unha bandeira
de liberdade como nunca na cidade se vira e escoitara. Eu mesmo
tiven a ocasión de colaborar case a diario coa emisora nos anos en
que estiven por Pastoriza; foi nun programa en galego, repetidamente
premiado: A carón.
Tense salientado a particular sensibilidade de Frei Xosé de cara aos
medios de comunicación, pero poucos saberán que tamén escribiu
en Encrucillada (63, 1989) e en Irimia, revista deostada por outros
colegas seus. Alí publicou varios textos, xunto co bispo Araúxo,
igualmente querido polo pobo galego. Alí falaron ambos con valentía
do valor do galego e da importancia de empregalo habitualmente na
liturxia. Non eran perfectos, e tiveron que aturar máis dunha crítica,
pero Deus nos dea máis bispos así.
Victorino Pérez Prieto

Teólogo e escritor
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Xusto recoñecemento
Agustín Díaz

Desde hai 31 anos, cada dous meses os xornais veñen recibindo unha
revista que da conta das cousas que
interesan a un sector da igrexa galega preocupada pola fe e polo país.
Unha vez ao ano, desde hai dúas décadas, os mesmos xornais reciben a
noticia da celebración dun foro que
aborda temas da fe e da cultura en
Galicia. En moi poucas ocasións eses
xornais se fan eco destas cousas.
Rompendo con este silencio, o labor desta revista, personificado en
Andrés Torres Queiruga, ata hai
pouco director da mesma, mereceu o
recoñecemento na categoría de “mellor labor de comunicación en medios
impresos” dentro dos Premios Galicia de Comunicación 2007. O xurado
que tomou tal acordo, presidido polo
decano da Facultade de Ciencias da
Comunicación da Universidade de
Santiago, estaba integrado polos directores de seis xornais galegos: El
Ideal Gallego, El Correo Gallego, El
Progreso, La Región, Faro de Vigo e
La Voz de Galicia. Na sucinta nota
oficial sobre a concesión dise que o
galardón premia ao “presidente e un
dos fundadores de Encrucillada, revista galega de pensamento cristián,
unha publicación creada en 1977 desde a que reivindicou o uso da lingua
galega na igrexa”.

Os outros premios de comunicación
deste ano foron para La Voz de Galicia, A Nosa Terra, O Carrabouxo, o
Encontro de Poesía Galega de Radio
3 e o programa Alalá da TVG.
No seu discurso no acto de entrega
dos premios, o presidente da Xunta
aludiu á “veterana Encrucillada de
Andrés Torres Queiruga, testemuño
dunha igrexa enraizada no seu país e
no seu tempo”. E alí, no acto de entrega dos galardóns, acompañamos
ao premiado, Andrés Torres Queiruga, doce colaboradores da revista.
Encabezados pola máis antiga e meritoria Engracia Vidal Estévez, cuxo
labor foi destacado polo premiado na
súa lembranza ao traballo de equipo
que esta revista representa ao longo
de varios decenios.
A solemnidade e protocolo do acto
de entrega do premio, ao que acode
cada ano unha ampla representación
dos medios informativos galegos, non
nos impediu compartir o gozo íntimo
do recoñecemento público dun traballo ilusionado e sentido de moita xente ao redor de persoas como Andrés
Torres Queiruga e Engracia Vidal
Estévez e dos novos valores de Pedro
Fernández Castelao e Marisa Vidal
Collazo.
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Unhas eleccións en
clave de pasado
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. Que se elixe o 9 de marzo?
O Partido Popular non foi capaz
de entender nin asumir a derrota
electoral do 14-M de 2004, e por iso
presentou unha estratexia de oposición orientada cara a reversión dos
resultados e o seu inmediato acceso
ao poder. Na base desta actitude está
o convencemento, quizais sincero, de
que os atentados perpetrados contra
os trens do corredor do Henares produciron unha alteración fraudulenta
e momentánea dos resultados, e de
que esa alteración non é allea á utilización mediática daquel criminal
atentado.
A consecuencia desta interpretación é que as eleccións do vindeiro 9
de marzo de 2008 atufan a puro revisionismo, coma se fose máis importante desarborar ao contrario que esbozar as liñas mestras dun proxecto
político propio. “Se gaña o PP –dinos
o PSOE– darán marcha atrás nas políticas sociais, volverase a gobernar
en conivencia coa xerarquía católica,
e todo canto supuxo avanzar nas li-
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berdades individuais baseadas nunha
interpretación laica da Constitución,
será de novo reconducido ás prácticas
dunha sociedade tradicional”. Pero
“se gaña o PSOE –dinnos os conservadores– seguiremos instalados nun
proceso de falsa modernización que,
co engado de facernos campións das
liberdades, do laicismo e da modernidade, proseguirá a irresponsable
destrución da orde social e das institucións que manteñen os valores e a
moral colectiva”.
E por iso temos a estraña sensación
de que esta vez non se discuten programas alternativos para unha convivencia articulada e estable, senón
dúas visións do país que, mediante
un proceso de interpretación constitucional levada a niveis extremos,
abócanos de feito a dous modelos
constitucionais nidiamente diferenciados.
As claves aparentes desta confrontación foron, durante a maior parte
da lexislatura, a política exterior e
europea e a organización territorial
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do estado; e xa neste final, a situación económica e as relacións coa
igrexa católica. E ben se entende que
se a política de oposición se desenvolve en torno a unha elipse trazada
sobre referencias tan abstractas é
porque o apego a uns principios tan
simples e radicais obriga ao electorado a escoller, sen a penas matices,
entre dúas propostas totalizantes e
independentes, que é a fórmula elixida polos dous grandes partidos para
desbotar do debate mediático todas
as cuestións que non lles interesan.
Hai que dicir, non obstante, que a
realidade non é tan crúa, e que, por
enriba desa sensación de revisionismo que refulxe nas formulacións
pro-gramáticas, albíscase un panorama de coincidencia nas políticas
eco-nómicas e sociais que non parece perigar por un cambio de goberno. A experiencia dinos que todos os
cambios feitos polos socialistas con
grande escándalo mediático do PP
–divorcio, aborto, familia, modelo
territorial, laicización do ensino público e políticas de igualdade– foron
despois asumidos polo PP, que a penas introduciu cambios nin revisións
nos termos nos que expresara a súa
previa oposición. E en modo algún
existen datos que poidan facernos
pensar que esta vez, na hipótese
pouco probable de que gañase as
elección só PP, o comportamento fora
esencialmente diferente.

Nestas circunstancias, despois
dunha lexislatura estéril no terreo
discursivo e político, todo apunta a
que nas vindeiras eleccións do 9-M
subxace unha disxuntiva tan simple
coma a que dominou as eleccións de
2004. Porque a verdadeira diferenza
entre o PP e o PSOE segue estando
nos talantes, entre un PP que segue
inquietando pola súa incapacidade
de dialogar coas autonomías, pola
súa belixerancia internacional e pola
súa intención de tutelar os dereitos
democráticos esenciais, e un PSOE
que, abrazado con esaxeración a idea
dun libertarismo laico, acabou por
deslizarse cara un certo fundamentalismo constitucional que exclúe todo
debate axiolóxico sobre os principios
constitucionais.
As enquisas falan neste intre dun
empate técnico con moi lixeira vantaxe do PSOE. Pero eu non dubido
en dicir que, alomenos desde a miña
óptica, ao PP de Rajoy aínda lle pesa
coma unha lousa o derradeiro aznarismo, cuxa tendencia á crispación
interior, ao belicismo e ao nacionalismo de estado produce aínda enormes
inquietudes e temores. Non quero
ocultar, porén, a profunda decepción
na que se resolveu en termos xerais
o goberno de Rodríguez Zapatero,
que dispoñendo de excelentes oportunidades para a reforma e modernización do país e da súa administración, cometeu gravísimos erros nas
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reformas estatutarias, banalizou ata
o extremo as políticas sociais, caeu
no clientelismo electoral en moitas
das súas políticas, e deu sensación
de descoordenación e falta de liderato en case todo. Pero para min segue
sendo certo que, mentres as actitudes do PP moven a unha profunda
desconfianza so-bre a convivencia
democrática e a normalidade política, as do PSOE seguen pegadas a un
certo radicalismo democrático que
minimiza os efectos dos seus grandes
errores.
Digamos tamén, para pechar neste
tema, que as eleccións xerais seguen
tendo en Galicia unha clave interna
de certo sorprendente, xa que poucos
dubidan de que no seu resultado –a
favor do PSOE ou do PP– vai implícito tamén o prognóstico electoral das
eleccións galegas de 2009, nun proceso que fala moito –e mal– da nosa
autonomía política.

2. Vigilate itaque, quia
nescitis diem neque horam
(Vulgata, Mat. 25, 13)
A morte de Xosé Cuiña, nos días do
nadal, conmoveu profundamente á
sociedade galega. E nesta conmoción
produciuse unha esaxeración lau-datoria que, ademais de falsear seriamente a recente historia de Galicia,
impide interpretar a un personaxe
que, despois de dispoñer do favor de
Fraga e de altísimas cotas de poder,
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perdeu todas as oportunidades de sucesión a causa das intrigas internas
do PP e da traidora interpretación
que fixo Fraga da crise do Prestige.
Ninguén lle nega a Cuiña a súa teimosía, a súa vocación de poder e o
esforzo que fixo para impulsar unha
carreira persoal meteórica que estivo a punto de levalo á presidencia da
Xunta. Pero iso non debe impedirnos
dicir que o seu galeguismo formal
sempre estivo supeditado ás estratexias centrais do PP, que as bases do
seu modelo, se has hai, permanecen
inéditas, e que a súa confusión entre
os ámbitos do público e do privado
forneceu a Fraga Iribarne da desculpa que necesitaba para cortarlle a cabeza ao delfín. E por iso faríamos moi
ben se, mediante unha gabanza contida do político e do amigo, evitamos
o esperpento mediático que rodeou a
súa lamentable morte e enterro.
Cuiña era un político suficientemente importante para que a súa
morte se convertese en noticia de alcance para todos os galegos. E tampouco podemos esquecer que a sociedade mediática ten unha irrefreable
tendencia a esaxerar as situacións
ata o punto de elevar ata extremos
incribles aos mesmos personaxes que
se dispón a esquecer. E por iso entendo que a clave desta hipertrofia política do home falecido hai que buscala
fóra da política, onde, especialmente
nas xeracións maduras, produciu

Unhas eleccións en clave de pasado

unha sensación de febleza e inseguridade que a todos nos fixo meditar.

3. A rúa é de Rouco Varela,
Cañizares e García Gasco

Porque o verdadeiro impacto do
falecemento de Cuiña non foi a desaparición dun político que xa non
estaba na primeira liña de actividade
nin tiña visos de volver a ela, senón a
sensación de sorpresa derivada dunha morte súpeta que se cebou nun
home novo, famoso, poderoso e posuidor de fortuna, que se conformara
nos nosos imaxinarios como o paradigma do vitalismo sobrehumano.
E por iso penso que a súa morte foi
coma un aldrabonazo nas conciencias de moita xente –especialmente
do mundo político e financeiro– que
se veu obrigada a lembrar que non
sabemos nin o día nin a hora.

Para min no é discutible que, incluso nun estado constitucionalmente aconfesional, a igrexa ten dereito
a participar no debate que orienta
os procesos lexislativos, facendo valer o peso da súa tradición, do seu
rigor doutrinal e da cultura que de
xeito sobranceiro contribuíu a crear.
E tampouco me cabe ningunha dúbida de que o pluralismo axiolóxico
desborda o marco constitucional, que
lonxe de ser a única fonte de creación
dos valores sociais, está sometida a
un proceso de vixilancia ética do que
somos titulares todos e cada un dos
cidadáns dotados de criterio moral e
responsabilidade política.

Eu mesmo, cando fun á súa casa de
Filgueira a darlle o derradeiro adeus,
sentín –diante incluso da perda do
amigo– a forte interpelación que nos
presenta o poder derrubado á terra
nun acto inescrutable do Deus providente, que non só nos interpela pola
incerteza da hora, senón que nos fai
pensar na vaidade do mundo, na febleza do préstamo vital desde o que
facemos fatuos proxectos, e na igualdade definitiva que temos os homes
no principio e no fin. Por iso coido
que o que enterraron en Prado o día
30 de decembro de 2007 –xa foi o ano
pasado– non era un político famoso
e chorado, senón unha metáfora da
vida que nos estaba interpelando.

Xa que logo, o problema que temos
os católicos cos tres cardeais, versión
sacralizada e penosa dos tres tenores,
non é o seu radicalismo anticuado e
partidista, senón a fórmula escollida
para facer patente un discurso moral
que queda banalizado pola súa teatral representación e que nos priva a
todos os católicos de participar nun
debate construtivo, rigoroso, eficiente e ético. Eles pasarán e a igrexa queda. Tamén pasará Zapatero e deixará
en evidencia a todos os catastrofistas
que axiña se han de pregar ás vontades do poder. E en ningún caso parece que o proceso de evolución do
compromiso cristián que rebule no
pobo de Deus vaia quedar varado na
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ratafía de simplezas coa que se resolveu o mítin-homilía da praza de
Colón. Pero ninguén nos pode quitar
a sensación de pobreza intelectual e
narcisismo moral co que se está comportando a xerarquía católica, que
seguramente lle fai moito máis mal
á igrexa de Cristo da que lle poidan
facer as leis do Partido Socialista.

4. Outro nubarrón vaticanista
Igual que moitos outros galegos,
quedei profundamente sorprendido
pola xenreira manifestada polo embaixador Francisco Vázquez contra
do seu sucesor –Xabier Losada– na
alcaldía da Coruña, que non só o leva
a minimizar ao político que o substituíu, senón a facer unha interpretación da actual política galega que só
ten sentido para a súa manía persecutoria.
A enfermiza afirmación da autonomía do PSdeG-PSOE fronte ao
BNG non só implica un descoñecemento absoluto do xogo de poderes
en Galicia, e das enormes rendas
que os socialistas tiran da coalición,
senón que implica tamén unha certa
criminalización das opcións nacionalistas e unha disposición a romper
a congruencia ideolóxica e económica das coalicións, en aras dun puro
oportunismo político e das estratexias persoais de poder.
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Sen deixar de ser un admirador do
alcalde Orozco e sen sentirme capaz
de facer un xuízo pertinente sobre as
circunstancias que lle impediron acadar unha coalición estable co BNG,
teño por certo que o feito de rachar
cun modelo de coalición centralizada, que sexa capaz de xerar a alternativa de esquerdas que en realidade
aínda non existe, é unha eiva, e non
un éxito, do alcalde de Lugo. E non
me parece de recibo o alimentar un
modelo de confusión ideolóxica, no
que a acción se impón sobre os valores e onde parece o mesmo ser de
dereitas que de esquerdas, que tanto
lle mola, segundo se ve, ao ex alcalde
coruñés.

5. O pesadelo do Prestige
asoma de novo
Laura T. Swain, xuíza do Tribunal
Federal de New York, declarouse incompetente na demanda presen-tada
polo goberno de España contra a
clasificadora ABS, que certificara no
seu día –seis meses antes da traxedia– as condicións de navegabilidade
do Prestige. Xa que logo, pendentes
da correspondente apelación, e aínda
que parece posible presentar unha
demanda similar diante do xulgado
de Corcubión, todo apunta a que esta
declaración de incompetencia achégase moito –alomenos nos resultados
prácticos– a unha desestimación da
demanda, xa que as posibilidades de
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lograr unha indemnización de parte
de ABS fóra dos tribunais norteamericanos son case que nulas.
Pero as consecuencias deste pronunciamento da Sra. Swain distan
moito de esgotarse na perda dunha
multimillonaria indemnización en
euros, na medida en que a posición do
Tribunal neoiorquino poden estenderse ao fondo da cuestión, e favorecer as posicións dos que pensan que o
verdadeiro problema do Prestige foi a
absoluta incompetencia coa que a administración española xestionou a catástrofe. Pese aos esforzos realizados
para ocultar a verdadeira faciana do
caso Prestige, orquestrados mediante
cuantiosas indemnizacións e fortes
campañas mediáticas non parecen
suficientes para os tribunais, que seguen preguntándose polos erráticos
movementos do superpetroleiro e
pola falta dun expediente oficial no
que puidera rastrexarse o proceso
decisional, os órganos responsables
das decisións e as razóns invocadas
para definir tan esperpéntica viaxe
cara as veiras da fosa atlántica.
Por eso temos que prepararnos
para aceptar que todo o balbordo
soerguido entorno á catástrofe remate finalmente en auga de borraxes,
e que os fortes custos económicos e
ecolóxicos provocados pola lóxica da
indecisión e pola ineptitude dos altos
cargos da administración do estado
se perdan na historia sen ter xerado

unha verdadeira esixencia de responsabilidades e unha indemnización
efectiva dos danos provocados.

6. Martes de Entroido na
gran potencia americana
O martes de Entroido –5 de febreiro–
coincide este ano co chamado “Super
Tuesdey”, ou Supermartes, no proceso
de eleccións primarias que precede
as eleccións presidencias norteamericanas. Nese día elíxese o máis alto
número de delegados das primarias,
polo que pode quedar determinado o
candidato dalgunha das formacións
que concorren ás eleccións de novembro. Dada a importancia obxectiva que teñen a política económica e a
política exterior dos Estados Unidos
no contexto mundial, non é de estrañar que o proceso electoral americano forme parte da axencia informativa dos europeos.
Pero unha cousa é que teñamos un
razoable interese político nos asuntos americanos, e outra moi distinta
que xeremos un espectáculo de baixa
calidade mediática, á medida dos espectadores máis ignorantes e máis
pasivos, que tende a ser máis parecido ao decadente espectáculo dos Óscar que a unha realidade dramática
na que se deciden guerras e políticas
internacionais que a todos nos implican e interpelan.
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Non ten sentido que nos interese
máis o espectáculo americano que o
esforzo descomunal que está facendo
Europa a prol dunha política común.
Tampouco parece lóxico que saibamos máis cousas de Hillary Clinton
que de Angela Merkel, ou que nos
soe moito máis New Hampshire ou
Iowa que a Lombardía ou a RenaniaWestfalia.
Por iso nos está ben cando se trabuca toda a caterva de sabios yupies
cos que conectan as nosas cadeas

nacionais a diario e nos dan nunha
explicación coma esta: “Hillary Clinton gañou en New Hampshire contra
prognóstico porque case lle saltaron
as bágoas pola derrota de Iowa”.
Tamén a min se me saltan as bágoas con estas parvadas e ninguén
sente a máis mínima necesidade de
informarme con siso do que acontece
alén do Atlántico. Porque é evidente
que xa se ten aceptado que a política só é puro e elemental espectáculo.
Tamén aquí.

Xosé Luís Barreiro Rivas
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Filas e Abú Simbel
como referencias
Xoán Bernárdez Vilar
O francés Pierre Loti (1850-1923),
grande viaxeiro e autor de fluída e
brillante prosa, na súa obra La mort
de Philae, publicada en 1908, descríbenos con sentidas palabras as súas
impresións respecto aos vellos e admirables monumentos que enchían a
illa de Phílae, tamén coñecida como
Filae ou Filas. Esta estaba situada
non lonxe da cidade de Assuán e da
primeira catarata do Nilo. A construcción entre os anos 1898 e 1902
do primeiro encoro de Assuán tivera
como consecuencia que a maior parte
destes templos e construcións ficasen
parcialmente cubertos polas augas e
que a penas poidesen ser contemplados desde as embarcacións que
se achegaban a eles. De aí que Loti,
coñecedor no momento da súa visita
do feito de que o encoro ía ser recrecido de inmediato, utilizase escuras
expresións ao se referir á situación,
agoirando ao mesmo tempo o seu
sentir pola morte da illa.
A cousa, porén, non rematou así.
Porque, hai escasas décadas, a construción do gran encoro de Assuán,
no que traballaron bastantes galegos, acabou por asolagar por completo non só Filas senón tamén outras
partes da Nubia, pobos, casas e igrexas incluídas, así como os non menos

impresionantes templos de Abú Simbel, moi anteriores aos de Filas, xa
que foron construídos en tempos de
Ramsés II (1298-1235 aC).
Afortunadamente, nesta ocasión,
as institucións culturais de todo o
planeta, lideradas pola UNESCO,
conseguiron movilizar inxentes cantidades de diñeiro que permitiron
desmontar por medio de mergulladores as lendarias construccións de
Filas e trasladalas á inmediata illa
de Agilkía, onde quedaron libres das
augas e abertas de novo á admiración
pública. Ao mesmo tempo, os inmensos templos de Abú Simbel, divididos
en bloques, foron subidos á cima do
acantilado no que se atopaban para
situalos tamén fóra do lago que se estaba a formar. Este incríble traballo
rematou en 1968, e foi dunha exactitude técnica tal que, os días 20 de outubro e 20 de febreiro, o mesmo que
antes de que se realizase o traslado,
os raios do sol penetran ata o fondo
da nao do santuario de Ramsés II e
iluminan as estatuas alí situadas. Estas obras convertiron a Filas e Abú
Simbel en dúas novas marabillas,
que son visitadas por centos de miles
de turistas e de estudosos. Algo que
Pierre Loti non podía imaxinar hai
cen anos.
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Trasladándonos agora ao noso entorno podemos incidir en cousas das
que todos escoitamos falar algunha
vez como son os tesouros megalíticos, castrexos, medievais, barrocos e
contemporáneos cos que conta a nosa
terra, así como os traballos –escasos
aínda, lamentablemente– que se veñen realizando para o seu rescate,
mellora e conservación.
En canto aos restos que os romanos deixaron despois de máis de
catrocentos anos de ocupación –desde arredor do 25 aC ata o 411 dC–,
Galicia conta tamén con numerosas
amosas. Certo que son menos que as
que se poden admirar mesmo en países habitualmente considerados fóra
da órbita latina como poden ser Túnez ou a Gran Bretaña, capaces non
obstante de sorprendernos pola relevancia dos seus achados. Mais, aínda
así, o que aquí deixaron os romanos é
autenticamente importante.
E xa que escomezamos este comentario por falar de Filas e de Abú Simbel debemos deternos agora nun dos
nosos tesouros. A dez quilómetros
de Bande, entre as vilas de Baños e
Porto Quintela, nas marxes do río
Limia, existe un acampamento militar romano, situado en plena Vía
Nova do Itinerario de Antonino, a
que comunicaba Braga con Astorga.
A instalación tiña a finalidade de
controlar os recursos minerais da comarca. O lugar coñécese polo nome
de A Cidá e conta cunha extensión
superior ás dúas hectáreas e media.
Nel, ademais das murallas e das instalacións propias do acampamento,
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entre elas os almacéns e o hospital,
hai unha cidade, unha Mansión Viaria e unha zona de augas termais con
catro pozas e catro bañeiras de pedra
que acadan, aínda en pleno inverno,
os 48º centígrados. Convén lembrar
que a denominación romana do lugar era a de Aquis Querquenis, en
alusión tanto a este balneario como
á tribo dos querquenos, habitantes
da zona.
No ano 1947, cando foi construído
o encoro das Conchas, A Cidá, e as
súas pontes sobre o río, o mesmo que
a Filas exipcia, ficaron asolagadas, e
non se amosaron máis que en ocasións pronunciadas de seca, como a
deste ano, no que puido ser visitada,
e as termas aproveitadas, por cantos
non lle teñen medo ao frío que estes
días fai fóra delas. As súas augas
son bicabonatadosódicas, fluoradas
e líticas, axeitadas para a reuma, a
pel, as vías respiratorias e o aparato
dixestivo.
Aquis Querquenis non conta, dende logo, con axudas económicas nin
técnicas da UNESCO que a axuden
a recuperar o seu pasado esplendor,
mais temos que congratularnos porque, dende 1975, o Grupo Arqueolóxico Larouco, a Fundación Aquae
Querquenis-Vía Nova, creada en
1999, e a Universidade de Compostela, están a traballar na posible recuperación e promoción deste grande
tesouro artístico, próximo ademais á
igrexa de Santa Comba, o templo visigótico máis antigo e importante da
península.

Filas e Abú Simbel como referencias

Banda Deseñada
Co centenario de A Nosa Terra e
a súa correspondente restruturación
produciuse unha grata novidade no
mundo da nosa banda deseñada: a
publicación nela dun apéndice a toda
cor pensado tanto para os pequenos
como para os adultos xuvenís. Este
apéndice denomínase Bulebule e leva
o suxerente subtítulo de “A única revista infantil que ten un suplemento
para adultos chamado A Nosa Terra”.
O Carrabouxo, o popular personaxe de deseño de Xosé Lois González (Ourense, 1949), ven de cumplir
os seus primeiros vintecinco anos.
Creado coa finalidade de transmitir
tanto humor coma retranca, conciencia social e ideoloxía, a súa vida escomezou en La Región, pasando despois
a outros medios, mesmo á Televisión
de Galicia onde Lhosca Arias dirixíu
26 capítulos de animación. Pero, ademais, O Carrabouxo conta xa cunha
estatua no parque de San Lázaro da
cidade das Burgas.
O 20 de xaneiro estivo tamén de
aniversario, cincuenta para ser exactos, a inmortal parella “Mortadelo
y Filemón”. Creados por Francisco
Ibáñez (Barcelona, 1936), e publicados por primeira vez na revista
Pulgarcito, seguen aínda á cabeza da
listaxe dos personaxes máis vendidos
e queridos en todo o estado.
Cincuenta anos veñen de cumplir,
asemade, os non menos famosos
Schtroumpfs creados polo debuxante
belga Peyo (1928-1992), que, ademais

de en cómic, tamén nos deleitaron en
interesantes series de animación. En
realidade a denominación Schtroumpf debería de ter sido traducida por
trasto, aparello ou “chintófano”.
Mais non foi deste xeito como chegou
a nós.
E se vos sorprende o nome que
tiñan en Bélxica, pódovos comentar
que lembro aínda a gargallada da dependenta dunha librería de Bruxelas
cando, hai perto de trinta anos, lle
comentei que, aquí, os Schtroumpfs
eran coñecidos como Os Pitufos. Por
causa desta efemérides numerosas
cidades europeas vanse adornar agora con estatuas destes irrepetibles e
azuis habitantes das fragas.
Decesos
O pasado 30 de decembro finou
en Ourense Xaime Quessada Porto.
Nado nesta mesma cidade en 1937
era membro dunha familia auténticamente singular a causa da variada
actividade artística da mesma. Iniciadas a súas aportacións á arte na
postguerra, Quessada apuntouse de
xeito especial ao figurativismo. En
1961, e na exposición de Vinte Artìstas Galegos que tivo lugar en Compostela, había tamén obras súas.
Desta exposición saiu clasificado
dentro do grupo abstracto. A súa pintura, porén, nunca foi estática, senón
que se adaptou a cantas aportacións
ían xurdindo. Sería moi difícil salientar algún dos seus cadros respecto
aos demais, aínda que tratou temas
moi variados como O Ditador (1962),
A Guerra do Vietnam, O Marzo do
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72 no Ferrol, O Mural anti-Otan, e
outros, nos que destacan o seu colorido e a súa composición. Quessada, funcionario da Facenda en Vigo
e participante en cantas actividades
culturais se celebraban no seu eutorno, formárase na Escola de Bellas
Artes de San Fernando, en Madrid,
e fixera viaxes de estudo por París,
Alemaña e outras cidades, tanto de
Europa como de América.
Etnografía
Patrimonio, o concello e a parroquia están a investir 30.000 euros
na restauración do retablo do célebre
mosteiro de Oia, situado entre Baiona
e A Guarda. A actuación é importante, se ben que segue pendente aínda
unha auténtica toma de responsabilidade que arranxe os problemas e a
estrutura deste vello cenobio marítimo, prácticamente abandonado.
O Castro Alobre, berce de Vilagarcía, vai ser preparado para servir de
escenario de visitas guiadas. Como
primeira provisión estanse a elaborar os necesarios paneis explicativos,
e un audiovisual. Preténdese iniciar
as visitas na próxima primavera. O
Castro Alobre conta con máis de catro mil pezas.
As Letras
A Asociación de Escritores en Lingua Galega ven de pór en práctica
un novo proxecto denominado Palabra con memoria. O seu obxecto é o
de crear unha especie de colleita ou
banco de palabras actualmente en
desuso, e polo tanto en perigo de ex-
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tinción, para tratar de recuperalas e
levalas de novo aos dicionarios.
Novas en xeral
Desde o 17 de Xaneiro funciona
no Centro Galego de Supercomputación, en Compostela, o ordenador
Finis Terrae. Construído pola Xunta
co obxecto de que investigadores de
calquera parte do mundo podan vir a
Galicia, e teñan a esta como referencia, o Finis Térrae está considerado
como o ordenador de maior memoria
de Europa.
Premios
O 14 de novembro, no curso dunha
gala celebrada no Aquarium da Coruña, foron dados a coñecer os galardóns da Asociación Galega de Editores, que non son novos como afirmou
algún medio de comunicación, senón
que se veñen concedendo desde hai
xa bastantes anos. Made in Galiza de
Séchu Sende (Padrón, 1971), Anxos
Sumai (Catoira, 1962), por Así nacen
as baleas, foron os máis salientados,
ademáis de Agustín Fernández Paz,
por O único que queda é o amor, o
Salón do libro infantil e xuvenil de
Pontevedra, e Xavier Senín, pola súa
tradución da Odisea, Carlos Silvar,
por Guía de mamíferos de Galicia,
mentres que o Premio á Edición Histórica resultou compartido por Alvarellos Editora, A Nosa Terra e La Voz
de Galicia.
O 12 de decembro foron fallados os
premios Xohán Carballeira convocados polo concello de Bueu. O de poesía recaeu en Carlos Lema, director
da Editorial Galaxia polo seu poema-

Filas e Abú Simbel como referencias

rio O xeito de Freud. Transferencias
da realidade, mentres que no apartado periodístico resultaron gañadores
Lóis Pérez Leira e Mónica Lázaro,
autores da reportaxe A miña nai era
a aia do Che Guevara.

na data do 20 de decembro do 1907.
Nesa ocasión foi interpretado pola
Banda Municipal da capital cubana
dirixida por Guillermo M. Tomás
(1868-1933) nun acto auténticamente solemne.

Os Premios Galicia de Comunicación da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta, fallados a finais do
mesmo mes de decembro, recaeron
en A Nosa Terra, Xosé Lois González
Vázquez –creador de O Carrabouxo,
Andrés Torres Queiruga, presidente
da nosa revista Encrucillada, La Voz
de Galicia, La estación azul, de Radio 3, e o programa Alalá de TVG.

O himno estivo prohibido ao longo
das dúas ditaduras, a de Primo de
Rivera e a de Franco, volvendo a ser
utilizado logo desta última, se ben
que a súa institucionalización oficial
non se deu senón no 5 de maio do
ano 1984, data na que o Parlamento
Galego estableceu a definitiva oficialidade do himno de Pondal-Veiga.

O 5 de xaneiro foi fallada en O
Grove a XV edición do certame literario “Manuel Lueiro Rei” de novela
curta. O vencedor resultou Ramón
Caride Ogando pola súa obra O frío
Azul que publicará a editorial Sotelo
Blanco.
Varia
O actual himno galego, inicialmente composto por nove estrofas, non
foi o primeiro, nin tampouco o único,
que se barallou como tal. Decantadas
as principias institucións do país en
1890 polo presentado pouco antes
con letra de Eduardo Pondal (18351917) e música de Pascual Veiga
(1842-1906), existen escuros datos
que parecen indicar a utilización do
mesmo, en distintos lugares, case de
inmediato xa. Porén a auténtica e
documentada estrea oficial do himno
non se producíu senón no Centro Galego da Habana, Cuba, por iniciativa
de Xosé Fontenla Leal (1865-1919),

O centro galego onde tivera lugar
a primeira representación pública do
mesmo chámase agora Gran Teatro
de La Habana. O día 8 de decembro
pasado, 12 antes de que se cumplisen
os cen anos da efemérides, celebrouse
nel o primeiro centenario da estrea,
ao que, entre outras autoridades,
asistiu o presidente da Xunta. Nesta
ocasión sería interpretado pola Orquestra Sinfónica da Habana, a cantante galega Rosa Cedrón e o Coro do
Gran Teatro, que lle puxo ao mesmo
certo aire caribeño. Foron cantadas
as nove estrofas escritas por Pondal,
o que debeu de facer pensar a algúns
dos asistentes que aquel era un auténtico himno interminable.

Xoán Bernárdez Vilar
xoaberna(@mundo-r.com
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Rolda da Igrexa

Defendemos a democracia?
Rubén Aramburu Molet

Informan os xornais da morte
de tres obreiros en accidente laboral. Hai poucos días vivíamos unha
nova traxedia co afundimento dun
pesqueiro e a morte de varios mariñeiros: a lonxa de Ribeira acolleu
unha vez máis un funeral multitudinario, presidido polo arcebispo de
Santiago. Escoito voces sindicais
que poñen en dúbida a seguridade
no traballo e falan de precariedade
laboral. Quizais resulte estraño comezar unha crónica sobre a igrexa
con estes asuntos, pero creo que son
moito máis urxentes e importantes
que outras cousas observadas nos
últimos meses, e das que confeso,
resultan aburridas, cando non odiosas.
A Coordinadora de Crentes Galegos publicou en xaneiro o Documento da Paz denunciando as
consecuencias dunha política económica que crea precariedade, marxinación, exclusión social, accidentes e emigración. Galiza é a cuarta
comunidade en sinistros, con 639
accidentes laborais graves e 56 mortos no último ano. Que podemos facer? pregúntase a coordinadora, e

102

apunta a mobilización desde organizacións e sindicatos, recuperando
os valores da clase obreira, como a
unidade, a solidariedade, a reivindicación... A destrución nos últimos
anos do 80 % de postos de traballo
en sectores básicos como o naval,
pesqueiro, leiteiro, gandeiro e agrícola e o aumento dos contratos lixo
e temporal favorecen a aparición de
novas pobrezas na nosa sociedade.
Velaí un reto para a igrexa galega.
Supoño que a convocatoria que fai
a diocese de Santiago dunha gran
asemblea sobre a eucaristía para o
1 de Maio por ser “un día sen moita
ocupación” (misas?), non foi máis
que un descoido ou lapsus, e convidarán a todos os cristiáns a solidarizarse cos traballadores no día
internacional da clase obreira. “Por
un mundo do traballo máis xusto e
máis digno, por un mundo laboral
sen explotación e sen mortos, por
un mundo laboral en PAZ!” así remata o Documento da Paz, 2008.
Igrexa no mundo
O papa Bieito XVI publicou a súa
segunda encíclica, Spe Salvi o pasa-
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do 30 de novembro. Ao longo de 8
apartados desenvolve un discurso
moi persoal sobre a esperanza cristiá no medio do mundo. É un texto fermoso, co bo estilo de sempre
de Ratzinger. Como tema central,
a preocupación polo pensamento
europeo occidental que dificulta a
percepción da esperanza cristiá. É
un texto novidoso no que se cita a
pensadores do século XX como T.
Adorno e Max Horkheimer, e outros
como Kant, Bacon, Engels ou Marx.
Chama a atención as continuas referencias a Santo Agostiño, ao Catecismo da Igrexa Católica, así como
a ausencia de citas do Vaticano II.
Dálle frescura a cita de testemuñas
de cristiás do noso tempo. “A ciencia
non redime o home, o home é redimido polo amor” di o papa na encíclica, o que fixo que tivera contestación desde algúns medios científicos
e académicos.
No mesmo mes de novembro (24
e 25) tivo lugar o segundo consistorio de cardeais convocado por Bieito
XVI. Houbo sesión de estudo e traballo, centrada especialmente no
ecumenismo. Foi o cardeal Kasper
o encargado de presentar o tema e
dar as pautas para o debate. Neste
consistorio foron creados novos cardeais os españois García Gasco, de
Valencia, Martínez Sistach, de Barcelona, e o xesuíta Urbano Navarrete, reitor emérito da Universidade
Gregoriana.

A finais de mes o papa fixo pública a resposta á histórica carta
enviada por 138 líderes musulmáns
ás principais confesións cristiás no
mes de outubro. A carta titulada
Unha palabra común a nós e a vós,
afirmaba que os musulmáns non
están contra os cristiáns, sempre
que se respecten as crenzas e non
se empreguen para xustificar a guerra. O papa acolleu con alegría polo
espírito positivo e de diálogo cristiámusulmán que se basea “no respecto efectivo da dignidade da persoa
humana, o obxectivo coñecemento
das outras relixións, o compartir a
experiencia relixiosa e o común empeño en promover o respecto mutuo
e a mutua aceptación entre as novas
xeracións”
Familia humana, comunidade
de paz foi o título da mensaxe que
enviou o papa con motivo da celebración da Xornada Mundial da
Paz, o primeiro día do ano. O papa
recorda os 60 anos da Declaración
Universal dos Dereitos Humanos e
os 40 da primeira Xornada da Paz
convocada por Paulo VI. A familia
é a principal axencia de paz, afirma
o papa, a negación ou restrición dos
dereitos da familia é unha ameza
para os fundamentos da paz.
Unha das últimas novas antes
de pechar a rolda foi a do boicot ao
papa desde un sector de profesores
e alumnos da Universidade Romana da Sapiencia, onde tiña pensado
acudir o día 17 de xaneiro convida-
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do polo reitor para inauguración do
curso académico. Un manifesto de
65 profesores, dos 4.000 que ten a
Universidade, acusaba ao papa de
negar a liberdade de investigación
e ameazaban con convocar manifestacións ante a presenza do pontífice, este optou por non acudir e
enviar o discurso que tiña previsto
ler na universidade.
Houbo unha forte reacción ao suceso, e mesmo a esquerda italiana,
incluído o presidente da república,
o excomunista Giorgio Napolitano,
se solidarizou con Bieito XVI. O discurso do papa foi lido por un profesor e provocou un longo aplauso
por parte dos asistentes. Con todo
houbo protestas no exterior da facultade e algúns grupos impediron
o acceso do bispo auxiliar de Roma,
que ía celebrar a misa de inauguración. O domingo seguinte 200.000
persoas, entre elas moitos alumnos
e profesores da Sapiencia, acudiron
á praza de San Pedro para apoiar o
Papa.
40.000 mozos de todo o mundo
reuníronse en Xenebra durante os
días 28 de decembro ao 1 de xaneiro na XXX edición do Encontro
Europeo de Mozos organizado pola
comunidade monástica de Taizé.
“Como ser cribles falando dun Deus
de amor se permanecemos separados?” foi a pregunta que dirixiu o
irmán Alois, sucesor do prior Roger
de Taizé, aos congregados, xunto
aos dirixentes de varias confesións
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cristiás. O compromiso coa paz foi
o gran chamamento aos mozos asistentes que quedaron emprazados
para o próximo encontro a finais de
ano, en Bruxelas.
Xesuítas
Moita expectación levantou a
XXXV Congregación Xeral da Compañía de Xesús que comezou en
Roma tras un traballo previo por
países e federacións, o día 7 de xaneiro. A renuncia do P. Kolvenbach, a escolla dun novo prepósito e
a definición das liñas da compañía
para o futuro centraron a atención
de miles de persoas e dos medios de
comunicación. As relacións entre
os xesuítas e o Vaticano non viviron os seus mellores momentos nas
últimas décadas. A liña emprendida por Arrupe, de inculturación e
opción preferencial polos pobres, o
compromiso coa Teoloxía da Liberación de moitos xesuítas, o diálogo con outras relixións sobre todo
no oriente, foi mirada con desconfianza desde a curia de Ro-ma, que
condenou e amoestou a numerosos
teólogos xesuítas, desde a Congregación para a Doutrina da Fe, dirixida entón polo cardeal Ratzinger.
Todos recordamos o recente caso
do P. Jon Sobrino. Coa chegada de
Bieito XVI ao pontificado abríronse
outras expectativas e o nomeamento do P. Lombardi como voceiro do
Vaticano tomouse como un voto de
confianza na compañía. Porén a
XXXV congregación comezou con
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algunha neboeira como a bronca do
cardeal Rode, prefecto da Congregación para os Institutos de Vida
Consagrada, sinalando o distanciamento dalgúns relixiosos coa xerarquía da igrexa e recordando o voto
de fidelidade ao papa. Tamén coñecemos a carta enviada por Bieito
XVI ao prepósito saínte, o holandés
Kolvenbach, na que advertía sobre
temas delicados como algúns aspectos da teoloxía da liberación, a pastoral con homosexuais e o pluralismo relixioso.
Comezaron as deliberacións, aceptouse a renuncia do P. Kolvenbach,
e o sábado 19 soubemos o nome do
XXXIX prepósito xeral dos xesuítas,
Adolfo Nicolás, un español de Palencia, de 71 anos e que levaba case
toda a súa vida no Xapón. As primeiras novas falan dun home aberto e progresista e moi próximo ao P.
Arrupe. Non aparecía nas quinielas
previas a elección e de cara ao exterior era un descoñecido. Sorpresa?
Parece que non tanto e que o do P.
Nicolás estaba cantado, os rumores
contan dunha estratexia moi intelixente dos xesuítas, que o seu nome
non aparecera para evitar presións
da curia. A elección de Adolfo Nicolás provocou a alegría dos sectores mais progresistas da igrexa e
nalgúns xornais reflectiuse como
un pulso da compañía a Ratzinger.
A Congregación da Compañía non
remata coa elección do prepósito,
agora ven o traballo máis duro, o de

deseñar as liñas de acción e pastoral
dos xesuítas para os próximos anos.
Igrexa en España
Se recollese todo o vertido nos
xornais sobre a movida do 30 de decembro na praza de Colón en Madrid
teríamos para varios monográficos.
Fixen unha pequena escolma de artigos de medios de todas as cores,
columnas de opinión, entrevistas,
declaracións, e ata viñetas. Non sei
como será a cousa en España, pero
aquí na nosa terra a maior parte
da xente ten acceso aos xornais a
través dos exemplares que se ofrecen nas cafetarías e bares. E como
o que predomina é o interese pola
información local, estes establecementos ofrecen xornais de ámbito
local e nacional como son La Voz
de Galicia, Faro de Vigo, Diario de
Pontevedra, Progreso, outros galegos que o corrector non me deixa
escribir e nalgún caso raro temos El
País e El Mundo, de ámbito estatal.
Non é doado atopar exemplares do
ABC ou da Razón, nos que apareceron os poucos artigos de apoio e
defensa o acto de Madrid. O resto
é totalmente contrario á concentración cardealicia –mitin, chámanlle
moitos–. Non sei que opinión formarían a maior parte dos cidadáns
que len es-tas conxuras masónicas.
Por curiosidade recorro, días antes
da concentración, algunhas das parroquias da contorna, por ver se hai
información sobre o evento, pois á
nosa non chegou nada vía bispado.
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Só tres parroquias ofrecen trípticos,
folletos e a posibilidade de acudir
ao encontro madrileño en autobús,
nas tres parroquias están presentes
comunidades neocatecumenais, é
dicir, os kikos. Os mesmos cartaces
da convocatoria reproducen unha
iconografía facilmente recoñecíbel,
do mesmo autor dos polémicos frescos da catedral da Almudena: Kiko
Argüello.
Escoito que algúns bispos asistentes, sen identificarse, falan de “encerrona”, e algúns dos asistentes,
de auténtico “coñazo” pola interminábel sucesión de intervencións e
os fallos técnicos. Eu a verdade que
quedei parvo cando no telexornal
escoitei a García Gasco falar do fin
da democracia. Será pola tradición
democrática que temos nas estruturas eclesiais. E ao cardeal Rouco
falar dos de-reitos humanos cando,
que eu saiba, o Vaticano aínda non
firmou a Declaración Universal dos
Dereitos Humanos. Pode que todo
sexa unha desmesura, por un lado
e polo outro. Eu quizais que estea
condicionado, pero o que lle escoito
ás familias da miña parroquia non
son esas preocupacións, máis ben
trátase de como chegar a fin de mes,
como encontrar traballo para os fillos, como evitar as listas de espera
nos centros de saúde, como parar a
droga que esnaquiza aos mozos...
Xa sei que pode parecer demagoxia
barata, e pode que non teña os ouvidos ben dispostos.

106

As reaccións da clase política, a
excepción do PP, non se fixeron esperar. Desde os católicos PNV, Convergencia i Unió, ata os descridos
IU, BNG, ERC... rexeitaron a “intromisión” dos cardeais e dos movementos ultras da igrexa na política
do estado. Algúns aproveitaron para
pedir a total laicidade e a anulación
dos acordos coa Santa Sé.
Quen sementa ventos recolle treboadas dicía o refrán. Se o goberno
actual revalida o poder nas vindeiras eleccións, que prestixio manterá
parte da cúpula xerárquica da igrexa de España? Tiveron que aparecer
Touriño e Ibarretxe para defender
ás igrexas vasca e galega. Ambos coincidiron: os nosos bispos non son
como os outros, aquí a igrexa é máis
democrática e máis achegada ao
pobo. Pois oxalá.
O certo que a ausencia dos bispos
vascos, galegos e cataláns, xunto
co cardeal de Sevilla, aínda que tiveran boas escusas, da que pensar.
Colectivos cristiás de todo o estado
protestaron contra o acto a través
de varios manifestos. Doe a falta de
pluralidade e que se queira afirmar
un pensamento único da catolicidade cando non é real. Non vou recoller as reaccións oficiais do goberno,
embaixadores e executiva episcopal,
non daríamos acabado. Pero desde
a miña opinión atopámonos ante o
feito máis grave na historia da democracia, de inxerencia por parte
dun sector da igrexa, sen lles quitar
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o dereito a opinar, na política do estado. Porén é preciso avanzar cara
unha laicidade san, onde a Igrexa
Católica non apareza presidindo
funerais de estado, vodas e bautizos
reais, ao mesmo tempo que traba
contra as institucións escollidas
lexitimamente polos cidadáns.
A mentalidade democrática non
chegou ao esquema clerical eclesiástico, senón andaríamos as comunidades escollendo bispos, párrocos e responsábeis. Tampouco
se dá entre as relacións do clero, a
excepción das ordes relixiosas que
escollen aos seus xenerais, provinciais, superiores a través do sistema
democrático tan pernicioso. Proba
da falta de encarnación no sistema
democrático foi a trafulca entre o
arcebispo de Granada, Mons. Martínez e un cóengo da catedral que
o levou a un xuízo civil do que saíu
condenado. Foi a primeira vez que
vimos a un bispo sentar na bancada dos acusados e saír condenado, o
que supón que abre as portas para
outras ocasións. Triste espectáculo
entre irmáns e entre cristiáns.
Outra metedura de pata foi a do
bispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, que, non sei se por inxenuidade ou manipulación, apareceu nos
medios comparando a homosexualidade coa pederastia e dicindo que
os nenos ían provocando. Isto nun
ambiente democrático remataría
coa dimisión ou cese do ministro,
director xeral ou conselleiro perti-

nente. Os co-lectivos gais levaron
a monseñor aos tribunais, veremos
como acaba o conto.
O 19 de xaneiro na catedral da
Almudena foi ordenado bispo auxiliar de Madrid o actual secretario
da Conferencia Episcopal Española, Martínez Camino. É o primeiro
xesuíta que exerce como bispo no
territorio español, salvando unha
norma da compañía. Uns 70 bispos
acudiron á celebración.
Pagola
Quero dedicarlle un apartado
a este tema que me trae amargado. José Antonio Pagola, sacerdote e teólogo vasco, que foi vicario
de pastoral da diocese de Donosti,
publicou o libro Jesús. Aproximación histórica(PPC, 2007) que se
converteu nun éxito de vendas sen
precedentes no panorama español
(25.000 exemplares ata o momento).
Pois como agasallo de nadal, un bispo, o de Tarazona, descólgase cunha
condena de herexía e arrianismo sobre Pagola, apoiándose en escritos
de teólogos da súa corda. O que chama a atención e que este bispo, que
se chama Demetrio, pola súa conta,
sen consultar a outros bispos, entre
eles o de Pagola, sen un estudo da
Conferencia Episcopal, largue tal
condena desde un órgano diocesano
e diga con toda tranquilidade que o
Xesús de Pagola non é o da igrexa
e que confunde a fe dos sinxelos. E
por iso o meu enfado, porque me dá
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impresión de que algúns cando falan da fe dos sinxelos falan da fe dos
parvos.
Hai meses na nosa comunidade, un grupo de corenta persoas
comezamos a ler xuntos o libro de
Pagola. Temos primeiro unha oración, que un día son as vésperas,
outro a Lectio Divina, ou a revisión
de vida... e despois durante unha
hora estudamos o libro. No grupo
hai profesores, relixiosas, profesionais da saúde, que non deixan por
iso de ser sinxelos, pero tamén hai
labregos, parados, amas de casa,
pensionistas, mariñeiros... sinxelos.
Pódovos dicir que a lectura do libro
non alterou para nada a súa fe, pola
contra está conseguindo un achegamento transformador a Xesús de
Nazaret. E non aparecen eses medos e desconfianzas dos que falan
os que non deben ser sinxelos. Por
outra banda, Pagola parte da investigación bíblica sobre Xesús á que
dedicou sete anos de estudo e traballo e amparado polas directrices
da Comisión Bíblica Internacional.
É sorprendente que antes de aparecer unha soa recensión dos especialistas na materia, un grupiño de
teólogos próximos a unha liña conservadora teñan tal arrogancia de
condenar publicamente o li-bro dun
compañeiro facendo de tuliferarios
dun bispo con poucas miras. Recomendaría a lectura dos comentarios
de expertos eséxetas como Xabier
Pikaza, Javier Oroz, e a resposta
que o mesmo Pagola dá aos acusa-
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dores que creo os deixa bastante en
ridículo.
Igrexa en Galiza
Sen dúbida que a nova de máis
impacto na igrexa galega foi o pasamento do que foi bispo de Lugo
durante 27 anos, frei Xosé Gómez
o pasado 8 de xaneiro. Había pouco
tempo que con certo asombro soubemos que o seu sucesor sería Alfonso Carrasco Rouco, vilalbés e sobriño do cardeal Rouco Varela. Frei
Xosé foi un home próximo á xente e
querido polos lucenses. Un mes antes da súa morte foi nomeado fillo
adoptivo de Lugo, coa unanimidade
de tódolos grupos políticos. Centos
de cidadáns rendéronlle unha improvisada homenaxe na praza do
bispado, con cantos e testemuños.
Frei Xosé saíu ao balcón a darlle as
grazas e desexarlles un bo nadal en
familia. La Voz de Galicia titulaba
“Adeus ao bispo do pobo” a nova do
seu pasamento. Sen entrar a xulgar os acertos ou erros de frei Xosé,
diría que representaba a figura do
pastor que precisamos nestes tempos, quen sabe unir antes que dividir e enfrontar. O enterro reuniu en
Lugo a milleiros de diocesanos, 300
curas e 10 bispos presididos polo
franciscano e compañeiro, Carlos
Amigo, que agradeceu a Xulián Barrio que lle permitise presidir as exequias. O valisoletano Carlos Amigo,
pertencente a provincia franciscana
de Santiago, oficiou o funeral en
galego, cousa que non ocorreu días
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despois no convento franciscano de
Santiago, onde o P. xeneral e galego, Francisco Carballo, empregou o
castelán. Eu persoalmente recordo
a frei Xosé, sen coche, pedindo a
algún cura que o levara a tal sitio
ou, aproveitando que eran as confirmacións nunha parroquia, ía pasar uns días co cura e axudaba na
casa ata lavando os pratos, e facía
a súa cama. Para o mes de febreiro
está prevista a toma de posesión de
Alfonso Carrasco como novo bispo.
Oxalá encarne como galego que é no
medio do pobo, seguindo os pasos de
frei Xosé.
Foron días de enterros, nos que
tamén despedimos a Xosé Cuíña o
que quixo ser e non puido, voz do
galeguismo no Partido Popular. O
bispo de Ourense, Luís Quinteiro,
amigo persoal de Cuíña, oficiou as
exequias, nunha celebración multitudinaria e rural como correspondía a quen non renegou nunca da
aldea.
O 30 de decembro e coincidindo
coa concentración da familia en
Madrid, celebrouse en Santiago a
tradicional cerimonia da Traslación
do Apóstolo Santiago. Foi oferente
o alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo. O arcebispo Xulián Barrio
pediu potenciar os valores morais

e descubrir a dignidade humana, e
advertiu que se se dana a familia,
faise dano a todo o corpo social. O
arcebispo recordou a Xoán Paulo I
cando se cumprían 25 anos da súa
visita pastoral a Santiago.
A Romaxe de Crentes Galegos,
que celebrou os trinta anos na pasada edición en Mazaricos, está
preparando a próxima celebración,
en Baltar, na Terra Chá. Houbo xa
varios encontros con colectivos do
lugar que se encargarán da infraestrutura e de que todo estea ben
disposto. Tamén a Festa do Lume,
en Galegos, aproveitará os 30 anos
de romaxes para facer reflexión e
avaliación.
En Aguiño, celebraron o cuarto
aniversario do pasamento do seu
crego, Francisco Lorenzo Mariño,
desde a fundación creada para manter viva a súa memoria e compromiso e que preside Unai González.
Unha mesa redonda coa presenza
da igrexa evanxélica que deu testemuño da apertura e diálogo de
D. Francisco, mesmo a defensa que
fixo deles algunha vez; ofrenda floral no cemiterio do Son, concerto e
unha eucaristía foron o forte desta
IV Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño.

Rubén Aramburu Molet
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Recensións

Mellorar a saúde materna
Materiais de educación en valores. Carpetas e CD
Mans Unidas, Departamento de Educación, 2007

Estamos en febreiro, o mes da
campaña de Mans Unidas. Mans
Unidas é unha ONG que non precisa
presentación. Sobradamente coñecido é o seu traballo a prol do desenvolvemento, que realiza sen desmaio
dende o ano 1960. Dende o seu nacemento aliméntase da colaboración
voluntaria de moitas persoas que
cren nun futuro e nun mundo máis
xusto para todos. E acomete o seu
traballo en dúas liñas fundamentais: a asistencia por medio do financiamento de proxectos de desenvolvemento e a formación, por medio da
edición de materiais educativos.
Cada ano sorpréndenos con materiais novos, en galego grazas aos
esforzos das delegacións que ten en
Ferrol, Santiago, A Coruña, Lugo,
Ourense, Pontevedra e Vigo.
Dende o curso pasado acometeron
un reto: facer fronte pedagoxicamente aos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. No curso 2006-2007
empezaron co obxectivo número 2:
Acadar a ensinanza primaria universal, e este ano abordan o número
5: Mellorar a saúde materna.
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E para mellorar a saúde materna, e
tamén a conciencia social da nosa infancia e xuventude, editaron recentemente tres carpetas de materiais
para educación infantil, primaria e
secundaria, nas que atopamos documentación para o profesorado, con
fichas de traballo e materiais adaptados a cada nivel. Como novidade,
este ano tamén se editou o material
en soporte informático, nun CD que
fai máis doado o seu manexo.
É importante constatar que os
materiais didácticos están todos en
galego, e neles vense involucradas
as diferentes áreas de coñecemento,
o que os fai especialmente indicados
para traballar nesa nova materia
que aparece nos currículos da ESO
denominada proxecto interdisciplinar. Pero o reto de Mans Unidas vai
máis aló, pois non só se pode traballar con estes cadernos e fichas no
marco da educación formal. Tamén
na casa, nos grupos, asociacións, escolas de tempo libre... teñen cabida,
pois o formato no que se presenta é
perfectamente compatible con todo
tipo de marco educativo, mesmo os
máis lúdicos.

Mellorar a saúde materna

As facilidades son máximas,
porque o importante de todos estes
materiais e do esforzo que conleva a
súa realización é que se poñan nas
mans dos cativos e cativas e non
queden durmindo nos caixóns do
esquecemento. O cambio de rumbo
nas políticas globalizadoras depende
de nós, e non haberá cambios se
non despertamos as conciencias das
xeracións futuras. O único xeito de
espertar conciencias é por medio da

formación. Non se pode cambiar o
que non se coñece.
Na edición galega destes materias
colaborou a Dirección Xeral de
Cooperación Exterior da Xunta
de Galicia: Cooperación Galega.
Son de balde, e pódense conseguir
nas diferentes delegacións galegas
de Mans Unidas. Tamén se pode
descargar a versión castelá, en
formato PDF, na páxina web de Mans
Unidas (www.manosunidas.org).

Marisa Vidal Collazo
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Libros Chegados

Celso Matalobos, Manuel:
Elementos de Arquitectura Senti-mentalista, Bubela editorial,
Santiago de Compostela 2007, 130
páxs. Colección de poesía.
O poeta lugués Manuel Celso
Matalobos pertencente ao movemento de poesía sentimentalista,
achéganos este poemario no que
ofrece unha perspectiva diferente, meditada do ser humano e do
mundo. Chega así a unha maduración fonda do seu estilo e mensaxe, rexenerando e innovando
a, nestes tempos, tan rica poesía
galega.
Causse, Jean-Daniel: El don
del ágape. Constitución del sujeto ético, Sal Terrae, Santander,
2007, 152 páxs. Presencia teológica.
Profesor de teoloxía sistemática
e ética na Facultade de Teoloxía
de Montpellier, J. D. Causse propón nesta obra recuperar o don
como fonte do ser. A través da
análise crítica de Lévinas, Freud,
Lacan, Kant e, sobre todo, Paul
Ricoer, móstranos como o don nos
constitúe en suxeitos capaces de
ser e de amar, fronte ao imperativo de autoconstrución occidental
que se desprende da afirmación
de ter que “ser un mesmo”.

112

O orixinal francés: L’instant
d’un geste. Le sujet, l’éthique et
le don, publicouno Labor et Fides
no 2004. A tradución é de Miguel
Montes.
González Faus, José Ignacio: El rostro humano de Dios.
De la revolución de Jesús a la
divinidad de Jesús. Sal Terrae,
Santander 2007, 214 páxs. Presencia teológica.
Esta obra, dedicada a Jon Sobrino, vén prologada por unha
ampla carta do profesor González Faus a José Antonio Marina
a raíz do seu libro Por qué soy
cristiano. Así nos introduce nas
tres revolucións que a mensaxe
de Xesús suscitou no seu tempo:
a revolución da idea de Deus (seguindo a primeira carta de Xoán),
a revolución do culto (seguindo a
carta aos Hebreos) e a liberación
da moral (seguindo a Paulo). Na
conclusión o autor móstranos as
consecuencias de afirmar a divindade de Xesús na hora actual, o
que pode significar hoxe dar sentido á vida, e diante das diferentes relixións que poboan a terra.
Marisa Vidal Collazo

