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Guieiro

Neste número atoparán os lectores de Encrucillada unha mestura
ben preparada de diferentes traballos que, se ben exploran temáticas
diversas, zumegan todos eles unha fonda experiencia humana e relixiosa. O lector atoparase con nomes tan singulares, coñecidos e heteroxéneos coma os de Ramón Cabanillas, Prisciliano, Domingo de Soto,
Pierre Teilhard de Chardin, Feli Alonso Curiel, Esther Guadalupe de
las Cuevas Ortíz, María Wirtz Molezún, Leonardo Boff ou Manuel
Cabada Castro. A súa soa enunciación xa é unha boa mostra do variado contido do número e da súa riqueza temática. Porén botemos unha
ollada máis polo miúdo.
Celebrando os cincuenta anos da morte de Ramón Cabanillas, a pluma especialmente dotada de Xesús Portas debulla a obra literaria deste
gran poeta cambadés a fin de estudar con especial tino a presenza
implícita e explícita do relixioso nas súa múltiplas manifestacións. O
amigo Portas tórnase, páxinas máis adiante, hábil xornalista ao debuxar,
con trazos finos pero longos, o nomeado itinerario vital de Guadalupe,
relixiosa ávida de traballo entre os xitanos e demais desfavorecidos.
De Prisciliano fálanos unha achega igualmente documentada sobre a
súa controvertida fasquía nos pensadores galeguistas do grupo Nós.
Domingo de Soto énos maxistralmente presentado noutra achega que
explica e demostra que as investigacións físicas deste eminente teólogo
convérteno nun dos máis salientables precursores da mecánica moderna de Galileo e Newton. E seguindo coa ciencia, podemos completar a
nosa información cunha sintética colaboración que nos amosa a recepción que o pensamento teolóxico e científico do paleontólogo xesuíta
Teilhard de Chardin tivo no ámbito español.
Feli Alonso Curiel contribúe a este número de Encrucillada con dous
traballos. Agasállanos cunha tan fermosa como apaixonada crónica da
última Romaxe de Crentes Galegos, celebrada o pasado mes de setembro en Aguiño, así como cunha longa experiencia persoal –que case é
un estudio autobiográfico– na que reflexiona abertamente sobre a súa
3
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experiencia de nai que transmite ao seu fillo unha experiencia relixiosa
que, paradoxalmente, ela mesma vai purificando e profundando.
Publicamos tamén o documento que testemuña a aposta dun considerable grupo de cregos polo uso do galego na Igrexa. Precedendo
a este documento o lector atopará un sentido e doce recordo dunha relixiosa exemplar e benquerida recentemente finada: María Wirtz
Molezún.
A crónica do axitado e sempre problemático panorama político, xunto coa completa recolección das novas, premios e eventos culturais,
así como a suxestiva narración do acaecer eclesial galego, español e
mundial veñen elaboradas, como sempre, por Xosé Luís Barreiro, Xoán
Bernárdez e Rubén Aramburu.
O número complétase con dúas recensións de Torres Queiruga sobre
un traballo de Mario Vázquez respecto do pensamento trinitario de
Leonardo Boff, e outro sobre a problemática finito-infinito de Manuel
Cabada Castro.
As ilustracións de Soedade Pite acompañan graficamente o tecido de
ideas, experiencias e reflexións ao longo de todo o número.
Non esqueza o lector que debe evitar apuntar na súa axenda calquera outro tipo de compromiso para o sábado 7 de novembro que non
sexa acudir ao Auditorio de Galicia, en Santiago, para participar do
anual Foro de Encrucillada. Este ano reflexionaremos sobre: A outra
cara da crise. Vémonos alí co desexo que gocedes da lectura do numero
tanto como nós nos esforzamos na súa preparación.
Pedro Castelao
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O tema relixioso na poesía
de Ramón Cabanillas
Xesús Portas Ferro

É notoria a presenza do tema relixioso na obra poética de Cabanillas
(1876-1959). Falo principalmente da crítica e a historiografía literaria.
Falo tamén da recepción ou lectores da súa poesía. Para comezar, velaí
o derradeiro libro, Samos (1958). Porén o tema relixioso aparece xa con
forza en Vento mareiro (1915, 1921) e reviste múltiples recorrencias en
Na noite estrelecida (1926). Achamos poemas relixiosos en case todos
os seus libros. Lembremos pezas como “O noso señor Sant Iago”, en
Da terra asoballada (1917, 1926), “Cantigas de romaxe a Nosa Señora
da Franqueira”, en Romaxe de Nosa Señora da Franqueira. Cantigas de
andar camiño (1926), “O Santo de Asís en Compostela”, en Camiños
no tempo (1949), ou “Na coroación da Virxe do Carmelo na vila de
Cambados”, en Poesías ventureiras, conxunto de poemas soltos reunidos para a súa publicación en Obra completa (Buenos Aires, 1959).
Carballo Calero puido clasificar os poemas de Cabanillas nestes catro
grupos: poemas da terra, poemas de amor, poemas da vida e poemas
da fe.1
Máis do que insistir no aspecto cuantitativo da presenza do tema
relixioso en Cabanillas, importa medir a súa forza e pertinencia significativa no conxunto da obra, o grao de integración e a importancia deste
elemento no sistema e nos mundos poéticos do autor. Outra vía de seguimento do tema visa á descuberta de distintas funcións do elemento
“nos que a humildade franciscana daquel terciario da Orde seráfica rube a escada
mística ou glosa a lenda sagra con acentos de anxélica pureza.” Carballo Calero,
Ricardo; “Limiar dunha escolma”, agora en Idem, Libros e autores galegos. Século XX,
Fundación Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, A Coruña, 1982, p. 49.
1
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relixioso neses mundos poéticos. Á consecución destoutros obxectivos
tenderá o discurso deste pequeno estudo.2

Poesía relixiosa de tipo popular
Varios poemas de Cabanillas poden agruparse baixo a denominación
de poesía relixiosa de tipo popular. O seu popularismo é duplo. Por
unha banda, trátase de composicións que pola súa métrica e estilo
pertencen á poesía culta de tipo popular. Pola outra, préstanse a seren
empregadas en peregrinacións, procesións, devocións, é dicir, en actos
propios da relixiosidade popular. Un dos exemplos máis salientábeis
constitúeno as cantigas de romaxe a Nosa Señora da Franqueira, que,
na súa versión máis breve3, ofrecen esta feitura:
Estrela locente
na noite pechada,
á alma sin guía
pona encamiñada.
Benzoa mazorcas,
tullas e piornos;
enche de panciño
artesas e fornos.

Xa o profesor Carballo Calero soubo notar a relevancia do noso tema; aínda que o
tratou brevemente e dun xeito xeral. Cfr. o seu “Discurso en Cambados”, de 1961,
agora en O. c., pp. 25-33.
3
Foron publicadas varias versións desta peza. A que se transcribe, é a da comunicación
perante o Seminario de Estudos Galegos en abril de 1927, Romaxes de Nosa Señora
da Franqueira. Apuntes dun ofrecido, descrición das peregrinacións de romeiros desde
Mondariz deica A Franqueira nos días da romaría. Outra versión ofrécea “Romance
de Nosa Señora da Franqueira. Cantigas de andar camiño”, en A Nosa Terra. Idearium
das Irmandades da Fala, nº 225, 1º de xuño de 1926. Consta de 28 estrofas, pois
engade cadansúa dedicada ás imaxes marianas que se van sumando nas parroquias
do camiño. A versión recollida en Obra completa é a terceira; con 27 estrofas, pouco
difire da anterior. Unha cuarta versión áchase en As Romaxes da Franqueira, Edicións
Castrelos (1974).
2
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Benzoa amorosa
a palla e a espiga,
as follas da rosa
e o dente da ortiga.
Benzoa, Señora,
o casal e o tobo,
o niño da rula
e a cova do lobo.
Benzoa o arado,
o legón e o pico,
o san e o tolleito,
o probe e o rico.
Benzoa os carrascos
e os toxos dos montes,
as herbas dos prados
e as ágoas das fontes.
Benzoa os suores
do santo traballo,
as pingas da choiva
e as pingas do orballo.
Vixía as pasadas
dos nosos filliños
e ponos no rumbo
dos santos camiños.
Benzoa os amores
do homilde labrego
e dálle na chouza
quentura e sosego.
7
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Explica o autor que “[…] mozas e vellas, erguendo os varales de andar camiño rematados nun feixe de ramallos de fiúncho, cantan unha
(esta) ladaíña de bendicións axustada a una vella canturía.”4 Descoñecemos o texto anterior á intervención artística de Cabanillas. O seguro
é que foi arrequentado pola ourivesaría do artista deica o elevar a esta
fermosa sinxeleza. O máis relevante desta peza e outras semellantes é
que nos permiten albiscar a natureza da contribución de Cabanillas
á configuración dunha literatura relixiosa paralitúrxica e popular, un
labor no que, aínda que había pouca produción previa –as de Saco e
Arce, Crecente Vega, Lago González e pouco máis–, foi quen de lograr
bos froitos.
Varias pezas líricas podemos incluír neste tipo, entre elas, dúas
de moita relevancia e abonda utilidade para a relixiosidade popular:
“Na coroación da Virxe do Carmelo na vila de Cambados” (Poesías
ventureiras)5 e “Na casa de Nazaret” (Camiños no tempo, 1949)6. Engadiremos tres de carácter lírico-narrativo, con forma estrófica de romance ou semellábel. Son elas: “Sor Inés” (Camiños no tempo)7, O bendito
San Amaro (Mondariz, 1926)8 e o Romance do cristiano e do mouro na
Franqueira 9. As dúas derradeiras deberon ter como destino, na súa
orixe, o de seren empregadas con ocasión das romarías homónimas.
“Sor Inés” é un romance onde se reivindica o carisma dunha monxiña
que tivo visións extraordinarias, importante motivo ao que embaixo voltaremos. Finalmente, forman parte do grupo dous cadros dramáticos,
dun subxénero semellábel aos autos dramáticos medievais: A ofrenda
das fadas no portal de Belén. Retablo de Nadal10 e mais O mouro i o crisCfr. As Romaxes da Franqueira, Edicións Castrelos, Vigo, 1974, p. 12.
Cfr. Obra completa, Ediciones Galicia del Centro Gallego, Buenos Aires, 1959, pp.
593-595.
6
Cfr. Ibidem, p. 357.
7
Cfr. Ibidem, pp. 361-363.
8
Agora recollido en Obra completa, cit., pp. 251-254.
9
Así en Obra completa, cit., pp. 363-368. Algo diferente na edición de Álvarez Vázquez
( vid. cita nº 3).
10
Publicouse como un apéndice de Poesías ventureiras. Cfr. Obra completa, cit., pp.
596-600.
4
5
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tiano. Diálogo11. A creación desta última peza, como a do romance case
homónimo, veu mellorar o texto da representación que se ofrecía antes de se meter a procesión da festa da Franqueira. Na comunicación
ao Seminario de Estudos Galegos, Cabanillas apuntaba que a disputa
entre o “Mouro” e o “Cristián” se producía en longas tiradas de versos
que “unhas veces cadran e outras non.”12

Poesía de visión e profecía. A pomba do Grial
En 1920 ingresa Cabanillas na Academia Galega lendo, en Mondariz-Balneario, o seu discurso A saudade nos poetas galegos13. A introdución presenta unha luminosa intuición, a da saudade como molde
que dá forma ao lirismo galego. Logo, tras unha breve caracterización
da saudade, tenta de facer unha análise da poesía galega desde esa
perspectiva. Se o discurso se le con perspicacia, pódese afirmar que
nel expón, sobre todo, o principio fundamental da propia autopoética.
Só a Cabanillas, ou a poucos máis poetas, se pode aplicar con verdade
o que escribe:
“Cando a branca pombiña do noso Sant Graal, mensaxeira da Esperanza divina, baixa do ceo lumioso a renovar o misterio, chega
tamén arenta e cubizosa de apagar na terra –onde deita en silenzo
a fonte da Lembranza– a súa sede eterna de renacencia e criación.
Este é o significado místico e milagreiro da Saudade. […] Anque
a Saudade pelengrina por tódolos camiños do Arte, e a Música é
sempre saudade esgrevia, a maior cume de espresión e de nobreza
adquíreo na Poesía. […] a Poesía, por riba de todo iso, é a ollada á
Beleza do íntimo, a do fondo segredo das cousas, e a voz milagreira
que di o noso sentimento diante de Dios. […] Forza invencibre do
Recordo e diviñas arelas da Esperanza diviña, que, xa que Dios é a
Pódese ler en As Romaxes da Franqueira, cit., pp. 31-39. Non se incluíu Obra
completa cit.
12
Cfr. As Romaxes da Franqueira, cit., pp. 20-21. Tamén en Obra completa cit., pp.803804.
13
Agora en Obra completa cit., pp.805-814.
11
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nosa eterna Espranza, tocada ten de estar de diviña virtude a súa
filla máis nobre, a diviña Saudade!
“Reparemos na súa sagra labor. A Lembranza, isto é, o tempo ispindo os feitos da materia apodrecida, limpándose do lixo terreal
para arrincarlle a barrenta figuranza e trocalos en visión resprandecente, en Beleza radiante. E a Espranza vestíndoos de azul
estrelecido, erguéndoos no espazo, cubríndoos de Infinito e de
Eternidade.”14
Aínda rebaixándomos o significado literal do texto, mesmo así será
difícil achalo –xa non realizado, nin sequera ensaiado– nas obras dos
outros poetas. Máis aínda, nin sequera se acharía realizado en toda
a poesía del, senón nun conxunto específico de poemas, cuxo froito
máis conspicuo é Na noite estrelecida (1926). Quen coñeza este libro,
entenderá a suxestión de no derradeiro parágrafo da cita achar formulado o programa dos poemas que o forman. Non só destes, porén. Hai
outros, sobre todo en Camiños no tempo, que entran na categoría das
“visións resplandecentes” ás que se refire o novo académico. O poema
de visión crea, nun ambiente máxico e de misterio, un referente puro,
auroral, situado nun pasado infindo, que asemade se ofrece como tipo
e anuncio da súa eclosión, en plenitude, nun futuro merecente de se
eternizar. Como o propio Cabanillas engade:
“A alma galega afundida na Lembranza do tempo vello, tornando ó frescor das mañáns primaveiraes da risoña mocedade, veu
nacer, entre as brétemas do pasado, a Espranza, como ningunha
benquerida, de reconquerir o amor da nai Natureza, leda na súa
homildade, deitándose no seu berce, fitando ó sol con ollos de meniño, nunha vida sin cadeas. Non de outro xeito os fillos de Adán,
ó lembrarnos do Paraíso perdido, abrimos o corazón ó deseio dun
Paraíso futuro, que os crentes ollamos no ceo e os espidos de fe
coidan alcontrar na Utopía.”15
Cfr. l. c., pp. 806-808.
Ibídem, p. 809. No terreo da utopía nos achamos no caso, tamén os crentes, e na
dinámica ou dialéctica do anuncio-denuncia; anuncio dun futuro cobizado e posíbel ,
14
15
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Recréanse situacións de plenitude do pobo e a terra de Galicia en
canto obxectos da Lembranza e a Esperanza, ou o que é o mesmo, da
Saudade, que, aínda non atinxindo ao infinito, a el se achega ou protende. Mesmo cando a visión do futuro refire directamente á “redenzón”16
de Galicia, a Saudade, motor dese proceso creador, é divina. Así a cualifica o poeta. Por riba, nesta poesía de visión, a relixiosidade en si mesma e os trazos característicos do cristianismo inclúense expresamente
como parte constitutiva da realidade nova.
Podémolo comprobar cunha simple lectura dos poemas de Na noite
estrelecida. En canto á primeira parte, “A espada Escalibor”, os máxicos feitos narrados acontecen nun ámbito profusamente relixioso e
cristián. Non só ocorren na catedral e o seu adro, na solemnidade da
festa de Nadal, entre sons dos sinos e grandes resplandores. A propia
espada, rescatada da illa de Sálvora mediante unha oración17 de Merlín e chamada a ser instrumento dunha sagrada misión18, simboliza a
síntese entre a vella relixiosidade19 e a fe cristiá:
denuncia da imperfecta situación presente.
16
Na mesma páxina fala da “saudade da Patria, que val o mesmo que saudade de
redenzón. Ven de eiquí que ó recordo do noso pasado céltico, libre e sinxelo no seo da
natureza mimosa, máis querido por máis lonxano, arelamos con alma e vida a libertade
da nosa Terra.” Está aludindo a Pondal, a cuxa poesía se vai referir a continuación;
porén, el identifícase plenamente con esa actitude.
17
“Aberta a furna segreda / á hora do estrelecer / na arpa das nove cordas / a libertade
preguei / do pobo por Dios chamado / o seu lábaro a soster” (Na noite estrelecida,
Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1988, p. 70).
18
“o trunfal /aceiro da heroica edade / cantada por Osián, / que ten de ser sobre a terra
/ ergueita en céltigas mans, / símbolo, florón e escudo / da Cruz, do Amor e da Paz “
(L. c.).
19
Esa síntese entre a relixiosidade de raíz céltica e a fe cristiá é afirmada, desde
Murguía ata Otero Pedrayo, como un trazo diferenciador da identidade do pobo galego
verbo dos demais pobos de España. Referente a este tema, cfr. a miña achega sobre a
fe e o pensamento cristián en Murguía, na segunda parte do artigo “Manuel Murguía:
pescudas tralo espírito dun precursor”, en Encrucillada, nº 117, marzo-abril de 2000,
pp. 5-26. Coido que tal idea a recolle Cabanillas de Murguía e o seu entorno sen a
mediación da Xeración Nós. O certo é que a fai súa e que non deixa nunca de a ter,
sequera implicitamente, presente na súa obra.
11
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Aceiro puro e virxe das entrañas da terra,
cos lumes sideraes das estrelas en guerra,
nas fragas treboantes dos lóstregos forxado,
que no dolmen batido e no Xordán temprado,
foille dado a unha raza de homes sans e valentes,
cabeceira de pobos, guiadora de xentes,
para impór unha crenza, siñalando o camiño
que por riba dos tempos leva ó trunfo diviño.20
En canto á segunda,“O cabaleiro do Sant Grial”, ábrese cun “diviño
latexar” e unha “canción miragrosa”, a da Saudade, baixo “estrelas de
ouro no ceo dunha noite de Nadal”.21 Continúa a lírica narración das
aventuras de Galahaz entre prodixiosos sinais, ata que no CebreiroMontsalvat acontece o maior de todos, canda unha visión de fenómenos sobrenaturais:
Dos beizos a fror, o salmo
do seu degaro a pregar,
trasposto de amor diviño,
alza a frente Galahaz.
Seus ollos ven o miragro!
Encol da ara do altar,
á luz infinda, relumbra
o cáliz do SANT GRIAL!
Estala un clamor de sinos,
frorece en rosas o chan
e a Pomba da Renacencia,
o Misterio a renovar,
desce do ceo portando
a verde ponla da paz.
Ó seu arredor, en circo,
doce estrelas a brilar
fican, voando quediño,
enriba do SANT GRIAL!22
Ibídem, p. 68.
Ibídem, p. 77.
22
Ibídem, p. 86.
20
21
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Na terceira parte, “O sono do Rei Artur”, transcorren novas visións
sobre o pano de fondo das precedentes. Chega do Cebreiro Galahaz,
merecente de suceder ao santo rei e de empuñar a milagrosa espada.
Antes do traspaso de poderes, fican patentes os seus méritos:
Galahaz docemente diante o Rei axoella
e lle amostra dos ollos a esmeralda onde espella
crara, fúlxida, viva, con ardor de luceiro
a visión miragrosa do día do Cebreiro:
o cáliz que lampexa fulgor de eternidade
e a pomba renascente da diviña Saudade!23
O Rei Artur, entón, pronuncia unha fermosa oración despedíndose
e bendicindo a terra de Caledonia, onde durmirá o seu sono. Na bendición profetiza a gloria futura de Compostela, “a cibdade groriosa do
porvir, escolleita / como nova Sión.”24 Velaí a grande profecía á que o
libro enteiro conducía. Nela vense intimamente xunguidos o porvir de
Galicia e o da fe, nunha unión que nin o autor nin a recepción, só parcialmente afectados polo proceso de secularización, ollan con receo.
Con estas visións e profecías, Cabanillas constrúe “un tríptico pictórico inspirado nunha lenda haxiográfica”, un “[…] relato básico no
que se realzan aspectos dos que a significación espiritual interesa especialmente ao autor”25, en canto alimentan a fe no futuro de Galicia,
un estado de paz e amor no seo dunha relixiosidade cristiá que todo o
envolve. Para iso, engade –á mestura básica de motivos osiánicos26 e
Ibídem, p. 91.
Cfr. Pp. 92-93
25
Cfr. Carballo Calero, “Prólogo” á reedición de Na noite estrelecida en 1976; agora en
Libros e autores galegos. Século XX citado, p. 36.
26
Unha das características da poesía de Cabanillas é o osianismo, o ecoar de motivos
procedentes do ciclo osiánico da mitoloxía e literatura antiga irlandesa. O osianismo
acadou grande predicamento a partir da publicación de The Works of Ossian (1765),
do escritor escocés James Macpherson. Escritores de grande prestixio como Goethe,
Walter Scott, Herder e o noso Pondal aprezáronos moito e souberon tirar deles forza
inspiradora para as propias producións. Cabanillas, como noutros aspectos, continúa
esta liña de Eduardo Pondal, afianzándoa no discurso do nacionalismo galego.
23
24
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artúricos– os relixiosos cristiáns e mais algúns pertencentes ao discurso nacionalista galego, xa presentes en Murguía e Pondal.
Non se reducen ás deste libro as visións proféticas da poesía de Cabanillas. Outros poemas de visión serían: “As pombas do perdón”, “
Santa Teresiña do Neno Xesús”, “O Santo de Asís en Compostela” e “O
cruceiro no monte”, en Camiños no tempo; “Pax” en Da miña zanfona, e
“Romances da frebe” en Poesías ventureiras. Aínda que Samos é de produción serodia, os seus poemas centrais e máis longos amosan unha
chea de trazos, incluídos os formais, capaces de crear unha atmosfera
semellante á dos poemas de visión e profecía. A nosa percepción non
é enganosa; o propio autor deixa abrollar a idea de que se segue neles
aquela orientación fundamental: “Da orela do que foi á do futuro / hai
tendida unha ponte: a da Saudade.”27 Deste xeito, excluíndo os tres
primeiros poemas, que forman como unha introdución, e se cadra os
cinco derradeiros, Samos debería lerse baixo esta clave de interpretación. Acharase así que en Samos se propón ao pobo e ao cidadán o
proxecto dun porvir onde se recuperen os valores humanos, virtudes
cristiás e realizacións culturais simbolizadas no monacato. E isto, non
só pensando en Galicia, senón na propia condición humana, individual
e socialmente considerada; ou quizais en toda a cristiandade.

Santiago, diante de cote
O principio autopoético da Saudade conduciunos a entender mellor
a poesía de Cabanillas creada entre 1920 e 1950 aproximadamente.
Descubrimos que boa parte dela, máis concretamente a que chamamos de visión e profecía, responde a un programa de redención de Galicia no que a relixiosidade en xeral e certas dimensións do cristianismo
en particular teñen un posto senlleiro. O estraño é que tal proposta
non decaese coa irrupción dos anos escuros.28 Máis doado é explicar a
orixe e desenvolvemento nos anos 20, naquel segundo rexurdimento da
“Ad Completorium”, Samos; cfr. Obra completa cit., p. 522.
Vide “Pax”, un canto profético reafirmador desa esperanza. Publícase en Da miña
zanfona (1954). Cfr. Obra completa cit., pp. 398-399. As referencias bíblicas e a
osiánica adúnanse, e reitérase máis unha vez o símbolo da pomba do Grial.
27
28
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cultura e as letras galegas, cando en todos os ámbitos, tamén no eclesiástico, xurdían accións que anunciaban próximos os días de gloria.
Cabanillas cantou neste ambiente a incorporación do arcebispo Lago
González á causa, e fíxoo precisamente con un dos poemas de visión
profética, “Pombas do perdón”. A composición, aínda que se publicará
en 1949, é de 1924. É un longo romance que narra a confesión de Gaiferos de Mormaltán perante o arcebispo Xelmírez. Ao tempo que o peregrino devulla os seus pecados, “deixa saír, a voar, / brancas pombas de
miragre”. De novo ocorre o símbolo da pomba como obxecto da visión.
Logo, mentres o arcebispo lle impón as mans ao moribundo peregrino,
escóitase, no canto da fórmula absolutoria, esta profecía:
Sete séculos pasados
meu báculo sosterá
quen fillo da miña Terra
ten de amala como nai.
Novas rosas na Galicia
a frorir comenzarán,
que os tempos serán chegados
de erguer o vello fogar
e as pombiñas do miragre
ceibes de novo, a voar,
a súa estrada de groria
no craro ceo abrirán.
Conclúe o poema dando fe do cumprimento da profecía:
Ano de mil novecentos
e vintecatro ó mediar,
de ser cumpridos os días
houbo nos ceos siñal.
Cando na noite calada,
envolveitos no luar,
a escura arcada aboquedes
da solaina arcebispal,
detido o paso un istante
16
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tedes de sentir voar
as pombas do peregrino
Gaiferos de Mormaltán.29
A ocasión da composición desta peza foi o ingreso de Lago González
no Seminario de Estudos Galegos. O acceso deste á cadeira arcebispal
en 1923 e a súa colaboración nas actividades de promoción da cultura
galega espertaran grandes esperanzas nos intelectuais comprometidos
coa angueira. Nesa situación cobra plenitude de senso o romance de
Cabanillas. Por desventura, ao cabo dun ano finou o arcebispo.
O Cebreiro, Samos, a Franqueira, o Salnés, cos seus santos e milagres, son moito máis do que elementos da relixión obxectiva. Na poesía
visionaria de Cabanillas funcionan como elementos dun mundo novo,
convértense en grandes símbolos. O mesmo e moito máis acontece
con Santiago. Santiago, a cidade e o apóstolo, teñen o primeiro posto
nesa simboloxía. Velaquí como noutro poema, o III de “Romances da
frebe”, se salienta, no medio dunha visión que presenta elementos en
común coa Alba de gloria de Castelao. Advírtase unha nova ocorrencia
da “pomba do Grial”, cuxo simbolismo coñecemos:
Nos labrados do Obradoiro
hai soños a madurar.
O ferro frorece. Os santos
de pedra rompen a andar.
Greas de vivos e mortos,
chamados de un mesmo afán,
dos catro rumbos da Terra
saien a pelegrinar.
Levan por diante unha estrela,
Sant Iago por Capitán.
Sobre o Pazo de Raxoi
voa a pomba do Grial
e ó longo dos corredores
29

Cfr. Obra completa cit., pp. 348-349.
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ollos que miran pasar
capas albas de raíña,
púrpuras de cardeal.
Nas cadeiras dos estrados
érguense, a xuramentar,
vellos escanos que portan
núas espadas na man.
Voces das montañas outas,
balbordos da beiramar.
Batelar de Terra ceibe
nos sinos composteláns.30
Velaí, pois logo, Santiago como centro e emblema dunha alta espiritualidade proposta tanto ao pobo galego como aos seus homes e
mulleres individualmente. Coma xa fixera anos antes, no soneto “O
noso señor Sant Iago”:
O do bordón, das cunchas e da estrela,
Patrón da Terra nosa, aloumiñado
de saudosa paz, no esgrevio estrado
da enxebre catedral de Compostela!
Así te adoura nosa fe sinxela:
no teu trono de prata encadeirado,
a man a benzoar, asosegado,
esquecido das loitas de Castela.
O teu cabalo branco como a neve,
a túa espada de rebrilos louros
e o relembro das tráxicas fazañas,
que, arredado de nós pra sempre, os leve
o povo que te alcuña matamouros,
a sanguiñosa xente das Españas!31
Esta peza é unha das Poesías ventureiras, a derradeira colleita da poesía do autor en
vida. Cabe supoñer que, cando se preparaba Da miña zanfona (1954), esta visión non
fora aínda escrita, nin moito menos canda Camiños no tempo (1949).
31
Da terra asoballada (1917). Cfr. Obra completa cit., p. 222. O pacifismo é un dos trazos
30

18
378

O tema relixioso na poesía de Ramón Cabanillas

A saudosa paz, a sinxeleza e a bendición son valores fundamentais
na proposta cívica e relixiosa da obra poética de Cabanillas, xa desde
a súa produción temperá. Santiago é o modelo. A paz e a sinxeleza son
trazos esenciais da vida e a fe dos suxeitos da poesía de Cabanillas,
como imos ver. Sírvannos de enlace as derradeiras estrofas de “O santo
de Asís en Compostela”:
Ou, Ti, santo dos santos,
cabaleiro e poeta
que deixache do Pórtico da Groria
nas pedras milagreiras
un recendo diviño que perfuma
toda a terra gallega!
Fai verdecer en rosas
con froración eterna
esta groriosa Casa
da túa man ergueita
carón da Tumba sagra
na nobre Compostela
e benzoa esta terra que é a túa
por homilde e por probe e por gallega!32

Poesía da vida e a fe sinxelas
A poesía de Cabanillas, nin cando máis aparentemente profana,
nunca opera á marxe da fe e a relixiosidade, senón que, de xeito máis
característicos da galeguidade segundo Murguía. Así e todo, no famoso discurso dos
Xogos Frorais de Tui (1891), proclama a figura de Santiago cabaleiro como emblema
da forte oposición do pobo galego fronte aos “semitas de España” (Cfr. Rabuñal Corgo,
E.; Manuel Murguía, Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, 1999, p. 126). É
evidente a contradición entre aquel pacifismo e esta proclama. O caso é que Pondal
adopta un posicionamento moi diferente e así o expresa no poema de tema xacobeo
“Fillo da escura Iafa” e en “Non veu dos duros éforos”, exaltación da sinxeleza e a
humildade como virtudes primixenias do cristianismo. Cabanillas prosegue esta liña
pondaliana.
32
Cfr. Obra completa cit., p. 373.
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ou menos implícito, as supón. Soubo velo Carballo Calero con esta
claridade:
“Mais este asceta era, como San Francisco, un amante da vida.
Un doce amor aos fremosos dons da natureza, que cantou con
casta paixón remansada en cristalinas loubanzas, quentáballe o
seu enxebre corazón. O ideal, que nimba a realidade dun halo
luminoso, embelecíalle o mundo. […] Na poesía de Cabanillas
transparéntase a crencia nun orde lóxico e ontolóxico, nun logos
que rexe o devir do cosmos, un conductor benigno do que a vontade insondábel dirixe a cabalgada dos tempos, e mantén as rédeas
nas súas mans divinas, mesmo cando semella que nos despenamos no abismo.
“En Cabanillas latexaba a esperanza. O seu corazón descansaba
no ben. Por eso a música dos seus versos foi se facendo cada vez
máis enxebre, máis sotil, máis calada. Chegou a ser unha música
de órgano, unha música litúrxica, unha música relixiosa.”33
Aínda non compartindo totalmente estes asertos de Carballo Calero,
coido que alumean algúns trazos definidores da poesía de Cabanillas,
maiormente daquela produción na que o poeta se amosa máis igual
a si mesmo ao longo da vida. Mesmo na poesía de loita, que impón a
súa voz rouca na primeira época –No desterro, Vento mareiro, Da terra
asoballada–, aínda aí as composicións expresan unha actitude básica
de confianza, tanto na voz do suxeito da enunciación coma nos xeitos do suxeito do enunciado. Na poesía de Cabanillas, é verdade, os
versos tristes e as cancións desesperadas son minoría. Mesmo nestes
casos, non chega a asomar o rostro do sentido tráxico da existencia. Se
relermos a fermosísima composición “Camiño longo”, sentiremos que
convida, máis do que á desesperanza, á superación dela:
Camiño, camiño longo,
camiño da miña vida,
escuro e triste de noite
33
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e triste e escuro de día…
camiño longo
da miña vida!
Vereda, vereda torta
en duras laxes abertas,
arrodeada de toxos,
cuberta polas lameiras…
vereda torta,
ti onde me levas!
Camiño, camiño longo.
A choiva, a neve e as silvas
enchéronme de friaxe,
cubríronme de feridas…
camiño longo
da miña vida!
Vereda, vereda fonda
de fontes tristes, sin ágoa;
sin carballos que den sombra,
nin chousas que den pousada…
vereda fonda,
ti cando acabas!34
A derradeira sección de Vento mareiro contén un conxunto de rimas
tristes. Titúlase “Pombas feridas” e consta de varias partes. A primeira
é unha serie formada por trece poemas breves, numerados con romanos. Hai momentos neles en que a expresión directa da tristeza é total.
Todo ben lle falta xa. Tamén a Esperanza:

Pero o maior de tódolos tormentos
é camiñar sin forzas
34

De Vento mareiro. Cfr. Obra completa cit., pp. 162-163.
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levando, como eu levo,
o cadavre da Espranza sobre as costas!35
Aínda así, o suxeito confesa ter acadado certa ataraxia36 e nos tres
derradeiros poemas da serie albíscase unha saída positiva, a da opción
pola vida sinxela e humilde, coa intervención da fe e a oración:
Estou soio. Deserto o camiño.
Escoito unha copra… A Vida que chega!
Vén cuberta de rosas, tecendo
con fíos de ensoño froridas cadeas.
Ó pasar xunto a min abre os brazos…
Teño medo, Señor! Medo d-Ela!
Eu non podo coas bágoas que doien
ni-os bicos que queiman…!
Esto quero: pan probe, ágoa crara
e paz na vereda.37
E, para rematar, este pulo cara ao transcendente:

Para a raiola de sol
que levo dentro de min
un buraquiño no azul
por onde poida fuxir
sempre adiante… sempre arriba…
sempre acesa,
e deixala pendurada
dunha estrela!38
VI “Sin a Fe, norte e faro, pola vida”. Cfr. Obra completa cit., p. 179.
“Xa non me firen os dores / nin perciso de consolos: / estou tranquío e sereo, / pero
non son eu, son outro!” (IV “Bebín na fonte do olvido”. L. c. ).
37
XI. Cfr. Obra completa cit., pp. 181-182.
38
XIII. L. c., p. 182.
35
36
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Resulta revelador ler a esta luz os dous títulos que pechan a sección
e o libro, “Desque a morte” e mais “Agoíña milagreira”. O primeiro
contén o eloxio do traballo e a pobreza, cualificados un e outra como
santos. O suxeito lírico expresa intensa e extensamente o desexo de
que o acompañen deica a cova.39 “Agoíña milagreira” canta, nun ton de
fraternidade franciscana, as ocultas virtudes da auga, criatura de Deus,
para desembocar no eloxio das bágoas, a suor e a dor, e reafirmar finalmente o estilo de vida escolleito:
Home traballador!
O do suor na frente
e a man encortizada polo callo!
Dios te terá presente!
Ouh suor santificante
o do traballo abafante,
o do longo camiño polvorento,
coa cruz ás costas, solo, sin alento…!
Ouh bágoa santificante
a da fonda ferida,
a da espranza fuxida,
a da morta ilusión…!
Coróame a frente doída e runxida,
suor santo do mallo e o legón!
Ágoa santa das bágoas, recendo da vida,
escalda os meus ollos e o meu corazón! 40
Achamos, pois logo, que un fondo senso relixioso abrolla repetidamente nos suxeitos líricos da poesía de Cabanillas, con manifestacións
cheas de forza e sentimento, superadoras das tristezas da vida. Aparece tamén relacionado coa opción por unha vida sinxela, pobre, de
“Non me deixedes soio, / levádeme no medio, / Pobreza, miña moza, / Traballo,
compañeiro! E ó fina-la xornada / no patrio chan galego / abride a miña cova / e
botádeme dentro! / Quero caír co corazón sangrando / e cun bico nos beizos” ( L. c.,
p. 203).
40
L. c., p. 206.
39
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traballo e sufrimento41 se for preciso. Esta constelación de significados
faise especialmente visíbel en Vento mareiro, libro da primeira época; o
que nos deixa ver que non houbo ningunha serodia deriva relixiosa de
Cabanillas, contra o final da súa vida. No mesmo libro, dirixíndose a
Rosalía cunha especie de oración laica, pídelle finalmente:
Crávanos fondo, ben fondo,
canto máis fondo mellor,
o cravo do amor á Terra,
o cravo do amor a Dios,
aquel cravo que tiveches
cravado no corazón.42
Cómpre observar que Vento mareiro se abriu cunha serie de seis sonetos, numerados en romanos, so o título de “Sono dourado”43, expresión
dun soño ou ideal de vida que comprende, entre outros elementos, a
sinxeleza e pobreza persoais44, a dedicación á loita pola redención de
Galicia45 e o repouso final no seo da terra e de Deus.46

Poeta cantor da Terra e de Deus
Aínda coidando falaz a lectura da poesía en clave autobiográfica, certo é que hai unha grande coherencia entre o estilo humano e relixioso
de vida adoito ensaltado na poesía de Cabanillas, principalmente na
“anque deba sufrir / na cruz da dor”: lembremos a súa tradución da canción relixiosa
irlandesa “Nearer, my God, to Thee”, en Versos de alleas terras e tempos idos (1955).
42
L. c., p. 173. Na poesía de Cabanillas adoita apareceren asociadas a fidelidade á
terra –ou á súa lingua– e a fidelidade a Deus. Imos ver axiña algún outro testemuño.
43
L. c., p. 131-134. Repárese no inicio da composición: “Ouh meu soño labrego! Unha
casiña / preto do río, ó abrigo dos pinales, / con palleiros na eira e na curtiña”. E un
muíño ao pé da casa, tortas e vellas cepas de albariño, etc. Vese que non debemos
incorrer na falacia autobiográfica. Por moi de cobiza que lle semellase esa vida labrega,
é seguro que aquí modula os vellos tópicos do “locus amoenus” e a “vida campestre”,
símbolos duns valores ben coñecidos.
44
V. Cfr. L. c., p. 133.
45
IV. Cfr. L. c., p. 132-133.
46
V. Cfr. L. c.
41
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máis lírica ou do íntimo, e aqueloutro que realizou o home empírico
Ramón Cabanillas. Hai un poema fundamentalmente autobiográfico,
“No banquete do casino de Vigo”, que nos pode confirmar a coincidencia no referente a certos trazos, entre eles a asociación estreita entre
a lealdade a Galicia e á súa fala e a lealdade a Deus. O poeta, que
se sente continuador do labor de certos devanceiros –nomeadamente,
Aguirre, Faraldo, Pondal, Rosalía, Murguía e Curros–, dedícalles o honor que na ocasión lle renden. Finalmente exclama:
Nesta hora de emoción
en que o meu corazón
diante deles abala,
leial ó sentimento do meu povo,
Dios no peito, nos beizos nosa fala,
a vella profesión de fe renovo:
Do meu fogar no caricioso achego,
con meus irmáns en saudosa apreta,
da miña Terra enxebre namorado,
quero morrer, como nacín, gallego;
para decirlle meu amor, poeta;
para loitar polo seu ben, soldado.47
Non cabe sospeitar unha actitude de pose. A sinceridade da voz e a
coherencia do contido impóñense claramente; coma tamén, por exemplo, en “Día santo”. Neste caso, o suxeito pasou o día no campo escoitando as harmoniosas voces da natureza. Ao voltar, ocórreselle pensar
que perdera o día nun vagar sen xeito.
Mais vin que non. Truxera da xornada
toda a grandeza do meu Dios no peito,
ó par de toda a luz da Terra amada.48
47
48

En Poesías ventureiras. Cfr. Obra completa cit., pp. 576-579.
En Poesías ventureiras. Cfr. Obra completa cit., p. 560.
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O “homilde troveiro rendido á beleza”49coida que, xa que non pode
servir a Deus coma os santos pola virtude ou coma os ricos pola misericordia, o serve co seu pobre oficio de poeta; coma unha oliña de barro
que, na vaseira dun pazo, cumpre a súa humilde función a carón das
copas de ouro e as bandexas de prata:
Rende en ofrenda ó Todopoderoso
o fiel, sinxelo, puro e piadoso
o froito de máis celmes, escolleito
no recóndito eixido do seu peito.
Moitos aforran con fervor diñeiros
pra mantenza de probes mendicantes;
eu consagro a El Señor yambos lixeiros
e troqueos rolantes,
xa que sin dons do ceo e bens do mundo
ni-a Dios teño que dar ni-ó xemebundo.
Dios, endebén, o meu versar estima
e escoita con bondade a endebre rima.
[…]50
No paterno fogar, carón da entrada,
a min, como escudela esportillada,
dáme Cristo un emprego velaíño
e consinte me acolla a un corrunchiño.
Do Salvador no pazo
cátame ola de barro na borralla;
mais acariño o fervoroso azo
de servilo, siquer unha migalla.
Leve onde leve a senda escurecida,
soio cobizo a sorte
49
50
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“Ó reial mosteiro de Samos”, en Samos. Cfr. Obra completa cit., p. 497.
En tres estrofas desenvólvese a primeira parte da alegoría da vaseira heteroxénea.
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de cantar ata a morte
a Cristo, rexidor da nosa vida!51
A esta veta máis íntima e de expresión directa da experiencia relixiosa do suxeito lírico pertencen os cinco sonetos de Samos. Un deles,
en versos alexandrinos, é o xa citado en que se lle dedica o libro ao
real mosteiro. Os outros catro, en hendecasílabos, levan por títulos
“Oración”, “Paz”, “Soedade” e “Silenzo”.52 Ao derradeiro pertencen estes versos tan axeitados para pechar o noso estudo:
A terra, o mar, o ámbito estrelado,
todo, Señor, se move ó teu mandado,
que Ti es comenzo e fin, rumbo e camiño!

Xesús Portas Ferro
Licenciado en Filoloxía

“Immolat Deo Patri”, en Samos. Cfr. Obra completa cit., p. 498-499.
Cfr. Obra completa cit., para o primeiro deles, p. 497; para os outros tres, pp. 534535.
51
52
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Priscilianismo e galeguismo:
Unha achega.
Rubén Anido Regueiro

1. A pegada de Prisciliano no galeguismo de preguerra
A figura de Prisciliano foi reivindicada en numerosas ocasións por
parte dos galeguistas, sobre todo no caso de Ramón Otero Pedrayo e,
en menor medida, en Castelao e outros. Isto débese, naturalmente, ao
constituír o priscilianismo unha especie de substancia máis ou menos
eterna que chegaría até os tempos actuais no relativo á visión da relixión católica por parte do pobo galego1.
Segundo isto, o priscilianismo aínda pervive, aínda latexa no pobo
galego, como unha sorte de doutrina adaptada a un territorio cunhas
características determinadas, cunha “alma” propia e diferenciada que
os galeguistas non dubidan en utilizar para xustificar unha ideoloxía.
Isto é o que nos di o propio Castelao:
“O priscilianismo botou raíces tan fondas na alma mítica de Galiza
que, a pesares das pauliñas dos cregos, o noso pobo aldeán segue
sendo heterodoxo. Tivemos, pois, inclusive, unidade relixiosa con
características que aínda hoxe sobreviven”2.
Neste sentido, o propio Francisco Carballo salienta: “Nos opúsculos de Prisciliano
aparece a profesión de fe católica, pero hai referencias favorábeis á metempsicose,
preexistencia da alma e a un parentesco da natureza humana e a terra. Isto tivo nos
galeguistas dos anos vinte unha repercusión positiva; era como o recoñecemento dun
certo panteísmo cultural dos galegos. Ver no priscilianismo unha protesta social e un
intento de inculturación da fe na realidade da Galaecia fronte a un episcopado adicto
ás elites romanizadas non é desacertado” (p.17).
2
A. Rodríguez Castelao: Sempre en Galiza, Galaxia, Vigo, 1996, p.47.
1
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Como se pode observar, o autor de Rianxo non dubida en afirmar
a heterodoxia do pobo galego. Otero Pedrayo, no seu Ensaio histórico
sobre a cultura galega, ao falar de Prisciliano non dubida en relacionalo co fenómeno do druidismo, sempre dentro dunha explicación da
cultura e da historia de Galiza vinculada co celtismo, cuxos precedentes se remontan ao século XIX3. Sen dúbida, esta obra do escritor de
Trasalba dános moitos datos e referencias para coñecermos un pouco
mellor quen foi Prisciliano e cal foi a súa mensaxe, por moito que o seu
autor, co ton evocador de moitas das páxinas do seu texto, pareza levarnos máis ben ao campo da creación literaria, da ficción, da mestura
romántica dos xéneros. O escritor ourensán, con todo, chega ao cerne
do asunto, definindo de maneira meridiana que é o priscilianismo:
“Prisciliano, iniciado en artes máxicas, tiña desde o comezo unha
formación celta, galega. E aínda que sinceramente cristián quixo
adaptar Galicia e o Occidente a unha forma de cristianismo máis
próximo do vello sentimento celta do mundo e do ultramundo e
foi gnóstico”4.
Hai unha cousa que Otero Pedrayo subliña e que é esencial: Prisciliano, partindo das ideas cristiás que no seu momento comezaban a
arraigar no noroeste ibérico, conecta dalgún xeito coas crenzas e ritos
indíxenas –entre eles o xa citado druidismo– que supoñen unha concepción do mundo e do home claramente diferente da cristiá por canto
a natureza é unha parte de Deus máis do que unha manifestación
concreta do seu poder. Alén disto, tamén parece comprobado que as
teses de Prisciliano acharon máis que un pouso no pobo traballador do
ámbito rural mentres que no tocante aos ámbitos urbanos –onde a administración romana e a ortodoxia cristiá tiñan o seu asento– a súa influencia, aínda que non inexistente, houbo de ser menor. Isto, que foi
“Pouco importa que non haxa testemuños exactos sobre os druídas galegos, mais
ninguén tampouco negará a existencia do druidismo en Galicia (...) ¿Non sería
Prisciliano un home de formación druídica?” (R. Otero Pedrayo: Ensaio histórico sobre
a cultura galega, Vigo, Galaxia, 1982, p.6).
4
Ídem., p. 65.
3
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quizais o factor fundamental que levou aos galeguistas a reivindicar a
figura do que chegaría a ser bispo de Ávila, asegúrao Ramón Villares:
“O feito de que o priscilianismo coincida coa implantación xeneralizada do cristianismo en comunidades non urbanas permite aventura-la idea de que este arraigo priscilianista se manifesta entre
un campesiñado de moi recente cristianización, vencellado aínda
a formas colectivas de organización social, ó hábitat castrexo e ás
tradicións relixiosas indíxenas, mentres que os seus opositores, en
Galicia e fóra dela, serían os grandes propietarios romanizados.
Neste senso, o priscilianismo constituiría non só un movemento
relixioso, senón unha mostra dos conflitos sociais que teñen lugar
nas derradeiras fases do Imperio romano. De calquera xeito, foi
gracias ó priscilianismo como se cristianizou a ruralidade de Galicia (...)”5.
Á vista disto, parece claro que a implantación do priscilianismo na
Galaecia, dentro aínda do mundo dos castros, cando aínda o cristianismo estaba a penetrar nestas terras e co poder de Roma en pé, tiña
de resultar algo sumamente atractivo para o galeguismo. Conéctanse
dúas realidades que Prisciliano quixo vincular: por un lado, as crenzas
tradicionais pagás, totalmente familiares para o pobo, e polo outro, a
nova fe da Igrexa de Cristo. Isto quere dicir que o priscilianismo, de
maneira coherente e realista co momento concreto, procurou conxugar
eses dous elementos, esas dúas cosmovisións do home e da natureza,
e isto, claro é, ergueu unha serie de suspicacias que, como xa se veu,
desembocaron no martirio de Tréveris.
En relación con isto, tense subliñado en numerosas ocasións a estreita relación de Prisciliano co pobo común e o seu antidogmatismo:
“Prisciliano era por riba de todo un teólogo que escribía na lingua
plebea do seu tempo. A relixión que predicaba era toda de sentimento. O seu cristianismo mantense como unha fe e unha maneira de vida interior. Sente desconfianza por canto sexa especulación
5
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dogmática (...). Descoñece voluntariamente toda sabedoría que
non teña como raizame a fe sinxela (...)”6.
Pola súa parte, Otero Pedrayo fornécenos algúns datos interesantes:
“Se fose un simple filósofo, sairía da dificultade cunha nova síntese. Era, non obstante, un espírito levado até as últimas consecuencias e pretendeu representa-lo papel de condutor na crise ardente
do Occidente. Prisciliano tivo un público en gran parte feminino
(...). Aquelas matronas que seguían a Prisciliano eran occidentais,
celtas, españolas e galas. É dicir, que proviñan de razas fortes,
daquelas en que a muller se atopa máis preto da alma ancestral e
eterna”7.
Os máis dos estudosos sosteñen a presenza de mulleres adeptas e
seguidoras del e da súa doutrina. Aínda que nunca o saberemos con
absoluta certeza, parece probábel que este aspecto tivese peso de seu
para atacalo, aínda que cómpre non esquecer que na época non era
absolutamente infrecuente que o home de Igrexa tivese algún tipo de
relación con mulleres e mesmo descendencia, sen que isto fose necesariamente motivo de vergoña ou de deshonra. Ora ben, a procedencia desas mulleres que habían de seguir incondicionalmente, cremos,
a Prisciliano, xoga en Otero Pedrayo un papel claramente ideolóxico.
Nos comezos do século XX para os homes de Nós as razas fortes serían sobre todo as atlánticas (sobre isto escribiu ben abondo Vicente
Risco), e, nun sentido máis concreto, as mulleres máis valoradas son,
para o autor da Guía de Galicia, aquelas que conservan o que poderiamos chamar as esencias tradicionais. Con isto, entre outros moitos
aspectos, parece axeitado estar con Xusto Beramendi cando fala dos
homes da Xeración Nós utilizando a denominación “nacionalismo tradicionalista”, moi especialmente nas figuras de Vicente Risco e Ramón
Otero Pedrayo.
6
7

X. Leyra Domínguez, Xacobe e prisciliano, Ir Indo, Vigo, 1997, 162-163.
R. Otero Pedrayo, Ensaio histórico sobre a cultura galega, Galaxia, Vigo, 1982, 66-67.
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A execución de Prisciliano, tan evocada por historiadores, teólogos e
escritores en xeral, sorprende moi especialmente na visión que de tal
feito evoca Craig Patterson, parafraseando a Otero:
“Un año de provincias traxicamente sacrificado, símbolo dun sentimento relixioso étnico, masacrado no altar da hexemonía política, do imperialismo relixioso e do centralismo. Prisciliano foi o primeiro e único herexe executado por un brazo secular, pena capital
imposta por orde imperial en Trier, en 385”8.
Leyra Domínguez, pola súa parte, chega a afirmar algo que, en realidade, semella máis que evidente:
“Temos que convir e reflexionar que no caso das execucións de
Tréveris, ata certo punto, non foi a Igrexa quen decretou a pena de
morte, senón os tribunais civís do Imperio”9.
Consideramos, pois, que o proceso aberto a Prisciliano e aos seus
seguidores tivo un carácter máis político que estritamente relixioso,
tal e como nos di o propio Leyra Domínguez10. Lembremos que na súa
execución acharon morte, ademais, os cregos Felicísimo e Armenio,
neófitos da doutrina priscilianista, o diácono Aurelio e máis a que supostamente era a súa amante, Eucrocia, coa cal se nos di en diferentes
fontes que Prisciliano tivo un fillo.

2. Os galeguistas ante a “dicotomía” Santiago/Prisciliano
Como xa dixemos nalgunha ocasión ao longo deste breve traballo,
os galeguistas de preguerra, en maior ou menor medida, sempre reivindicaron a figura de Prisciliano por canto esta encerraba toda unha
simboloxía vinculada coas crenzas populares, coa maxia e co druidismo
C. Patterson: O devalar da idea. Otero Pedrayo e a identidade galega, Fundación Otero
Pedrayo, Vigo, 2008, pp. 259-260.
9
X. Leyra Domínguez: Xacobe e Prisciliano, Ir Indo, Vigo, 1997, p. 201.
10
Isto non contradi o que, polo menos desde 1932 sostiña o propio Otero Pedrayo:
“para nós, hoxe, o machado de Tréveris non pretendeu decapitar a un maniqueo nin
a un ocultista: quixo degola-las cabezas da hidra pateísta” (Ensaio histórico sobre a
cultura galega, p.65).
8
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que ao pobo galaico non lle eran alleas. Representaba tamén unha
especie de resistencia fronte a todo o aparello eclesiástico da época e
tamén, porque non, fronte ao poder do Imperio en certo modo. Digamos, pois, que Prisciliano foi un mártir, un home que interpretaba a fe
dunha maneira que se ten cualificado de peculiar mais que entroncaba
perfectamente co sentir popular; unha mostra disto último é que, non
o esquezamos, nos chans da antiga provincia da Galaecia o priscilianismo tivo prolongacións até os tempos actuais. Non podía ser doutro
xeito, e Anselmo López Carreira reflícteo desta maneira:
“A súa voz alzouse contra unha Igrexa que se puña ao lado dos
privilexiados, e rexeitou participar do sistema de vida recoñecidamente decadente en que caera gran parte do alto clero. Predicaba, en cambio, un tipo de vida baseado na pobreza ascética e no
rigorismo, e impulsaba a creación de comunidades que vivían do
traballo agrícola e fuxían da xerarquía”11.
Partindo disto, houbo xurdir rapidamente unha especie de conflito
entre a figura de Prisciliano e máis a de Santiago ou Xacobe. Supoñemos que os galeguistas (e mesmo antes, xa no século XIX) asociábanse
cada unha destas figuras con valores certamente desemellantes, valores que, non obstante, cumpría utilizar para uns fins entre os que
salientar a idea de “galeguidade” destes dous símbolos. Castelao, no
que foi quizais o seu discurso máis fermoso, pronunciado no festival
do Centro Galego celebrado na capital arxentina con motivo do día de
Galiza de 1948, fálanos outra volta de Prisciliano. En Alba de groria, o
rianxeiro pono á fronte dunha “Santa Compaña de inmortais galegos”,
como se se tratase dunha sorte de guieiro espiritual:
“Ao frente de todos vai Prisciliano, o heresiarca decapitado, levando a súa propia caveira n-unha arqueta de marfin e afincándose
n-un longo caxato, que remata coa fouce dos druídas, a modo de
A López Carreira: “Idade Media” en Historia xeral de Galicia, A nosa terra, Vigo,
1997, p.104.
11
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báculo episcopal. Siguen a Prisciliano moitos adeptos, varóns e
mulleres.”12
Mais, curiosamente, o Apóstolo Santiago non aparece por ningures.
Certo que asistimos neste texto, entre outras, á evocación da cidade
de Compostela, e aparecen citados, por exemplo, Xelmírez, San Rosendo, San Pedro de Mezonzo ou a monxa Eteria, mais Xacobe non é
citado en ningún lugar. Quere isto dicir que non sería merecente de
facer parte da grea dos galegos ilustres? Certo é que Santiago non é
orixinario de Galiza, máis coidamos que isto, aínda que poida parecer
determinante, non o é: non se trata acaso dun grande evanxelizador,
dun axente fundamental para a cristianización da vella Hispania nun
principio, e como unha base da resistencia fronte á invasión árabe despois? Non é acaso o responsábel do nacemento dunha cidade que é
a capital espiritual do país e pola que somos coñecidos polo mundo
adiante? Probabelmente o autor de As cruces de pedra na Galiza non o
incluíse para evitar calquera polémica ou tamén, simplemente, por se
tratar dunha figura tan evidente na súa importancia que nin sequera
era preciso citala e moito menos realizar unha semblanza dela.
Seguindo con Alba de groria, Castelao xa mesmo desde o comezo
mestura o elemento cristián e católico co panteísta, dándolle a este
último unha énfase que non ten nada de gratuíto:
“Hoxe as campás de Compostela anuncian unha festa étnica, filla, tal vez, d-un culto panteista, anterior ao cristianismo, que ten
por altar a terra-nai, alzada simbólicamente no Pico Sagro; por
cobertura o fanal inmenso do universo; e por lámpara votiva, o sol
ardente de xullo, o sol que madura o pan e o viño eucarísticos.”
Mais cómpre lembrar que Castelao subliña noutros lugares da súa
obra a importancia que Santiago e todo o relacionado co seu culto ten
para Galiza e para o mundo todo. Ve nel, como os demais membros
do galeguismo de preguerra, un elemento que conecta Galiza co orbe,
A. Rodríguez Castelao: Alba de Groria, Fundación Caixa Galicia, Vigo, 1999, pp.
15-16.
12
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e neste diálogo a cultura do país, coa lingua como centro, ocupa un
lugar cando menos determinante. E isto mesmo admitindo que detrás
de Santiago está sempre Prisciliano, aínda que sexa nunha hipótese
que ten máis, ao noso ver, de pregunta retórica que de calquera outra
cousa:
“A invención do corpo do Apóstolo –¿Prisciliano ou Santiago? –
fixo da nosa Terra un centro de universalidade. Nos camiños que
conducían a Galiza crúzanse as culturas do mundo antigo e fórmase a unidade espiritual do Occidente. Por estes camiños entra Europa en Hespaña. Ao mesmo tempo xorde unha poderosa cultura
galega, que adquire independencia e vida propia.”13
E aquí entramos no vello tema da presenza ou non na catedral de
Compostela dos restos do Apóstolo. Xosé Leyra Domínguez, rememorando os seus tempos mozos, lembra ter lido en Miguel de Unamuno
algo que o marcou profundamente:
“El sepulcro de Santiago es un sepulcro de España toda. El sepulcro
de Galicia acaso sea el de Prisciliano, el gnóstico gallego, obispo de
Ávila, que en el siglo IV mezcló el paganismo galaico con las doctrinas cristianas. Así, bautizando las supersticiones célticas, trató de
cristianizar a su pueblo (...). Porque un hombre moderno, de espíritu
crítico, no puede admitir, por católico que sea, que el cuerpo de Santiago el Mayor esté en Compostela.”14
Esta revelación, que comeza cun “acaso”, remata cunha certeza
pouco menos que absoluta en relación co lugar que han de ocupar os
restos de Prisciliano. Coidamos que esta idea corría máis ou menos
doada entre os galeguistas de preguerra, mesmo nos máis tradicionalistas e católicos. Non obstante, Ramón Otero Pedrayo, aínda subliñando
apaixonadamente a radical importancia de Prisciliano, chega a declarar
con rotundidade que o sartego que repousa na catedral de Compostela
13
14

A Rodríguez Castelao: Sempre en Galiza, Galaxia, Vigo, 1996, p. 47.
X. Leyra Domínguez: Xacobe e Prisciliano, Ir Indo, Vigo, 1997, pp. 23-24.
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correspóndese sen lugar a dúbida co lugar en que acharon derradeiro
repouso os restos do fillo de Zebedeo:
“Ninguén que sexa ben intencionado pode poñer en dúbida a grande
e inmensa eficacia, sempre evidentemente positiva, das probas documentais a favor da lexitimidade do Sepulcro Apostólico. En calquera
caso, a comedia contraria –a de adora-la cristiandade desde o século
IX uns ósos innominados ou heréticos– non podería acada-la eficacia
satírica da comedia dos eruditos desconfiados (...)”15
Sexa como for, concluiremos esta cuestión dicindo que, en realidade, as probas que se poden aducir tanto por aqueles que defenden a
lexitimidade dos restos como as dos que defenden todo o contrario non
son nunca definitivas nin garanten nada en absoluto. Semella que todo
o relativo a este asunto está condenado a non se esclarecer definitivamente endexamais.
Rubén Anido Regueiro
Profesor de ensino secundario
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Achegas

Domingo de Soto:
Xenio científico na Igrexa do século XVI
Jorge Mira Pérez

Domingo de Soto (Segovia, 1494 - Salamanca, 1560), frade dominico e profesor de teoloxía na Universidade de Salamanca, foi unha das
grandes mentes da historia do noso país e como tal foi recoñecido en
vida. Seguramente por iso Carlos V o enviou ao Concilio de Trento
como teólogo imperial e mesmo o nomeu o seu confesor. Como cabe
supoñer a súa capacidade de influencia era alta, demostrada por exemplo na defensa dos dereitos dos indios, na liña de Bartolomé de Las
Casas.
Como culminación dese prestixio chegou o ofrecemento do bispado
de Segovia, que rexeitou. O seu era o eido académico, con notables
achegas en multitude de campos: teoloxía, dereito (é considerado, con
Francisco de Vitoria, cofundador do dereito internacional moderno),
lóxica, filosofía, economía…
… e tamén na física. Seguidor de Santo Tomé de Aquino, a súa vía
de contacto con ela chegou, como non, a través da física e lóxica aristotélicas.
Pero o seu rol na historia da ciencia quedou completamente escurecido co paso do tempo, algo incrible para un científico de hoxe en día,
onde o desexo de marcar a prioridade nun descubrimento e ser recoñecido públicamente como un pioneiro son principios motores claves
da súa actividade.
Galileo Galilei (1564-1642), pai da ciencia moderna, foino tamén
desa actitude de avidez no remexido do terreo dos méritos propios e
37
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a condición de primeiro en pisar terra incógnita na ciencia. Antes del,
nada disto ocorría, e así o panorama da historia da ciencia aparece
difuminado do século XVI para atrás, polo menos fóra do ámbito dos
expertos.
Só así se entende que en España non sexa de público coñecemento
que Domingo de Soto foi un dos principais precursores da mecánica
moderna1,2 (parte da física que estuda o movemento dos corpos) cunha
idea capital: que un corpo en caída libre varía a súa velocidade con
aceleración constante (motus uniformiter disformis). “Cando un grave
cae a través dun medio homoxéneo dende unha altura, móvese con
maior velocidade ao final que ao principio (…) pero ademais [a súa
velocidade] increméntase dun xeito uniformemente disforme”3. Non
só iso, chegou á conclusión de que a Terra é quen move os corpos en
caída libre, mesmo sen estar en contacto con eles.
Ámbalas dúas ideas poden parecer simples dende a arrogancia dun
lector do século XXI: para nós é trivial que os corpos caen ao chan por
mor da forza da gravidade que exerce a Terra sobre eles, unha forza que
tira a distancia de calquera masa cara abaixo, proporcionándolles unha
aceleración constante.
Pero cómpre lembrar que esas dúas ideas, das cales é debedora a
sociedade moderna na que vivimos, non chegaron á humanidade ata
o século XVII. Por unha banda, Galileo foi en 1609 a primeira persoa
en comprobar que un corpo en caída libre móvese con aceleración
constante. Por outra, Newton (1642-1727) tivo o gran privilexio de ser
o primeiro humano en albiscar, en 1666, a lei da gravitación universal4,
asentada na idea dunha forza a distancia que ten na masa dos corpos
a súa única orixe. O adxectivo “universal” implicaba tamén que a meP. Duhem, Dominique de Soto et la escolastique parisienne; Bulletin Hispanique 12
(1910); 13 (1911); 14 (1912).
2
A. Koyré, History of Science; Basic Books, R. Taton, ed., A. J. Pomerans, trad., New
York (1964).
3
W. A. Wallece, The Enigma of Domingo de Soto: Uniformiter Disformis and Falling
Bodies in Late Medieval Physics, ISIS 59 (1968), p. 384-401.
4
I. New, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica; (1687).
1
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cánica que rexía os movementos do terreno era a mesma que rexía os
movementos do celeste.
O lector que chegue ata aquí empezará a estar invadido por un certo
estupor. “Estase acaso dicindo que Domingo de Soto intuiu as ideas
centrais de Galileo e Newton?”
Efectivamente, tal e como este egrexio frade segoviano escribiu nas
súas Quaestiones (1545) sobre os oito libros de física de Aristóteles5.
Alí desvelou que a distancia cuberta por un corpo en caída libre podía
ser obtida co chamado teorema da velocidade media para o movemento
constantemente acelerado (uniformiter disformis), que fora enunciada
no século XIV polos Calculatores de Merton College (xérmolo da Universidade de Oxford)6. Ese teorema viña a dicir que se, por exemplo,
deixamos caer un corpo (velocidade inicial igual a 0) e ao chegar ao
chan leva velocidade final 10, a distancia percorrida será a mesma que
se vai cunha velocidade constante igual á media deses dous extremos
(a velocidade media entre 0 e 10 é 5). Evidente, pois, o adianto do
futuro resultado de Galileo.
E coa idea newtoniana? De Soto definiu o concepto de Resistentia
Interna5, como algo diferente tanto da resistencia ao movemento de
Aristóteles como da usada por Thomas Bradwardine (c. 1290- 1349),
Arcebispo de Canterbury e un dos principais estudosos da dinámica
dos corpos na Idade Media.6 Estes dous recollían básicamente a idea
intuitiva de que un corpo, ao moverse, sofre a resistencia do aire, que
tende a frealo.
De Soto deu o gran paso cualitativo e concibiu esta resistencia interna como: 1) algo intrínseco ao corpo (en contraposición á extrínseca
de Aristóteles, que era debida ao aire), 2) proporcional ao seu peso e 3)
dunha natureza que implicaba que, a maior resistencia interna, maior
capacidade de recibir ímpetu dunha forza.
D. de Soto, Quaestiones Super Octo Libros Physicorum Aristotelis, 1ª edición (1545 e
1551), 3ª edición (1572).
6
E. D. Sylla, Medieval dynamics; Physics Today 61 (4), 51-56 (2008).
5
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Estas ideas, todas acertadas, son claramente un preludio do concepto central newtoniano da masa inercial, tal e como destacan PérezCamacho e Sols-Lucía7. Estes autores destacan que de Soto afirmou
que, no movemento dun corpo no baleiro (onde non hai resistencia extrínseca ao movemento), a velocidade increméntase dun xeito proporcional ao tempo, inversamente proporcional só á resistencia interna,
e proporcional á forza externa que actúa sobre el. É dicir, estableceu
que os corpos en caída libre caen no baleiro coa mesma velocidade
en movemento uniformemente acelerado, independentemente da súa
resistencia interna7.
De todos os xeitos, unha análise máis profunda dos textos de Soto
neste particular leva a obter que en realidade el non postulou unha relación de proporcionalidade directa, senón unha relación logarítmica,
na idea de Bradwardine8,9. Pero el posiblemente adiviñou que, en ausencia de aire, dous corpos caerían igual de rápido independentemente
do seu peso; toda unha fazaña, a quen lle podía caber iso na cabeza?
Daquela parecía evidente que os corpos máis pesados tiñan que caer
máis rápido (é o que nos dita a experiencia diaria, con movementos
feitos sempre en rozamento co aire).
Tales ideas son un adianto da revolución galileana, un paso cualitativo na liña que comeza na física de Aristóteles e culmina na newtoniana, e deberon ter influencia en científicos posteriores. Parece obvio o
influxo desta Resistentia Interna na Resistanza Interna de Galileo, preludio do concepto de masa que pecharía Newton. De feito, Galileo estaba ao tanto do traballo de de Soto, a quen menciona no seu Tractatus
de Elementis10. O nexo posiblemente viña a través dos discípulos do
J. J. Pérez Camacho, I. Sols-Lucía, Domingo de Soto en el Origen de la Ciencia
Moderna; Revista de Filosofía VII (12), Univ. Complutense Ed., Madrid (1994), p.
455-476.
8
W. A. Wallace, The Enigma of Domingo de Soto: Uniformiter Disformis and Falling
Bodies in Late Medieval Physics, ISIS 59 (1968), p. 384-401.
9
J. Mira, Domingo de Soto, early dynamics theorist; Physics Today 62 (1), 9-10
(2009).
10 W. A. Wallace, Domingo de Soto and the Early Galileo: Essays on Intellectual History,
Ashgate, Aldeshot (2004).
7
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segundo, que ensinaron no Colegio Romano (hoxe Universidade Pontificia Gregoriana de Roma) ao que asistiu o alumno Galileo Galilei,
quen posiblemente debeu quedar abraiado a primeira vez que percibiu
a profundidade da intelixencia daquel frade segoviano a quen a historia
da ciencia acabaría esquecendo inxustamente.
Jorge Mira Pérez
Área de Electromagnetismo - Departamento de Física Aplicada
Facultade de Física - Universidade de Santiago de Compostela
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O evolucionismo de Teilhard de Chardin
no “Ano Darwin”.
Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Abrente e solpor dunha cosmovisión
Por diferentes razóns pode ser oportuno, neste ano 2009, que conmemora o nacemento de Darwin e a publicación da Orixe das Especies, dedicarlle unha reflexión á obra de Teilhard de Chardin. Porque
tamén se cumpre, aproximadamente, medio século da recepción da
súa obra en España. Porque o evolucionismo, na súa plenitude, non
foi aceptado nos ambientes cristiáns deste país até a recepción da obra
do xesuíta francés. Porque, aínda non foi estudado nin explicado en
toda a súa magnitude o vendaval Teilhard (eses dez anos nos que a súa
obra enchía todos os coloquios e chegaba aos máis afastados círculos
de opinión). E porque, posiblemente, aínda diversos aspectos do seu
pensamento poden seguir ofrecéndolle luz ao difícil camiñar do cristianismo nestes incertos anos dos comezos do século XXI.
Teilhard morre no ano 1955 e, como se ten sinalado repetidas veces e fora o seu desexo, o domingo de Resurrección. Daquela, só era
coñecida como obra impresa o seu traballo como paleontólogo. A prohibición da xerarquía católica que pesaba sobre a publicación da súa
cosmovisión impedía o seu coñecemento dun xeito maioritario. De todas as maneiras, a circulación fotocopiada dalgúns dos seus traballos,
permitiu que, cada vez con maior insistencia, a súa obra comezara a
resoar nos círculos intelectuais franceses da posguerra e que, ao final,
os aires preconciliares permitisen que poucos meses despois do seu
pasamento no propio ano 1955, saíse do prelo O Fenómeno Humano.
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Ao ano seguinte, publícase Cartas dun viaxeiro e en 1957 O Grupo
Zoolóxico Humano, A Visión do Pasado e O Medio Divino, e así até
completar, en poucos anos, a totalidade da súa obra recollida en trece
volumes. Estímase que o total de exemplares vendidos no mundo superaría o millón.
En España é posible que, como sucedera en Francia, o seu pensamento fose coñecido dun xeito semiclandestino antes de 1958, que
foi cando a Revista de Occidente publica El Fenómeno Humano. Pero
vai ser a partir do momento en que Taurus decide editar o conxunto
da súa obra baixo a dirección de Crusafont Pairó ao abeiro dun comité
internacional, cando realmente comeza a difusión masiva do pensamento do xesuíta francés en España. En 1958 publícase La Aparición
del Hombre e La Visión del Pasado, en 1959, El Medio Divino, sucedéndose até os anos setenta a chegada puntual de novos libros e, sobre
todo, das repetidas reedicións dos seus exemplares máis emblemáticos. O vendaval Teilhard ao seu paso pola España dos anos sesenta
deixou máis de 60.000 libros vendidos, feito case milagroso no ermo
intelectual que era o país daqueles tempos. Era motivo de debates e
conversas sen fin. Unha empresa farmacéutica utilizou un dos seus
libros como agasallo de Nadal e, como sinalaba ironicamente Monod,
un dos seus críticos máis acerados, líase até nas praias.
Nos anos setenta esmoreceu, da mesma maneira súpeta e asoballante que como se acendeu a fogueira Teilhard, e a súa lectura deixou
de interesar. Pouco despois, o que fora o eixo de todas as tertulias
foi arrombado no esquecemento e os que encheran a boca coas súas
teorías, calaron. Sen dúbida que novas estrelas comezaban a brillar
no firmamento intelectual español e, como acertadamente sinalaba
Pérez de Laborda nesa década, “Os medios intelectuais católicos novos
amenceron teilhardianos e deitáronse althusserianos”1. Así, os novos fervores de crentes e non crentes orientáronse cara ao pensador marxista
francés, que en 1976 daba unha conferencia en Granada “en olor de
Pérez de Laborda, A. La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin. Ed. Encuentro.
Madrid, 2001
1
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multitudes” diante de cinco mil estudantes e pouco despois outra en
Madrid, algo máis conflitiva polos que querían adiantalo pola esquerda, pero cun auditorio case semellante. Entrementres, comezaban a
chegar a España as primeiras críticas importantes ao pensamento de
Teilhard, como a que realizara Monod en El Azar y la Necesidad, publicado en 1971, que tamén acadou un importante éxito editorial.
As análises que se fan do porqué da afervoada recepción do pensamento de Teilhard no mundo occidental na altura dos finais dos cincuenta insisten, sobre todo, na importancia que puido ter a reconciliación que se atopaba na súa cosmovisión entre o mundo da ciencia e
o da fe e que, con moitos medos e importantes salvidades, anticipara
en 1950 Pío XII coa encíclica Humanis generis. Un achegamento que
seguirá os pasos proféticos dalgúns pensadores, como Rahner, desde
a Igrexa, ou de Heisenberg, desde a ciencia. Diríase que había como
unha arela colectiva non manifestada, desde unha Europa aínda masivamente católica, por superar os permanentes receos da ortodoxia
vaticana diante de moitas realidades científicas como o evolucionismo.
O pensamento de Teilhard, apaixonado e suxerinte, non faría máis que
satisfacer eses desexos con palabras e teorías que todos podían comprender.
Outras razóns que poderían explicar o éxito desta cosmovisión teilhardiana poderían vir da simpatía que suscitou en moitos pensadores
marxistas, que contrastaba coa frialdade ou rexeitamento frontal con
que fora recibido polos empiristas lóxicos. Sobre todo, Roger Garaudy,
que por aquelas datas estaba a iniciar o diálogo con outras relixións,
deixou escritas páxinas sobre Teilhard que foron acollidas coa máxima esperanza polos círculos intelectuais católicos. Asentou os alicerces
dunha fenomenoloxía auténtica que integra nas súas descricións todas
as dimensións do home, non só as da conciencia individual, senón as do
traballo e da historia, as da investigación científica e a técnica, comentaba eloxiosamente Garaudy no seu fundamental libro Perspectivas del
Hombre2. As difíciles circunstancias que desde sempre condicionaron
2
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o diálogo dos católicos progresistas co marxismo daban orixe a que se
espallara unha fonda satisfacción colectiva cando se producía calquera
signo que amolecera as tradicionais asperezas e desencontros desas
relacións. E nese senso, a recepción de Teilhard polos intelectuais
marxistas puido actuar coma un bálsamo benfeitor que acrecentou a
estima na que xa de seu se lle tiña.
Finalmente, outro motivo que podería ter influído no entusiasmo con
que foi recibido o pensamento de Teilhard na altura dos anos sesenta
podería residir no seu carácter holista, totalizante. Desde sempre, o
ser humano recibiu con especial satisfacción e acougo esas visións do
mundo nas que tiña cabida calquera pregunta fundamental, eses sistemas máis ou menos pechados en si mesmos que podían ter respostas
para todos os interrogantes. O positivismo comptiano e o evolucionismo de Haeckel ou Spencer xogaron ese papel no dezanove e, o marxismo, en boa parte do vinte. Na actualidade a “hipótese Gaia” pode ser
un bo referente, en clave globalizadora, das preocupacións ambientais.
A cosmovisión de Teilhard, que comezaba coa orixe do universo e da
terra, seguía co da vida e do home e remataba, para os crentes, co punto omega da divindade, reunía todos eses atributos e calquera alento
humano, desde o máis cativo até o máis grandioso tiña sitio nel.
O solpor deste pensamento, aconteceu na altura dos anos setenta,
tan axiña como chegou o seu abrente. Antes, xa houbera críticas importantes, como a madrugadora do Nobel de Medicina Medawar, P.B.
na revista Mind en 19613 que, se ben atenuou o éxito de Teilhard no
mundo anglosaxón, tivo pouca influencia noutros ambientes. Máis importantes foron as repercusións do libro de Monod El Azar y la Necesidad, editado en Francia en 1970 e un ano despois en España4. O maio
do 68 xa puxera en cuestión todos os grandes relatos e, polo mesmo, o
ambiente era favorable para que os fitos desmitificadores fosen acollidos con entusiasmo.
Medawar, P.B. 1961. Review of Teilhard de Chardin's The Phenomenon of Man,
Mind, 70: 99-105.
4
Monod, J. El azar y la necesidad. Ed. Barral. Barcelona, 1971.
3
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Tamén puido ter que ver bastante neste esquecemento a superficialidade de moitos dos lectores de Teilhard e da que se laiaba con amargura Henri du Lubac: “Mundanos, de máis, políticos, de máis, incompetentes, de máis, doutrinarios de curtos vós, de máis, son os que compoñen
case unicamente o conxunto dos que len a Teilhard”5. O que fora acollido
en parte como unha moda, como tal foi tratado pola historia, e cando
sopraron ventos contrarios, pouco deixou tras de si. De todas maneiras,
o relegamento desta cosmovisión, veu tamén da beira de lectores máis
preparados e comprometidos que tamén, axiña dirixiron os seus intereses cara a outros horizontes intelectuais (Eu, aínda lémbrome dunha
conferencia de Miret Magdalena no Colexio Maior El Pilar de Santiago, nos setenta, alentándonos aos cristiáns a que nos interesásemos
polo estruturalismo). Para moitos de nós, os ardentes soños de Teilhard
ficaban xa coma un espexismo.

Que fica hoxe de Teilhard de Chardin?
En primeiro lugar, habería que recompoñer a verdadeira imaxe deste
home que para moitos foi, sobre todo, un místico ou soñador, cando
o que realmente habería que destacar é que foi un dos máis grandes
paleontólogos do seu tempo. E non só, polo descubrimento do Home
de Pekín con H. Breuil, en 1930, senón (que é como se recoñecen os
grandes científicos) polas case cinco mil páxinas de publicacións que
escribiu, recollidas moitas delas nas mellores revistas especializadas do
seu tempo. Na Cambridge Enciclopedia of Human Evolution (1992)6,
na que só aparecen 44 figuras históricas relacionadas co evolucionismo
figura Teilhard na compaña, por exemplo, de Darwin, Lamarck, Haeckel, Haldane, Huxley , Lyell ou Mendel, o que non é un mal abeiro
para amparar o seu currículo como científico. Por outra parte, Teilhard
sempre se sentiu home de ciencia e a visión do mundo que lle deron os
seus coñecementos e métodos de investigación foron, posiblemente,
os alicerces fundamentais sobre os que asentou a súa cosmovisión.
Lubac, H. Memoria en torno a mis escritos. Encuentro. Madrid, 2000.
Jones,S., Martin,R., Bilbean,D. (eds.) The Cambridge Enciclopedia of Human
Evolution. Cambridge Univ. Press. Cambridge, 1992.
5
6
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O método científico empregado polos físicos e paleontólogos foi o
que utilizou para mostrar os primeiros pasos do seu sistema, no seu
camiñar desde a materia estelar até a terra, desde a materia inerte ás
primeiras manifestacións da vida, da que foron emerxendo nun proceso de complexidade crecente os diferentes filums até chegar ao fito culminante da hominización. O “sentido” que atopou no encadeamento
destes feitos xa non sería ciencia estrita tal como hoxe a entendemos
(aínda que Teilhard na súa particular linguaxe síguea cualificando así),
senón que serían os comezos da súa interpretación da evolución. Unha
visión que sempre foi moi difícil de clasificar (mística? metafísica? ultrafísica?...), pero que en calquera caso sería a que nos levaría a definición da noosfera primeiro, e ao punto omega despois.
Esta definición de noosfera defendida e divulgada nas obras de Teilhard volve ser considerada na actualidade con forza por todos aqueles investigadores que tratan sobre a problemática da degradación
da natureza polo home e tentan inscribila nun contexto planetario.
Son estudosos que seguen o ronsel de Munford, Galcken ou Sauer,
científicos que coordinaron o histórico Simposio sobre Man´s Role in
Changing the Face of the Earth7 celebrado en Princeton, en 1955 pero
que na actualidade tentan superar a formulación especializada e sectorizada que a estes problemas lle quere dar a comunidade científica
internacional. Bioeconomistas como Georgesco Roegen ou Grinevald,
ecólogos como Margalef, ou economistas como Naredo ou Martínez
Alier, volven os ollos cara ao simposio de 1955, ou mellor aínda, cara
ao encontro celebrado en París en 1920, entre o filósofo Le Roy, o
xeoquímico ruso Vernardsky e Teilhard e do que naceron as nocións de
noosfera e tecnosfera. Para todos eles a noosfera é unha realidade que
mesmo se está a materializar na actualidade dun xeito máis que evidente coa rede informática que xa tece e lle está a dar estrutura a todo
o mundo habitado. E a globalización, que para ben ou para mal está a
Naredo, J.M. Gutierrez, L. La incidencia de la especie humana sobre la faz de la
tierra (1955-2005) Univ. Granada. Fundación César Manrique. Granada. 2005.
7
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caracterizar os tempos actuais, non sería máis que unha manifestación
desa realidade.
Pero onde a cosmovisión de Teilhard acada hoxe as mellores resonancias é, posiblemente, na obra dos pensadores e científicos que tentan
superar o reducionismo que domina na actualidade as ciencias da vida
e da terra. Sobre todo no relativo ao pensamento biolóxico onde todo
se reduce á bioloxía molecular e nesta, en último termo, a cuestións
físicas. Ese mirar “cara abaixo” que propoñía o Nobel Weinberg como
método fundamental para o traballo nas ciencias da vida, substituíuse
polo mirar “cara arriba” ou mellor “cara adiante” destas novas tendencias. Xorden así as posibilidades da “emerxencia” de novas realidades
nese longo camiñar cara á noosfera no que a aparición da vida e do
home supuxeron “saltos” cualitativos fundamentais. E o que en Teilhard eran só intuicións xeniais hoxe son realidades que teñen xa un
soporte empírico básico. Como acontece, por exemplo, con todas as
achegas do Nobel Prigogine8 e súa escola coas teorías sobre o caos e o
mundo complexo. Nelas demóstrase como en sistemas que se afastan
do equilibrio e se atopan nos límites do caos poden xurdir niveis novos
de orde por procesos de auto-organización.
De singular interese é o programa de investigación do importante
bioquímico Stuart Kauffman que tenta explicar a selección natural por
procesos de autoorganización catalítica e de comportamento cuántico
mesmo até a emerxencia da consciencia humana. O sentimento de admiración que experimenta diante dun universo creativo e “ordenador”
lévao a adoptar unha actitude de reverencia cara a unha natureza que
define como sacral e mistérica. O propio Kauffman, que se declara
ateo, especula co valor da imaxe tradicional de Deus, do que di: “Se
podemos transferir este temor e reverencia, non ao transcendente Deus de
Abraham da miña tribo israelita desde tempo inmemorial, senón á impoñente realidade diante da que nos atopamos, entón teremos acceso a unha
renovada espiritualidade e temor, reverencia e responsabilidade para todo
Prigogine, I. ¿Tan solo una ilusión?: Una exploración del Caos al Orden. Ed. Tusquets.
Barcelona, 1997.
8
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o vivinte e para todo o planeta .9 Non resoan as verbas de Teilhard nestas expresións?
Hai cincuenta anos editábase en España El Medio Divino do que o
seu autor dicía que o libro “era exactamente el mesmo”. Publicábase
despois da aparición de El Fenómeno Humano onde viña de expoñer
o fundamental da súa concepción da evolución do Universo na que
estaba a matinar desde había moitos anos. Agora, neste novo libro abría
o seu corazón e confesaba os fundamentos da súa fe. Con estes dous libros teriamos a visión completa da personalidade de Teilhard: o pensador e científico no Fenómeno Humano, e a persoa crente no Medio Divino. E a este pensamento e compromiso habería que volver a mirada,
neste ano Darwin do 2009, para agradecerlles, en primeiro lugar, o que
supuxeron de apertura cara a uns novos horizontes científicos como
eran os da evolución, para aqueles cristiáns mozos dos anos sesenta;
en segundo lugar, polo que aínda poden ter de suxerintes para estes
tempos e, sempre, polo valor coma testemuñas dun singular home de
fe. Un home que tentou facer compatible a ciencia co seu credo e que
sobrelevou con exemplaridade a dolorosa incomprensión da Igrexa co
seu traballo. Aínda hoxe, lémbranos Küng,10 que ningún papa ousou
pronunciar publicamente o seu venerable nome.
Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Kauffman, S. 2006. Beyond Reducionism: reinventing the Sacred. Zygon Jour.
Religion & Science, 42, 4 : 903-914.
10
Kung, H. El principio de todas las cosas. Ciencia y Religión. Ed. Trotta. Madrid,
2007.
9
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Unha longa vida de servizo
aos máis pobres
Xesús Portas Ferro

Coñecina alá contra o verán de 1978 por medio de Xosé Antón Iglesias
Pérez, daquela secretario diocesán de Catequese. O Xosé Antón fora convidado por ela a unha xornada de reflexión cun grupo de mozos e mozas
de Vilagarcía. E el convidoume a acompañalo. O grupo facíase chamar
Talanqueira. Era un dos grupos de acción e reflexión dos que naquela
altura se formaban arredor dos ámbitos eclesiais. Guadalupe e Daniel
eran os animadores adultos do grupo Talanqueira, impulsor e organizador
de actividades culturais, como a primeira Feira do Libro de Arousa ou a
representación de Galicia canta ao Neno na referida vila. De por parte,
colaboraban con Guadalupe no equipamento da nova escola para nenos
xitanos da que ela era a mestra desde había pouco tempo.
Desde aquela data, non volvín ter ocasión de conversar largamente con
Guadalupe ata o pasado mes de febreiro, cando por fin accedeu á proposta
de conceder unha entrevista ou declaracións sobre súa vida para a revista
Encrucillada. A conversa, como adiantei, foi longa e larga. A penas tiven
que lle preguntar res. Seguín o seu relato con acenos e poucas palabras,
a través dos que traslucía o vivo interese que a súa boa leria espertaba en
min. Foi unha moi grata experiencia. Velaquí a transcrición, algo libre e
posta en terceira persoa, do que ela me contou.

Infancia e preadolescencia. O espertar dunha vocación
Andaba o ano de 1927 na cidade de Santander cando foi inscrita no
rexistro cos nomes de Esther Guadalupe de las Cuevas Ortiz, nacida
de pai español, cántabro, e de nai mexicana. A nai finou cando Guada
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tiña seis aniños; dela evocará co tempo belas lembranzas, coma aquela
de cando lle falaba de “papá Dios”.
Ao a nai enfermar, os fillos foron vivir para a casa dunha irmá da
avoa. Esta e a súa filla fixeron de nais para ela e seus irmáns. De alí a
pouco, chegou o día da primeira comuñón de Esther Guadalupe. Ao
que voltou á casa, entrou no cuarto e viu nel expostos, enriba da cama,
os agasallos. Entón preguntoulle a seu pai: “Se mamá se foi ao Ceo
para curarse, como é que, sendo o día da miña primeira comuñón, non
veu?” El emocionouse e rompeu a chorar. Foi así como soubo a verdade
crúa do pasamento da nai. Todo acontecera en cinco días. Enfermara
dunha pulmonía e, como aínda non había penicilina, dela finou.
A da guerra foi tamén unha dura experiencia. Á mágoa da orfandade
materna engadiuse un día a causada polo feito de deixar de ver o pai.
Na Noiteboa negouse a cear e botouse a chorar. A tía entón chamouna
a un lado e contoulle en segredo onde estaba o pai escondido. A vivenda familiar ocupaba un terceiro andar. O baixo do edificio estaba habitado por unha familia pobre. Nunha dependencia estreita destoutra
vivenda, nunha leñeira, pasou seu pai trece meses. Tan estreita era a
garita que o home nunca se podía deitar.
De cativa, nunca pensou Gudalupe que un día había entrar nunha
congregación relixiosa. Tiña unha mestra moi boa, que quería moito,
e só pensaba en ser coma ela. De monxas nin quería oír falar. Preto da
casa estaban as Servas de María, das que sabía que, se algún familiar
estaba enfermo, atendíano uns días e de alí a pouco este morría. Como
ía querer ser coma elas! Porén seu pai manifestaba adoito a vontade
de que algún dos seus fillos se fixese relixioso. El mesmo, de novo,
tentara ingresar na Orde dos Carmelitas. Porén, ao ser súa nai viúva e
necesitarse a súa presenza na casa, adiou a realización de tal propósito.
Ata que coñeceu a que sería a súa esposa e cambiáronlle os proxectos vitais. Esther Guadalupe non se sentía chamada a satisfacer aquel
desexo do pai. Era unha das súas irmás a que se amosaba disposta, de
cote dicindo que quería ser monxa. Mais co paso duns anos aveu que
os papeis mudasen. A que ía ser monxa, acabaría casada e nai de cinco
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fillos, e Esther Guadalupe comezou a andar camiños que a levarían a
profesar como relixiosa.
Aínda que falara de facerse mestra, o pai orientouna aos estudos
de secretariado. Cando xa cumprira os trece anos, por uns problemas
relacionados co seu crecemento os médicos recomendáronlle ao pai
que levase a rapaza a vivir no campo. Buscando un colexio situado en
zona rural, souberon do que as Filipenses rexían en Unquera e a el se
foi Esther Guadalupe, non sen que entre pai e filla se selase o pacto de
que deixaría o internado e voltaría a Santander ao que ela manifestase
ese desexo. Mais sucedeu que, segundo os días e os meses pasaban,
a rapaza foise sentindo cada vez mellor naquela casa. A seu pai nunca
nada lle dixo. En Unquera estaba tamén daquela o noviciado das Filipenses, pois por causa da guerra as casas de Cataluña quedaran moi
danadas.

Iniciación, formación e primeiros destinos
Dous anos despois de chegar ao colexio de Unquera, xa con quince, Guadalupe ingresa no postulantado das Filipenses en Barcelona.
Logo vén o noviciado, en Balenyá, preto de Vich. O xuniorado faino
en San Xervasio; foron cinco anos, nos que xa impartiu docencia. En
1949 vai a Unquera por mor de emitir alí os votos perpetuos, preto de
seu pai e da familia. Cando, voltando a Barcelona, pasaba uns días na
casa da congregación en Valladolid, recibiu unha chamada telefónica
encomendándolle que se dirixise a Vilagarcía de Arousa, onde tería de
substituír durante un ano unha parvulista que enfermara. Non foi un
ano, senón sete, os que pasou exercendo como mestra de párvulos no
Colexio Filipense Sagrada Familia. Neste tempo rematou o bacharelato, pois ata entón só cursara o elemental –de catro anos–, e realizou os
estudos de Maxisterio na Escola de Pontevedra.
Por estes anos, a congregación dipúñase a abrir a súa primeira casa
de misión fundando unha en Acandí (Colombia). Guadalupe ofreceuse e non foi escollida. Porén seu ofrecemento non sería esquecido. A
superiora xeral, cubana, cando aínda non o era, coñecéraa en Barcelona, con ocasión dun Capítulo Xeral, e axudouna dándolle clase de in52
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glés nos tempos libres. Ante a previsión dunha próxima nova fundación
en Las Vegas, lembrouse de Guadalupe e propúxolle que voltase alá
para seguir perfeccionando o inglés. Así se fixo. E o 17 de decembro
de 1956 saía de Barcelona para Norteamérica.
Ao pasar a aduana en Nova Iork, un funcionario advertiulle que só
tiña permiso para permanecer un ano en Estados Unidos. Serían, á
hora da verdade, nada menos que catorce. O ano de Vilagarcía valeu
por sete; o de Norteamérica, por sete máis sete. En realidade, residiu
en Reno (Nevada). A experiencia de Las Vegas topou con grandes dificultades e non saíu adiante. Daquela o bispo propúxolles rexer unha
escola en Reno. Na escola e na parroquia van levar a cabo o seu labor.
Ao pouco, a comunidade veuse grandemente arrequecida coa chegada
de quince monxas cubanas, tras a revolución castrista. A congregación,
entón, encárgase dunha segunda escola, esta vez en Sparks. Guadalupe cumpre as funcións de superiora da comunidade e directora do
centro escolar. Durante eses catorce anos, só por tres veces fai viaxes
de visita a España.

Reciclaxe e renovación
A volta definitiva acontece en 1970. En principio, viña só co fin de
seguir uns cursos de reciclaxe. Cadrou que o primeiro deles se impartise en Vilagarcía, polo que foi na casa arousá onde estableceu a
residencia. Seguirían outros en San Xervasio, en Madrid, novamente
en Vilagarcía. Rematada a reciclaxe, reiniciou a docencia no Colexio
Filipense Sagrada Familia. Serán desta vez só dous anos, de 1971 a
1973.
Neste tempo comeza a colaborar co crego Daniel Espiño nunha angueira en que este andaba comprometido, a de escolarizar os nenos xitanos do poboado de Cornazo, para o que se formara un Patronato que
máis tarde se converteu nunha asociación civil: “Amigos da Promoción Gitana”. Ao non ter Vilagarcía, naquel tempo, máis que un grupo
escolar, era imposíbel escolarizar os xitanos por falta de postos escolares. Para construír a escola no poboado xitano, empezaron a recoller
e vender papel usado. Un grupo de rapaces do Instituto comezaron a
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axudar nesta tarefa. Uníronse despois unhas rapazas, antigas alumnas
das Filipenses, e formouse o grupo de acción e reflexión “Talanqueira”,
que se reunía nun local anexo á igrexa de Santa Baia de Arealonga, no
centro de Vilagarcía.
É tamén nestes anos cando, con outras persoas, realiza experiencias
dalgún xeito novas na forma de vivir a fe cristiá e de enfocar a vida
relixiosa. Con algunhas compañeiras súas fai unha lectura nova do carisma da congregación, que é a evanxelización dos máis pobres. Entre
varias delas vai tomando corpo a idea de saíren a vivir fóra do colexio,
co fin de se insertaren máis preto dos pobres que han ser evanxelizados. Por este tempo ocorre tamén unha maior profundización na vivencia e intelixencia da paternidade de Deus. O feito foi facilitado por
lecturas e conferencias teolóxicas, sobre todo as ditadas por Andrés
Torres Queiruga e Xosé Chao Rego. En boa parte, produciuse tamén
o redescubrimento dunha vivencia infantil ben fermosa, aquela que
súa nai lle propiciara cando lle falaba de “papá Dios”. Decatouse entón
de que a fe da nai deixara na súa vida unha marca máis fonda do que
adoito pensara, pois coidárase máis ben debedora da relixiosidade de
seu pai.

La Guada, mestra dos xitanos
En 1972 a asociación de “Amigos da Promoción Gitana” logrou fundar unha escola de patronato destinada aos rapaces e rapazas do poboado de Cornazo, que non estaban escolarizados. Facía falta unha
mestra e pensaron en Guadalupe. Esta obtivo permiso por un ano para
deixar de impartir a docencia no colexio e pasar a facelo na escola dos
xitanos. Coma outras veces no decurso da súa vida, un ano faise moi
grande e neste caso alóngase ata dezanove: de 1973 a 1992, ano do seu
retiro laboral. O centro, ao pouco tempo da súa fundación, foi creado
oficialmente como escola pública unitaria. Guadalupe non pertencía
ao corpo de mestres e ao principio rexentouna como mestra contratada. Logo presentouse a oposicións e aprobounas. Como profesora de
EXB chegou a ter destinos no Covelo e na Illa de Arousa; mais nunca
deixou a súa escola dos xitanos por unha praza en ningures. Lembra
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agora que renunciar a ocupar a da Illa lle custou o seu. Co tempo, os
rapaces do poboado foron escolarizados, segundo o principio de integración, noutros centros. Aquel seguiu un pouco máis como escola de
educación infantil, que finalmente foi suprimida; todo isto, cando xa
Guadalupe se retirara.
O traballo cos xitanos foi moito alén da educación dos cativos. Incluíu diversas accións. Unha das primeiras foi o empadroamento de
todos os membros do poboado, empresa que custou tempo e traballo
abondo. Un dos principios da acción de Guadalupe e da propia Asociación verbo dos xitanos foi o de “nunca lles dar nada se non fose a
cambio de algo”. Se, por exemplo, se interesaban por algunha xestión a
prol dos varóns, a condición que se lles puña era que as mulleres fosen
incluídas. E así non se admitía na escola un neno se tiña sen escolarizar unha irmá ou parente próxima da mesma idade. Outra condición
para recibir educación foi o permitiren que os rapaces se duchasen
na escola, pois no poboado non tiñan a posibilidade. Tal novidade lles
supuña que, ao primeiro, os pequenos chegaban onda os seus grandes
dicindo: “¡La Guada nos lucha!”. Outra liña de acción foi a promoción
da conciencia da dignidade da muller.
Dunha vez, unha rapariga xitana chegou á casa das monxas pedíndolle hospedaxe a Guadalupe. Viña fuxindo da familia, porque a querían
casar cun rapaz en contra da súa vontade. Guadalupe, consciente da
lea en que se ían meter a rapaza e mais ela, quixo convencela da conveniencia de voltar á casa, onde ela vería de lle axudar a doutra maneira evitar aquel casamento. Non a convenceu. A moza pediulle que
fose consecuente co que tantas veces lles ensinara sobre a igualdade
e a liberdade das mulleres. Aos poucos días viñeron falar do caso coa
Guada os patriarcas da etnia. Os chegados doutras localidades, que
non a coñecían, amosábanse receosos. Ao tal veren, os de Vilagarcía
convidáronos a falar con confianza, aducindo que “la Guada” era coma
un máis entre eles. O caso resolveuse cunha sanción bastante leve
para a rapaza.
Guadalupe coida que, do seu traballo cos xitanos, quen máis proveito tirou foi ela mesma. Na evolución do poboado e na vida dos seus
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individuos outras forzas viñeron incidir. “Tanto traballo cos xitanos
para logo enleárense coas drogas!” Lembra as primeiras constatacións,
frustrantes. Aqueles grandes autos aparcados no poboado... A confesión duns rapaces sobre o feito de que seu pai é amigo de Sito Miñanco... “Tanto traballo cos xitanos para que despois reciban os pastores
evanxelistas e se fagan aleluias!” Ela sempre se levou ben cos pastores.
Comprendeu axiña que aquela xente se sentise mellor con eles do que
na Igrexa Católica, que pouco fixo para se achegar á súa cultura. Aínda
así, a Daniel e a ela seguiron aprezándoos. Mesmo manifestaban o
desexo de que os acompañasen na profesión de fe evanxelista, pois fóra
dela críanos non “salvos”. Un dos logros que se acadou foi que, xa despois da xubilación da mestra, un grupo de mozas xitanas conseguisen
formar unha asociación, “Juncal”, cuxo fin principal foi a consecución
da igualdade de dereitos cos varóns. Entre as súas consecucións está
a dunhas subvencións para sacar o carné de conducir repartíndoas por
igual entre elas e eles.

Acción social e catequética
O barrio de Trabanca Badiña foi o outro lugar onde Guadalupe e as
súas compañeiras trataron de facer realidade o carisma da congregación, a evanxelización dos máis pobres. Hoxe está case plenamente
integrado na vila. En 1976, cando elas abriron a súa casa alí, achábase
aínda ben afastado, sobre todo en canto a modos de vida e outros trazos socioculturais. Ao principio establecéronse nunha casiña. De alí
a pouco alugaron unha vivenda nun edificio de andares, onde vivían
persoas de diversa condición. A vivenda converteuse asemade en local
de reunións relacionadas co traballo social e a catequese, pois a vella
capela de San Miguel era pequeniña e nada funcional a estes fins. Os
destinatarios do traballo social eran principalmente mulleres que necesitaban apoio para algunha xestión ante a administración, e rapaces
e rapazas novas que formaban grupos de reflexión e amizade. Logo se
viu que aquela vivenda non ofrecía o espazo requirido nin era lugar
máis axeitado para estas actividades. De por parte, algúns veciños do
edificio manifestaran por veces a súa incomodidade pola cantidade e a
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calidade das persoas que entraban e saían por mor daquelas reunións
na vivenda das monxas.
Certo día, deuse oportunidade de estar en venda unha casa ampla,
de dous andares, e a congregación accedeu á proposta de a comprar.
Hoxe é coñecida en todo o barrio como a casa das monxas. Aínda que
en Trabanca Badiña se construíu recentemente unha igrexa nova e
capaz, a catequese continúa na casa das monxas, onde cada grupo de
rapaces dispón dun cuarto e hai lugares de reunión para catequistas. A
casa funciona asemade como lugar de acollida de calesquera veciños,
que bastante adoito o usan, sobre todo mulleres e raparigos. Por outra
banda Guadalupe e as súas dúas irmás de congregación son tidas en
conta polos veciños que comparten con elas froitas, ovos e verduras
durante todo o ano. A casa das monxas non é unha casa calquera no
barrio. As tres monxas da casa si que son unhas veciñas máis. Guadalupe e Gaite levan xa trinta e tres anos alí. Unha das poucas experiencias
que quedan de pequenas comunidades relixiosas plenamente insertadas no medio do pobo común.
En 1992, como enriba se dixo, Guadalupe acolleuse ao retiro laboral,
que agora chaman xubilación. Na ocasión, o delegado da consellería de
Educación impúxolle a insignia do mérito ao traballo. Non se meteu na
casa ao retirarse. Sen outorgarse descanso ningún, buscou que facer
en Cáritas Interparroquial. Encomendáronlle a organización e servizo
do roupeiro, ao que dedica as mañás de luns a xoves, e o acompañamento en Centros Penitenciarios, que aínda hoxe realiza. Pertence á
comisión permanente de Cáritas Interparroquial de Arousa. Participa
activamente na loita antidroga. Todos estes labores e intensa dedicación están a lle ser recoñecidos mediante diversos premios e condecoracións. Recibiu unha homenaxe da Asociación Xitana de Pontevedra
e máis da súa homónima de Arousa. O barrio da Laxe, onde anos atrás
daba catequese, dedicoulle outra. Vai para dous anos, Cáritas Interparroquial sorprendeuna coa súa. E hai uns meses a Fundación contra
o Narcotráfico, de Arousa, concedeulle a Nécora de Ouro polo seu
traballo na loita contra a droga.
57
417

Xesús Portas Ferro

Por Guadalupe pasaron os anos, e as enfermidades; o que non pasou
foi a vontade de seguir traballando en servizo dos máis necesitados e
para a animación da vida eclesial das comunidades cristiás nas que
participa. Redacta e publica con Daniel Espiño a folla parroquial de
San Miguel de Trabanca Badiña e a de Sobradelo. Nesta folla e noutras
actividades eclesiais impulsa o emprego da lingua galega, mesmo arestora, cando xa case non hai nesas comunidades rapaces que a teñan
como lingua materna.
Xesús Portas Ferro, mestre
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Experiencias

A experiencia cristiá dunha nai
Feli Alonso Curiel

Un non é fillo só de quen o xerou;
tamén o é de quen o amou e axudouno
a medrar, a ser el mesmo.
(Soliloquios e conversacións. Miguel de Unamuno)

Non matinaba que estas vivencias que con tanta teimosía de nai se
mantiñan nas miñas lembranzas puidesen un día saír á luz e, aínda
menos, que alguén me encirrase a escribilas. Non se trazan proxectos sobre o auténtico da vida: experiméntase, interprétase e mantense
cabo de nós para sempre cun selo lacrado; non o empoa o tempo; non
hai tempo que anubre os diálogos dunha nai e o seu fillo cando estes
tocaron a fontenla da maternidade. Sóuboo reflectir bonitamente o
evanxelista Lucas: “A súa nai gardaba aqueladamente todas as cousas
no corazón”.
No comezo foi... un pequeno favor que me pediron na parroquia
do meu barrio bilbaíno, Rekalde, na que manteño algunha que outra
actividade pastoral. Un favor tan sinxelo como visar un CD sobre o
bautismo dos nenos. O novo párroco, Luís María, pedíame que lle
dese a miña impresión como freguesa que cursou teoloxía. Visioneino
no silencio da noite e, como tantas veces me cadra, a miña cabeza
funcionou en “stereo”. Por unha banda agudizou o meu lado racional e
crítico da presentación do sacramento e, pola outra beira, como unha
enchente, arreboloume en fervenza as miñas experiencias maternais
con fidelidade mimética.
Haberá quen crea que o que trazo está idealizado ou que manipulei
os diálogos. Na súa liberdade está crerme ou non. Na miña defensa
digo que entre os que me coñecen teño sona de ter moi boa memoria e
en ocasións ata a culleradas, adoitan dicir cun aquel de retranca.
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Foi o meu fillo desexado? Si, aínda que confeso que nos días en que
ao embarazo se lle chama “dúbida” preferiría que quedase nun “atraso”.
Levaba un mes casada e tiña interese en rematar a carreira de Filosofía
e Letras que estudei compaxinándoa co meu traballo de obreira nunha
editorial. Non nego que o embarazo supoñíame un atranco e polas
miñas meixelas esvararon unha bágoa máis outra. Só cando a ciencia
ratificou que a “dúbida” se estaba a converter nunha vida en potencia,
a miña ansiedade transmutou en rexouba. E como quen ten un por que
descobre un como, souben compaxinar traballo, rematar 5º de Historia
asistindo a clase cada día e levar un fogar. Que ninguén me pregunte
como o fixen, só sei que fun quen de facelo.
Na primeira revisión co tocólogo escoitei os latexos dun corazón que
bombeaba no meu ventre. Entendín aquilo “do froito do meu ventre” e
que até daquela me soara a expresión neutra.
A palabra nai que tantas veces empregara na miña vida para cualificar outras mulleres, adquiría un novo valor. Unha palabra eterna
convertíase en recén parida na miña vida. Sei que desde aquel intre
empecei a manter un diálogo co que estaba empezando a ser froito das
miñas entrañas. Até as folliñas de hortensia que xermolaban no campus da universidade convidábanme a manter un diálogo co meu oco
sementado de nova vida e que cada día puxaba por facerse notar máis.
Contemplaba as follas das hortensias e pensaba: “Elas o ano que ven
non estarán, el/ela, si”. Era o desexo, se non de eternidade que aniña
no ser humano, si a conciencia de ser máis duradeiro no tempo e no
espazo que a rosa máis recendente de primavera.
Foron meses de intensa emotividade e actividade. Dores, libros, traballo, estudos, tixolas e paseos. A todo se chega se se desexa e se teñen
os 26 anos que eu tiña entón.
Entre as miñas lembranzas subliño dúas que se mantiveron vivas ao
longo de moitos anos. Asistín ao bautizo dunha miña sobriña no meu
sétimo mes de embarazo. O celebrante dixo aquilo de: “Agora Olga xa
é filla de Deus”. Só sei que levei a miña man ao ventre e, carraxenta,
increpei en silencio ao sacerdote: “e este de quen é fillo?” Doeume. Se
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eu o era, como non ía a selo o froito do meu ventre malia non ter aínda
nacido.
A miña fe turraba por facerse camiño e sabendo máis no que non cría
que no que cría. Tiña fe ou non? Nin eu mesma o sabía. Non é certo
que o agnosticismo sexa unha pose intelectual. Quen o teña sufrido
sabe do que falo. Quérese crer e non se pode. A impotencia aniña na
alma como quen se obriga a amar alguén e non o logra. Sofre, impono
como obriga, pero... si queres papas ti aquel. Se di crer, engánase; se di
non crer, queda atoada nunha ilusión.
Nunca saberei porqué permaneceu na miña acordanza emotiva un
xesto sinxelo de alguén que tocou coa palma da súa man o meu ventre
ao tempo que nos dixo ao meu home e a min unhas palabras entrañables: “que sexades bos pais”. Ceara connosco, eu case non seguira a
conversa que mantivo co meu home por entender apenas galego, e só
souben que era un crego de Santiago e que se chamaba Andrés. Borróuseme o seu físico pasados uns días. Só ao cabo de case doce anos
souben que a palma desa man era a do autor dun libro de teoloxía que
me mandaran comprar na facultade de Teoloxía de Deusto. Quixen
recuperar aquel rostro perdido e fixen o posible por atopar unha foto
por medio de Internet.
Parín un 20 de abril ás tantas da noite. Recordo todo: os meus pensamentos e até un sentimento de soidade enorme. Sei que mentres
paría acochoume unha intuición: en realidade a creación non estaba
acabada. Deus servíase do home e sobre todo da muller para seguir a
súa obra. Se ese pensamento o tivese agora non tería valor ao ter unha
fe madura e unha ferramenta teolóxica que me facilita poñer nomes.
Non. Naqueles intres movíame máis entre un agnosticismo e unha
necesidade de Deus.
Recordo o meu pensamento cando tomei por primeira vez no colo ao
meu fillo despois dunha semana tras permanecer ese tempo na incubadora. Era un sentimento novo. Diferente ao amor que sentía polo meu
home, familia e amigos. Mirei ao meu fillo, apampada, ao tempo que
presa dun temor angurioso. Era como ter entre os meus brazos algo sagrado; algo que era meu, si, e ao tempo saberme unha canle para que
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fose do mundo. Aquela carniña chorona era sagrada para min e eu era a
máxima responsable. Sagrada non só por ser o meu fillo, senón porque
cada ser humano éo en si mesmo. Foi un pensamento tan íntimo, tan
de dentro do peito, que nin o compartín co meu home. Embargoume o
medo de non ser quen para extraer del toda a carga de humanidade, de
talentos que con el traía. Aquel pensamento permaneceu en min como
un don e tarefa. Sempre agradecín de palabra aos que me axudaron na
tarefa da miña maternidade.
Negueime, testana, a compracer a miña nai para que me presentase á parroquia a purificarme. Purificarme! De que? Argumentaba
unha e mil veces con paciencia e con dor, como muller, ante unha nai
que se presentara diante do crego do seu pobo cada vez que paría. O
Deus que me ofrecían, anoxábame. Parir era luxarme, atentar contra
a miña dignidade de muller ante Deus. Debía desagraviar a Deus purificándome? Esta obriga renxía coa intuición que experimentara: con
cada parto, Deus servíase, precisamente, da muller para manter viva
a Creación. Custoume darlle un desgusto á miña crente nai, pero non
me domeei.
Bauticei ao meu fillo con certos reparos. Decatábame que finxía ante
o crego e ante min mesma. A figura de Xesús apaixonábame; a Deus
tíñao esvaido, pero sen ser quen de desencadearme totalmente del. A
maldita teodicea! Un Deus que negaba coa cabeza, pero que flamexaba
no meu corazón.
Non me gusta mesturar a Deus coas miñas lentellas, que diría Unamuno. Pero penso moitas veces que Deus escribiu dereito con ringleiras tortas. Foi a través do meu fillo e da catequese, sen contar a teoloxía, posto que foi a lóxica dun proceso a que me obrigou a respostar
ao que latexaba en min.
Hector era un neno preguntón. Todo o quería entender. Aos 4 anos
foi o seu espertar relixioso. Foi algo innato posto que eu non lle falaba
de Deus e menos o meu home, que é un agnóstico sen morriña do totalmente Outro. Posiblemente fose na gardaría do barrio a primeira vez
que oíu falar de Deus ao ser as coidadoras as Fillas da Caridade.
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Un domingo o picariño papouse enteira a misa da TV., mentres que
eu andaba na cociña. Almorzando espetoume. “Un Señor na tele di
que son fillo de Deus. Explícamo que non o entendo”. Entráronme
suores. Expliqueillo como puiden.
Non rematou aí a cousa. Nunhas vacacións coñecemos o románico
castelán. Xaime, o meu home, íalle ensinando as imaxes de Deus Pai
e os crucificados de todas as igrexas. Como quen explica un museo.
E o meu home, que como pedagogo é unha desfeita, meteulle tal lea
de deuses ao neno que, no setembro, toda a súa teima era querer ver
a Deus. Cada vez que baixaba collido da miña man e albiscaba a cruz
que se ergue no tellado da parroquia do barrio sabía que me ía preguntar: “Esa cruz é de Deus ou de Xesús?” Empezou a identificar os
crucificados pequenos con Xesús e os grandes con Deus. Pero a súa nai
estragáballe o descubrimento. Sempre era Xesús.
Na catedral hai un Cristo enorme. O neno, ao velo, ceibouse da
miña man, botou a correr até El e berrou: “Este seguro que é Deus”.
Volveu chorar de impotencia. A xente quedábase mirándonos. O neno
mirábame chorando: “Mamá, ti viches algunha vez a Deus?” Recordo
que me agachei e díxenlle: “Hectoriño, eu estouno a ver nos teus ollos.
Deus está no corazón da xente e no ceo”. Respondinlle con tenrura. Si.
Naquela resposta ía unha fe que se ía desempoando preguiceiramente.
Unha fe que eu mesma atenazaba e que me negaba a verbalizar como
quen cede parte do seu terreo ao adversario.
Coa miña resposta solucionei o problema do tamaño dos crucifixos.
Pero trasladei o problema aos ceos. Fíxena boa! O rapaz miraba ás nubes tentando de atopar a Deus: “A Deus véselle mellor pola noite ou
polo día?”, preguntábame. Foron uns dous meses de pescudas inquedas. Até utilizaba un canoto de papel de aluminio, a xeito de telescopio, para facilitar a súa busca.
E, aínda que non sexa de creto, o neno logrou ver a Deus nas nubes.
Viuno nun programa de astronomía na TV. Chegou á cociña a piques
de estalar na ledicia: “Vin a Deus no Ceo! Só un pouco. Un brazo, unha
perna e algo da cara. É verdade que está alí!” O neno descansou e a
súa nai tamén.
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Unha tarde de primavera paseabamos por unha praia. De súpeto, o
picariño, de 5 anos, céibanos: “Se Deus está no ceo tennos que ver tan
pequenos como a area da praia”. Ollámonos o seu pai e eu. Confeso
que me asustei. O seu pai, retranqueiro: “Carallo co rapaz, saíuchenos
poeta”.
Si recordo que lle contaba contos ao metelo na cama. Como do maxín
non estou tolleita, inventábaos. Algunha vez o protagonista era Xesús,
un neno bo, que era fillo dun carpinteiro. Hector xogaba a miúdo cunha caixa de ferramentas de plástico de carpintaría que lle botaran os
Reis. Deste xeito inocente e pedagóxico tentaba eu que se identificaran: Hector-carpinteiro e Xesús-carpinteiro. Certo tamén que nunca
vencellaba a ese neno-carpinteiro de Nazaret con Deus, tan só lle falaba das súas andainas de neno bo na carpintaría do seu pai Xosé.
Un setembro, despois de pasar parte das vacacións coa avoa castelá,
unha noite díxome: “Mamá, a avoa faime unha cousa rara cando me
mete na cama. Cólleme a man e faime garabexos na testa, nos beizos
e nas tetas”. Comprendín que a miña nai estaba a deprenderlle o “Polosinal”. Arrubiei.
Desde ese momento empecei a educar ao meu fillo na fe. Cada noite
obrigábao a que dese grazas a Deus por algo bo que lle pasara: Un gol,
unha merenda gorentosa ou aprender a restar.
Por que tomei esa decisión? Á marxe das miñas dúbidas de fe, o cristianismo, o Xesús, que eu nunca puiden totalmente soterrar, ofrecía un
modelo de home. El mesmo e o seu proxecto de humanidade, pola que
rematou na cruz, axudábanme á función maiéutica educativa que ten a
maternidade. Así de sinxelo. Así de xeneroso e de egoísta.
Tiña que saber acantoar as miñas dúbidas de fe. Tiña mesmo que ser
humilde e aceptar a miña fe fráxil para camiñar pola vida. Se o misterio
de Deus non me resultaba indiferente é que quizais cría máis do que
eu mesma pensaba. A oportunidade, que nin adrede, chegou cabo de
min nunhas vacacións. Galicia brindoume esa posibilidade.
Foi nunha romaría en Bergantiños. As mulleres camiñaban de xeonllos. Os santos, levados nas andas, amosaban billetes espetados con
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alfinetes no chaleco, e as chambras da virxe eran asemade remendos
de cartos. Os romeiros gardaban ringleira para enchoupar os seus panos na fonte milagreira e pasalos con unción polo rostro do santo titular do santuario. O meu neno esforzábase en seguir o ritual. Acepteino coma quen adoece das moas. Ollar esas manifestacións relixiosas
abraiábame. Aquilo non podía ser cristián. Sería o que fose, pero non
podía estar enrraizado na mensaxe de Xesús. Foi un familiar quen me
quixo acantoar contra as cordas e increpoume , crendo non ter volta
de folla: “Se pasas de santos e virxes, con que quedas? Di, di!”. Só sei
que respondín con serenidade e con retranca dabondo: “Ben, eu en
cuestión de fe fico con pouca cousa, con Deus e co Evanxeo. Non é
moito, pero...” Fun capaz de dicilo. Necesitei berralo sen pretendelo.
Eu mesma me asustei da miña afirmación, como quen tras longo tempo separada do amado saélle coa forza dun torrente un: “Estímoche!”
que non pretendía dicilo pero que ruxía silandeiramente no seu peito.
A confesión de fe ten moito de declaración amorosa. O eco das miñas
palabras resooume toda a tarde coma un turbillón emocional, ao tempo
que me proporcionaron paz. Á fin lograra estar a ben comigo mesma.
Foi a consciencia da miña propia fe, por un lado, e a fervenza de
preguntas que me espetaba o meu neno de 5 anos sobre Deus o que
levou a decidirme a tomar en serio a formación relixiosa do meu fillo
Hector.
Moitos pais, hoxe, que afirman crer, deciden por un sentido “democrático” que os seus fillos opten por incorporarse ao cristianismo cando eles o coiden doado. Eu optei polo contrario. A fe é persoal e, quen
sabía se o que a min me renxía dogmaticamente, a el lle podía axudar.
Unha Semana Santa pasámola entre procesións castelás. Imaxinaría, penitentes, tambores, descalzos alombando cruces, sangue nos
pés arrastrando cadeas. Nas procesións establécese unha complicidade entre sufrintes e espectadores que alimentan unha espiritualidade
malsá.
O meu fillo miraba atentamente aquilo en silencio. Ao volver a Bilbao construíu unha cruz con dous paus desiguais e ía percorrendo o
corredor deixándose caer de cando en vez. “Coa cruz non se xoga”, avi65
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sei severamente. O neno encolleu de ombreiros ante a rifada materna:
“Eu non podo xogar ás cruces e os maiores si que o podedes facer”.
Volvín á cociña pensando que o neno dera no cravo. Xogar ás cruces!
Un xogo dolorista que despois se arreda ao longo dun ano enteiro por
desbotado.
Incorporeime á catequese na parroquia do meu barrio. Pedían voluntariado entre as nais. Tardei uns segundos en decidirme a tocar o timbre. Parecíame que era indigna de ser catequista e que non o faría ben.
Despois comprobei que non fun mala do todo. Fai falla escoitar aos
nenos e ter certa bagaxe conceptual. Si que é verdade que escoitando
a fe sinxela das miñas compañeiras sentíame estraña entre os meus.
Até se me acusou de que eu daría ética aos nenos por non crer nin na
existencia de Adán e Eva ou por estar convencida de que o Espírito
Santo non era unha pomba, senón unha metáfora.
Recordo con agrado as reunións de preparación dos temas. Iñaki, o
crego, mostrábase boi manso coas opinións sinxelas das súas colaboradoras. Gran comunicador lograba que a súa fe enchoupase o espazo.
Ás furtadelas mirábao admirada da súa paixón por Deus. O que a min
me custaba tanto, el vivíao cunha afouteza que me cegaba. Souben
que se ordenou poucas semanas antes de nacer eu. A miña vida ía
sendo extensa e empecei a sentir respecto pola expresión manida “toda
unha vida de servizo ao Pobo de Deus”.
Hector pasaba a fase “romana”. Igrexas, castelos, estaban habitados
por romanos. Ás poucas semanas de catequese, ceando, soltoume:
“Mamá non te enfades. Gústanme as cousas que sei de Xesús; ademais
viviu cando os romanos, pero... ás veces penso que Deus é unha trola
que me metedes os maiores!”. Escoiteino con respecto reverencial. O
que eu empezara a sufrir con 14 anos, el comezábao con 8 anos. Veume á memoria o remate da novela de Delibes Cinco horas con Mario
cando a recén viúva comproba que o seu fillo maior empeza a sufrir as
crises existenciais que tiña o defunto e asústase ante o que se lle viña
enriba.
Pasoulle, por sorte, aquela sospeita impropia da súa idade, aínda que
o neno seguía lanzando as preguntas do millón: “Explícame que pa66
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saría se a Virxe María tivese xemelgos, quen tería que ir á cruz?” Boa
pregunta. Sen sabelo o neno lanzaba unha acusación aos que lle ían
formando en catequese. Ese é o Deus que captaba o neno; o Deus que
se lle transmitía. Desfixen o entorto. E sen pasar por Deusto souben
responderlle: “Xesús morreu na cruz porque o mataron uns que mandaban. Deus non quería iso. Deus estaba de acordo co que Xesús dicía
e facía”. Moita culpa da súa visión tíñana esas películas relixiosas que
basean os seus diálogos en versículos literais.
As preguntas do neno axudábanme a orientarme na catequese. Todo
o meu empeño era presentar un Xesús que, se vivise no barrio, sería
amigo dos nenos xitanos e dos primeiros inmigrantes que chegaban.
Comprobei unha e mil veces que pasar por ese mal trago de compartir
a Xesús cos nenos pobres fería o orgullo cristián dos nenos.
Cada domingo baixaba co meu fillo á misa infantil. O neno escoitaba
con atención o que dicía Iñaki. Tanto o escoitaba que me tocaba facer
hermenéutica á volta.
Non sei que lectura de S. Paulo habería un día que afirmou que era
o que máis lle gustara da misa. Testán coma o seu pai, aseguraba que
era do evanxelista Paulo aos exipcios. Tras un longo rife-rafe díxenlle:
“Tes razón: aos exipcios, rusos, chineses e colombianos”.
Aínda que semella que un neno non é quen de discernir, foise dando
conta que a relixiosidade da Galiza non era como a de Rekalde: “Mamá,
os de Rekalde e os da Galiza teñen a mesma relixión?” Unha mañá escoitábao mentres falaba cunha tía súa: “Non o entendo. A miña nai e
os de Rekalde dinme que rece a Deus e a Xesús. Vós dicídesme que
rece a Santo Adrián”.
Foi moi importante para min acompañar ao meu fillo á misa, hoxe
chamada de familia. Axudábanme as homilías do celebrante e servíanme para comprobar a evolución relixiosa do neno. Un día saíu enfadado co crego: “Xesús non era ningún parvo. O crego dixo unha parvada”.
Saía ofendido. Tiven que explicarlle que entendera mal a Iñaki. El
dixera que para ser amigo de Xesús hai que facerse un pouco parvo:
“Saber perdoar, saber dar sen recibir. Non é que Xesús o fose”. Com67
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praceume a súa reacción, aínda que o crego saíu mal parado na súa
boca. Xesús empezáballe a doer e só doe o que se ama.
Comungou. Foi vestido de rúa. Durante a cerimonia ían pasando pola
miña cabeza moitos sentimentos. Fixen un varrido dos seus 10 anos, e
como non, emerxeu unha vez máis o recordo vivo daquela experiencia
temerosa cando o tomei por primeira vez nos meus brazos: “Saberei
sacar del o mellor de si mesmo?. Cantos me axudan na miña tarefa?”
Fun agradecéndolle a Deus por todos os que me axudaran: O seu pai,
familia, amigos, profesores e parroquia. Tamén o fixen de palabra
Á hora de acender o Cirio Pascual aconteceu unha anécdota que
provocou o sorriso de toda a freguesía, pero á que eu dei unha lectura
máis fonda. Hector poñíase na punta dos pés para lograr acender a súa
vela no Cirio. Todos os seus intentos foron en vano. Iñaki aupouno e
o neno acendeu a candea. Comprendín que necesitamos dos demais
para crecer, para lograr as nosas metas. O mesmo crego que o ensinara en tantas homilías a coñecer a Xesús, seguía a facer de ponte para
entear o Cirio Pascual. Toda unha interpretación eclesiolóxica, aínda
que eu, sen saber nada de Teoloxía, o vía con claridade. Quizais porque
como di o Principiño: “O importante só se ve cos ollos do corazón”.
Tras catro anos de catequista decidín estudar Teoloxía. Rara vez se
me pregunta por que o fíxen. Rara vez ou nunca. Non era unha escusa
para seguir danzando entre libros. Era unha necesidade de vertebrar a
miña fe, de sazonala. Despois souben que o que me motivaba estaba
sintetizado na frase clásica: “a fe busca a razón para comprendela”.
Volvín vivir a contra-reloxo. Clases, compra, exames, biblioteca, soños e ilusión, moita ilusión. Toda unha experiencia dunha leiga de case
40 anos que sen grandes dons intelectuais pode presumir de non ser
das torpes da súa promoción.
Se a parroquia fora un tema de conversación na casa durante 4 anos,
agora érao a facultade de teoloxía. O meu home estrañábase da formación que me daban e que pouco tiña que ver coa que el recibira no
seminario de Santiago.
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Unha soa frase súa, dita de xeito desganado, serviume para comprender o salto cualitativo que se dera na formación teolóxica. “Feli, ti
falas de Xesús de Nazaret todo o tempo e a min no tempo que pasei
alí, ninguén me falou del”. Dito así, semella unha pailarocada. Certo.
Pero reflicte a a realidade de que a formación cristiá non pasaba por
fundamentala desde o Galileo e si desde unha apoloxética. En poucas
palabras, toda unha cristoloxía.
Os cursos pasaron e a nenez de Hector tamén. Faille graza verme ler
a Platón que viviu antes de Cristo. Cunha retranca propia de fillo de
galego mirábame, sorríase: “Que opina Platón das Benaventuranzas de
Xesús?”
Afíxose a ver a Biblia subliñada por case todo. A xeito de xogo preguntábame se sabía quen era cada personaxe do A.T. Para o programa:
1, 2, 3, responda outra vez a súa nai sería unha calamidade. Empezou a
ler algunhas pasaxes e afeccionouse a ler a Apocalipse, chegou a aprender de memoria moitos versículos; a miúdo soltábaos a destempo. Prohibinlle que o lese para que ao escoitalo non crese que a teoloxía é un
método académico para illar.
Para el era un misterio cando viña comigo a misa, escoitarlle a Iñaki
o mesmo que oíra á súa nai nalgunha das nosas liortas. Buscaba cancha e eu dáballe razóns. Dicía: “Aquí hai trampa. El díxoche o que ía
dicir na misa”. O tema en cuestión era a espiritualidade complementaria e iluminativa da horizontalidade e verticalidade dos paus da cruz.
Sempre gocei de predicamento co meu fillo, quizais porque o tratei de
forma intelixente, por iso érame doado facerme escoitar. Descubriu
que cando se ten fe hai moitas ideas, actitudes, que se comparten cos
demais e que era iso o que pasara naquela ocasión.
Por aquel entón foi agromando unha conciencia social impropia nun
neno de 12 ou 13 anos. Empezou a sospeitar que o relixioso era incompatíbel co compromiso social. Descubriu ao Che Guevara ao tempo
que acantoaba ao Xesús da catequese. Había que traballar o seu cristianismo presentando un modelo que encaixase coas súas inquedanzas
de xustiza social. Descubriu unha expresión talismán: A Teoloxía da
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Liberación. Cada vez que aparecía un libro na casa, a pregunta de rigor
era se o teólogo era ou non da liña da Liberación.
Co tempo afíxose que entre o círculo de amigos da súa nai houbese
relixiosos. Eran amigos ausentes, pero presentes nas conversacións.
Co tempo foron a presenza viva na fe do meu fillo. Cada vez máis remiso a ir ao “rollo” da misa e cada vez máis afeito a saber que é a vida
dun crego e a descubrir que o que fan é digno de respecto. En ocasións
cae no maniqueísmo con eles. Son bos cregos, os amigos da súa nai
e os cregos de Rekalde, que foi coñecendo. É humano. Só amamos o
que coñecemos e hai que recoñecer que a Igrexa-Roma non axuda a
espertar a admiración na xente nova.
Subliño unha anécdota que me impresionou do rapaz pola súa receptividade e a súa propensión a remoer canto escoitaba. Un verán, na
Castela, pasou uns días connosco un seminarista amigo meu. Novo,
intelixente e baril. Ás miñas sobriñas de vinte anos, parecíalles unha
atrocidade botar a vida pola borda, facerse sacerdote. O seu ton era
fachendoso e desprezativo, tanto que me doeu por todos os cregos que
coñecía e os meus condiscípulos. A conversación rematou de malos
xeitos. Deiteime na cama e ao cabo de media hora o meu fillo meneoume ata espertar: “Mamá, ti cres que Iñaki, agora que é maior crerá
que a súa vida foi unha merda. É que as curmás si o cren, que ser crego
é de parvos”.
Espelín e sentín tenrura pola reacción do meu fillo. Creo que a miña
resposta foi sensata e humana: “Ben, Hector, Iñaki leva sendo crego
dende que eu nacín. Son moitos anos e o máis seguro é que tivera
momentos malos, momentos en que puidera pensar que se equivocou,
pero... se segue de crego é sinal que lle gusta e lle fai feliz. Papá e
eu ás veces rifamos e poñémonos tristes, pero se seguimos casados é
porque estamos ben xuntos”. O neno sorriu e marchou a xogar á rúa
dando patadas ao balón. Respirou ao saber que non tiñan razón as súas
curmás e que malia aos atrancos non era de parvos ser crego, aínda que
ás veces se pase mal.
Na actualidade cústalle ir á misa. Iría por docilidade, pero non quero
que o faga por compracer á súa nai. A súa fe é procesual, como o foi a
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miña e Hector non ten por que cargar “coa cruz” de que a súa nai se
atope a gusto nela.
Na casa é inevitábel falar de Teoloxía ou da parroquia. Cala nel.
O ano que cumpriu os 18 anos, un 21 de abril, coincidiu coa Vixilia
Pascual. Deille as grazas a Juan María, o novo crego do barrio porque
a parroquia me axudara co-maternalmente. Axudárame a sacar do meu
fillo o mellor do que veu preñado cando naceu, que se vaia realizando
como home bo.
Hoxe xa ten 24 anos. Pertence a un grupo de referencia da parroquia.
Ao igual que na maioría dos seus compañeiros, a presenza no templo
brilla pola súa ausencia.
Preocúpame, pero nin me indigna nin me obsesiona, nin boto as
mans á cabeza. Con naturalidade pronuncia a palabra Deus, Xesús,
cristianismo e o máis importante para min: As súas actitudes. Polos
seus froitos, coñecerédelos.
O meu fillo veu ao mundo cun grande feixe de humanidade ás costas. Doulle grazas a Deus por ese don. Un don que se converteu en
tarefa como nai, onde sempre fun consciente da axuda prestada para
educar un neno, como o neno bo, fillo de Xosé, o carpinteiro; e para
madurecer un home como o home que pasou facendo o ben en Galilea
e Xudea.
Grazas, fillo, porque ao ser como es, axudáchesme a que eu sexa
como son. Grazas a todos os que nos apoiaron en momentos duros da
vida, que tamén os hai, na tarefa maternal. Deus cho pague, Xaquín de
Roca. Ti axudáchesnos e hai cousas que só se poden pagar coa moeda
de amor incondicional.
Ogallá que moitas nais descubran na maternidade, no proceso da
fe dos seus fillos un camiño, un camiño para ir trazando o seu propio,
para desagochar o Fillo de Deus, feito home.
Feli Alonso Curiel
Bilbao, maio 2009.
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Manifesto polo galego na Igrexa
Foro de Curas Galegos

Desde hai xa uns anos, un grupo de curas e relixiosos véñense xuntando de xeito itinerante. Comparten a necesidade de reflexionar sobre o compromiso cristián e pastoral na procura de novas perspectivas e iniciativas nun mundo secularizado. A día de hoxe son preto de
cincuenta os inscritos. Preocúpalles a situación da Igrexa e, moi en
concreto, da Igrexa galega. Lamentan o abandono das directrices do
Concilio Vaticano II e do Concilio Pastoral de Galicia e pretenden
seguir reflexionando e traballando nos camiños abertos polos mesmos
para abrirnos aos signos dos tempos.
Ante os últimos acontecementos politicolinguísticos e os pronunciamentos e reaccións dos distintos grupos sociais entenderon que era
o momento de facer pública a súa opinión como grupo. Estimaron
que era o momento de esixirnos tamén o cumprimento do mandato do
Concilio Pastoral de Galicia, non só no seo da propia igrexa, senón de
cara á concienciación da sociedade galega. Neste contexto foi como se
xestou e madurou o texto do Manifesto polo galego na Igrexa, asinado
polo Foro de Curas Galegos, aprobado polos asistentes ao Encontro
de Cervantes e que recollemos de seguido para os lectores de Encrucillada.

O Foro de Curas Galegos únese ás manifestacións da sociedade galega a prol do uso normal da súa lingua identitaria, o galego. Particularmente, únese ao Manifesto a prol da convivencia lingüística e da
igualdade de dereitos para o galego, que asinamos xa moitos. Con ese
manifesto recoñecemos que “o pobo galego ten dereito a que a súa
lingua propia orixinaria sexa oficial a todos os efectos no seu ámbito
territorial”, e que “os usuarios do galego deben desfrutar no seu territorio do mesmo estatus legal que o castelán ten no seu”. Sabemos que a
situación do galego “está moi lonxe de ser así”, como alí se indicaba.
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Este diagnóstico é tamén real para unha Igrexa en Galiza, que se
resiste a ser galega. Como escribiu hai anos o bispo Araúxo: “A Igrexa
galega ten unha débeda e un pecado histórico con respecto ao noso
pobo: esquecer a nosa lingua e a nosa cultura” e “contribuíu a intensificar o proceso de alienación cultural” (Memoria de vida e O cristián
ante a cuestión da lingua galega). Un pecado histórico endémico, pois
a Igrexa ten sido un dos elementos máis desgaleguizadores da historia
galega; aínda que nos primeiros tempos asumiu a cultura e a lingua do
país, e ata o s. XIV actuou case exclusivamente en galego. Con todo,
é tamén certo que unha parte importante da Igrexa fixo moito e ben
en Galiza a prol do pobo galego e a súa lingua. Nos anos 30 do século
pasado, os cristiáns galegos autoproclamábanse “cristiáns e nacionalistas, crentes en Deus e no porvir da Terra” (A Nosa Terra, 25 de Xullo
de 1924); daquela sentíanse apoiados polo bispo compostelán Lago
González, que dixo: “Amando a Galicia amaremos a Deus e seremos
profundamente relixiosos”; chegou a escribir estes versos:
Alá están os que venden
esta terra bendita e nola aldraxan;
aquí viven os fortes
que saben ir á loita pola Patria.
Ai fillos de Galicia!
erguédevos agora e rescatala;
que non é bo galego,
nin ten o corazón da nosa raza,
quen a súa nai ve presa
en miserable escravitude, e cala!.
Décadas despois, o Concilio Pastoral de Galicia, algúns bispos galegos e un bo feixe de clérigos e leigos verdadeiramente bos e xenerosos,
foron manifestando de palabra e obra a súa aposta polo galego. O Concilio de Galicia escribiu: “Este Concilio xulga necesaria a valoración e
mesmo a promoción, por parte dos educadores na fe, dos elementos
peculiares da cultura galega, especialmente da súa lingua”.
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Pola súa banda, algúns beneméritos bispos galegos dixeron tamén
palabras memorables. Don Miguel-Anxo Araújo, recentemente finado, escribiu: “Ser galego e non exercer de galego é unha esquizofrenia
mental e cordial. E aínda máis, para un cristián é un pecado contra
o misterio da encarnación” (Memoria de vida). E Don Xosé Diéguez,
aínda en exercicio, dixo aos cristiáns da diocese de Vigo: “Temos que
colaborar a que os habitantes desta nosa terra se sintan verdadeiramente gozosos de utilizaren o galego no exercicio da actividade pastoral, nas súas relacións persoais e na súa relación con Deus. Porque
a lingua e a cultura propias son a mellor expresión para comunicarse,
en verdade e de corazón, con Deus noso Pai” (Boletín do Bispado,
xaneiro-febreiro 1999).
Actualmente, a pesar da reticencia ao galego de algúns xerarcas e
moitos cristiáns e cristiás que enchen as igrexas galegas cada domingo,
nós estamos convencidos de que “os peixes vivos nadan sempre contra
corrente”, como di a sabedoría popular; son os peixes mortos os que
se deixan levar pola corrente, e nós sentímonos ben vivos aínda. Parécenos evidente o feito de que o pobo galego, que ten unha lingua de
seu, debe non só conservala e coidala coma un tesouro, senón vivila,
inzala; porque a lingua é sempre, privilexiadamente, a esencia dunha
cultura, non un puro apéndice utilitario. Por iso, coidamos que para
Galiza é máis grave destruír a lingua galega ca derrubar a benquerida
catedral de Santiago. Estamos convencidos de que Galiza só pode medrar realmente galeguizándose, defendendo pacificamente a súa lingua
e identidade propia sen pecharse ao mundo. Neste convencemento,
cremos que tamén a Igrexa Galega debe facer esta aposta; se quere ser
realmente galega e non un enclave colonial, cremos que élle imprescindible que fale galego, que proclame o Evanxeo, que rece e celebre a
fe en galego. Desgraciadamente, aínda que hoxe hai menos reticencia
na Igrexa ao uso do galego, non hai unha aposta real por el.
Nesta aposta unímonos galegos cristiáns e non cristiáns; todos convencidos de que só así poderemos ir acadando unha Galiza liberada,
cunha identidade de seu, aínda que plural. Coidamos que a aposta
por Galiza, polo pobo galego e a súa lingua identitaria é a aposta do
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Evanxeo: o Reino de Deus; que non é soñar co alén, senón o amor
comprometido á terra e aos irmáns e irmás, empezando por nós mesmos e polo noso próximo, o pobo ao que lle debemos a vida, a palabra,
a cultura... o que somos.
A aposta dalgunhas publicacións, grupos e comunidades espalladas
pola nosa Terra, segue sendo a proba de que, fronte ao imperialismo
castelán uniformador de parte da Igrexa en Galiza, hai unha Igrexa
galega que existe e resiste. E desde esa identidade unímonos a outras
igrexas nacionais na Iberia e por todo o mundo, coas súas peculiaridades culturais e étnicas. Unímonos tamén aos irmáns doutras confesións cristiás, doutras relixións e a toda a xente que quere outro mundo
posible, máis xusto, máis fraterno, máis igualitario... porque este mundo é imposible tal como está, aínda que cada día os axentes do neoliberalismo e as xerarquías relixiosas nos queiran convencer que non hai
alternativa, e loiten por acabar con nós e reintegrarnos ao seu curral.
Cervantes (Lugo), 7 de xullo do 2009
Foro de Curas Galegos
agomlez@gmail.com,
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In memorian

Carta a unha avoa sabia,
María Wirtz Molezún
Tareixa Ledo Regal

Moi queridiña amiga María:
Neste verán foron moitos os momentos en que te fixeches presente
no meu pensamento, no meu corazón, no meu recordo agradecido.
A túa enfermidade resultou tan inesperada, o teu tan repentino, que
apenas tivemos tempo para encaixalos os que te queremos...
... E case que me parece que te vou atopar na vindeira Asemblea
de Mulleres Cristiás Galegas onde nos viamos máis a miúdo ultimamente... Esperándonos alí coa túa fermosa cara risoña e os teus brazos
dispostos á aperta alentadora e cordial, coa túa presenza silenciosamente activa arroupándonos ás compañeiras máis novas... Coma esa
avoa sabia na que te volveras co paso dos anos e da vida, sempre aberta
a novas e inimaxinables aprendizaxes de muller...
... Sei fixamente que o mesmo lles pasou ás compañeiras e compañeiros do Movemento Rural Cristián cando se xuntaron no Encontro
de Verán ao que ti sempre asistías, sen faltar, constante. Recórdote nas
nosas xuntanzas cada tres meses. Recórdote no San Cidre. Recórdote nas reunións do Equipo de Formación e nas do Equipo Animador.
Recórdote chamando a unhas e a outros, convocando para o encontro,
sempre incluíndo, aglutinando sen cansar para que nos sentiramos imprescindibles e valiosos, atraendo coa túa fermosa sedución para a tarefa colectiva. Ti, alegre, afable, sempre agarimosa. Ti, abrindo portas,
coidando vidas, arroupando proxectos, creando posibilidades, arrimando o ombreiro; impulsora persistente e materna coidadora dese gran
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soño labrego no que crías con fe inmensa. María, ti estabas enchida de
espírito de aldea e iso transmitías cos teus xeitos sinxelos e fondos, coa
túa intelixencia organizadora e cos teus doces recén cociñados.
... E case que podo afirmar sen confundirme que tamén che han
deixar disposta unha cadeira os teus compañeiros e compañeiras do
grupo de Teoloxía de Compostela. E como non, tamén as túas irmás
do grupo das Monxas Rurais. Foron moitos anos de busca común, de
ansia de crear e de anovar con uns e con outras, con empeño firme e
desde unha angueira decididamente comunitaria. Tiñas unha aposta
evidente por todo o cativo e humilde, polo pequeno, polo periférico,
polo marxinal. Tiñas unha aposta clara pola vida relixiosa, pola aldea,
polas mulleres. Si, non cabe dúbida: coas túas escuridades inevitables,
eras unha muller de grandes claridades.
... E as túas irmás relixiosas da Compañía de María en Compostela,
como non han soñar con volverte ver polos corredores da residencia
a onde ías un ou dous días á semana; á espera, elas, da túa palabra
leda, da túa atención coidadosa para os seus corpos fráxiles, velliños e
enfermos.
... E aseguro con certeza que tamén as túas veciñas e veciños de Santa Comba case que contan con cruzarse contigo por calquera dos camiños de Bazar, Meaños ou Langueirón, por onde ti ías e viñas a miúdo
para visitar a unhas e a outros; ben para tomar ese café varias veces
ofrecido, ben para acompañar nos momentos de dura enfermidade,
ben para organizar algunha que outra excursión ou unha obra de teatro
por Nadal ou tamén para convidar a algunha desas moitas xuntanzas ás
que ti convocabas... Si, sei que te chorarán especialmente este inverno
as mulleres dos tres grupos do Movemento Rural nos que ti facías de
animadora desde hai anos...
Alí en Bazar, convocárasnos a amigas e amigos a celebrar contigo o
Sacramento da Unción había pouco tempo. E chegamos, de preto e de
lonxe, unhas duascentas persoas. Andabas ben enfermiña daquela, e xa
tiveras ocasión en varios momentos de probar o abaneo do teu crecente
decaemento físico... esa acedume de ter que aceptar irremediablemente a fraxilidade da vida. E alí comprobamos outra vez o teu estar sinxelo
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e forte, aínda na túa debilidade física evidente; escoitamos de novo a
sonoridade, chea de graza, da túa palabra firme e animosa; soubemos
unha vez máis da túa fe fonda e comprometida manifestando o poderío
da vida. Alí repartíchesnos cereixas e comémolas; e impuxémosche as
mans debuxando espontaneamente ao teu redor o círculo da comunidade, símbolo da túa vida. Alí líchesnos o Evanxeo que ti mesma escolleras... Vinde onda min a xente que estades cansa e oprimida, que eu
vos aliviarei... e recibiches o Sacramento da Unción... E alí brindamos
pola túa vida, María!
Chegaras a Bazar hai 32 anos con Lourdes e Charín, outras dúas
relixiosas da Compañía de María, para asentar alí vida en comunidade.
Despois marchaches para Hospital onde tamén viviches percorrendo
aldeas e montañas do Cebreiro ensinando a nais e crianzas da comarca
como mestra de Preescolar na Casa. Ensinando... e aprendendo tamén
delas, que era o teu xeito de estar no mundo e nas cousas. Anos máis
tarde, con 61 anos cumpridos, atrevícheste a marchar a Nicaragua,
onde compartiches coa xente máis empobrecida das comunidades de
Granada dous anos intensos de encontros, alfabetización, catequeses,
vida e morte. E de regreso, volta á montaña... e despois a Bazar... Si
María, realmente fuches unha muller activa e dinámica, fondamente
creativa, capaz de anovarte día a día. Fuches unha muller chea dunha
gran vitalidade porque eras unha amante incondicional da vida.
...Ai, e como lles pasará a Lucía, a Mª Carmen, a Alicia e a Pilar,
as túas irmás da comunidade de Bazar? Maiormente a Pilar, túa irmá
amada, irmá de sangue e irmá de confidencias, de proxectos e de soños? Elas si que te estarán a esperar cada mañá para rezar laudes ou
para tomar o almorzo... estarán a te escoitar baixar as escaleiras ou
andar pola cociña... estarán a te mirar entrar pola porta... pero non...
Alédame saber que te puideron acompañar ao pe do teu leito no
momento da túa morte. Así nolo contaba Lucía, entrañable e con bágoas nos seus olliños azuis: puidemos estar todas alí, cabo dela... e
collémoslle a man e dixémoslle “todo está ben, María”, “estamos aquí
contigo”, “querémoste moito” e puxémoslle unha música que a ela lle
gustaba moito e...
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Ah! Canto daría por poder despedir a meu pai ou a miña nai deste
xeito! Canto daría por poder morrer eu así! Escoitando a Lucía resoaban en min as palabras sanadoras sobre da morte de Treya Wilber1 e
de Elizabeth Kuble-Ross2... e recordaba imaxes desa película chea de
delicadeza e sensibilidade Despedidas3... e agradecía conmovida a vida
de María de Xesús, esa muller recentemente coñecida que, aos seus
vinte e poucos anos, tomou a decisión de montar unha funeraria por
terras do Valadouro para acompañar doutro xeito na morte á xente do
lugar; e alí está, co seu aspecto alternativo e a súa vitalidade rebordante, a redescubrir ese ritual sagrado do acompañamento na morte que
as nosas xeracións antigas coñecían e practicaban, ao igual que moitos
pobos indíxenas aínda na actualidade... Si, precisamos dun pasamento
menos medicalizado, máis cálido e que cheire a fogar, coma o teu...
Tamén o teu enterro resultou ao xeito da túa vida: cheo de xente, sereno... case que alegre me atrevería a dicir. O teu pasamento resultou
unha morte comunitaria e sinxela; preñada de enerxía de vida.
María, sinto que fuches unha das miñas mestras na vida. Ti ben o sabías; téñocho dito en varias ocasións nas reunións de Mulleres Cristiás
Galegas, a ti e tamén a Pepa (“a de Galegos”). Fuches miña mestra na
vida, María, e sinto que tamén na morte fuches miña mestra.
E agora que vives xa, trouleira, xogando á roda comunitaria do Amor,
síntote compaña segura nesa outra incomprensible nova vida, e apelo a
ti de cando en vez para que fale dentro de min a avoa sabia.
Tareixa Ledo Regal.

1 Ken Wilber, Gracia y coraje. En la vida y en la muerte de Treya Killam Wilber, ed.
Gaia, 1995.
2
Elisabeth Kübler-Ross, La rueda de la vida, ed. Grupo Z, 1998 e La muerte, un
amanecer, Barcelona, ed. Luciérnaga, 2004.
3
Despedidas, do director xaponés Yojiro Takita, 2008.
80
440

Crónica

Romaxe 2009
Feli Alonso Curiel

Unha utopía cristiá resilente.
Unha parreshia con berro seco de canteiro.
Crin, por iso falei (2 Cor 4,13)
Israelitas: coidadiño co que ides facer con eses homes! (...) que, se
esta empresa ou esta obra é cousa de homes, desfarase por si mesma;
pero, se é de Deus, non a poderedes desfacer. Non vaia ser, mesmo,
que vos encontredes loitando contra Deus! E cadraron de acordo.
(Feitos.5, 35. 38b.39)

Dous folios para transmitir aos
demais a fe cristiá destilada que
me transmitistes na Romaxe! Imposible. Mandade a un neno de
Aguiño que meta nun burato da
praia a auga do mar que divisa
desde a punta do Couso. Miraravos con asombro como eu miro
estes dous folios en branco onde
teño que verquer toda a auga viva
do mar de grazas, de gozo espiritual que vivín entre vós. Queredes
que volo diga en poucas palabras?
Xa está: Aguiño foi un quinto
evanxeo confesado e cantado nun
ámbito ameado de rochas de granito, arrolados polos roucos ru-

morosos mariños e a placidez do
cimbrar compasado do arume dos
piñeiros. A Romaxe en Aguiño foi
unha ofrenda a Deus dos froitos
humanos, naturais, culturais e
históricos da terra galega.
Quinto evanxeo. Esta expresión
foi un feliz achado dun teólogo
holandés, aínda vivo. Cada xeración cristiá, afirma, ha de recrear
un novo evanxeo para que a fe en
Xesús non sexa letra morta. Unha
homenaxe a E. Schillebeeckx
desde este texto porque os seu
alicerces teolóxicos permitíronme
comprender a riquísima espiritualidade que aconteceu en Aguiño.
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Foi unha catequese, un intento
por recuperar esa experiencia
orixinaria vibrante que houberon
de experimentar cantos toparon
con Xesús, ao que confesaron Fillo de Deus. Un encontro que lles
descubriu un mar de salvación e
un impulso irrefreable por gabar
a Deus con todo o seu corazón, a
súa mente, a súa vida.
Adaptei a miña estancia en Galicia para poder asistir á Romaxe.
Quería ver cos meus propios ollos
e xulgar coa miña propia fe por
que a Romaxe sofre ese apedramento a mans doutros cristiáns.
Seguín os comentarios avesos de
moitos columnistas e blogistas
baixo o lema: “calumnia, que algo
queda”. As calumnias, rastreiras
e túzaras, que só pretenden luxar
sen dar argumentos, logran un
efecto paradoxal, limpar o ofendido e emporcan ao calumniador.
Sabía que os bispos galegos non
deran o nihil obstat para que se
celebrase unha Eucaristía presidida por un sacerdote revestido con
roupaxe talar. Sabelo non minorou a miña predisposición a vivir
aquelas horas con recollemento
cristián. Unha Eucaristía é unha
acción de grazas. De acordo. Cristo non estaría presente baixo as
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dúas especies consagradas, pero
estaríao ao proclamar a súa Palabra e ao sabernos convocados no
seu Nome. Así é de rica a presenza do Fillo de Deus entre nós.
Non quixen seguir a celebración lendo o libriño que repartiron. Tomei esa licenza. Se os que
cantan, rezan dúas veces, dicía S.
Agostiño, os que escoitan recollidos e os que cantan é posible que
recen tres. Na miña parroquia
fágoo a miúdo e en Aguiño tiña
máis razóns aínda. Entendo ben o
galego e quería esponxar a miña fe
con axuda do meu oído e a miña
vista. Non me quería perder nada
do que alí acontecía. Toda a miña
mente, o meu corazón, o meu ser
era unha roza, un rego aberto á
sementeira, e cada intre máis me
mergullaba no que vía e escoitaba. Era unha auténtica catequese,
unha auténtica pro-vocación á escoita pendente da Boa Nova.
Todo era frescura, linguaxe do
pobo, limpeza de corazóns crentes. Todo zumegaba fe nun Deus
creador, pai e nai, amante da súa
criatura pola que apostou na creación e á que acompaña nas cuitas da súa Historia. Ao degustar
a viveza da cerimonia pensaba na
inquedanza da igrexa polo agosta-
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mento da fe. Os templos, medio
baleiros; a liturxia inintelixible
para unha sociedade amornada; o
Maxisterio crendo atopar a balsa
salvadora no latín e celebrando de
costas ao pobo. Non son demasiados paus de cego, pensaba para
min? Non será que a solución é
máis sinxela e pasa polo que contemplaba?. Recordei aquela frase
que recolle o Poema do Mio Cid
“Que bo vasalo, se houbese bo señor”. Que orgulloso debe sentirse
o Maxisterio galego de que o Pobo
de Deus en Galicia, este pobo da
Romaxe, traballe con entusiasmo
por axudar a que Galicia saiba dar
razóns da súa esperanza cristiá.
Unha esperanza enraizada nun
pobo. Unha esperanza que sexa
capaz de soportar as mazaduras
que comporta posicionarse no fío
da mensaxe do Reino. Unha esperanza que xa outros maduraron
como se palpou na vida entregada
de D. Paco. Pensaba, ao escoitar
debullar a vida de D. Paco, o edificador da igrexa de Aguiño, que
aos cristiáns se nos pon como
iconas de seguimento de Cristo a
xentes de séculos pasados e ocúltansenos as iconas contemporáneas. Iconas en teoloxía, iconas
na pastoral, iconas da solidarieda-

de, iconas pola loita do seu pobo.
Antón de Montesinos, Xoan Crisóstomo!. E por que non han de
ser referenciais os profetas en activo? D. Paco foino. Coa súa vida
fixo palabra da Palabra e soubo dar
razón da súa fe encarnada no seu
pobo; un pobo aldraxado ao que
se lle quere ningunear a couces e
labazadas a súa lingua. Unha lingua que é o tecido do seu pobo,
recoñecéndose un á outra como
se recoñecen os namorados. Son
o un para outro. Están en todo e
o son todo. Mutuamente se moldearon como pezas de oleiro. Un
idioma é o corazón que latexa no
corpo colectivo dun pobo. Se o
corazón sofre, o corpo reséntese.
O corazón colectivo de Galicia latexa débil. Os sabios deste mundo
queren reducilo a un estado inerte, espectral e baixalo ao sheol,
onde fique alleo á comuñón con
Deus. Se o idioma morre, arrastra
á morte ao pobo que o falou e fala
e que é capaz de crear poemas
con fonda espiritualidade como
puiden comprobar escoitando as
letras cantadas por A quenlla. O
poema revulsivo de Irmáns, merece ser anugallado? O galego
forxou ferramentas verbais coas
que se bruniron as experiencias
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relixiosas. Os especialistas bíblicos queiman as cellas tratando
de desempoar o hebreo máis puro
para así afondar na experiencia relixiosa dun pobo e, paradoxalmente, a igrexa galega trata de arrastrar ata o sheol ao idioma do pobo
ao que pastorea. A experiencia do
Abba! de Xesús desemboca na exclamación galega de Noso pai!. É,
sinxelamente tecido con Deus.
Dúas horas déronme para moito. Só as agullas do reloxo delataban o tempo transcorrido da celebración. Non me decataba. O que
vivía era tan denso que perdín o
sentido do tempo. Unha man
amiga estendeume unha cestiña
ateigada de anacos de pan. Sabía
que non era pan consagrado. Con
respecto tomei un anaco e mastigueino lentamente. Quixen vivir
o meu propio ritual. Conscientemente do que estaba a facer elevei a miña vista cara ao ceo e deille a Deus un mar de grazas e un
ceo de grazas polo don do pan. Un
anaquiño de pan froito da lentura da terra galega, amasada a súa
fariña con mans curtidas quizais
non ben pagadas. Tiven tempo de
recordar uns segundos á miña parroquia de Bilbao para facela partícipe da Romaxe a través da miña
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presenza. Non era pan consagrado
por mans clericais. Seino. Como
sei que Xesús partiu, repartiu e
compartiu un molete de pobo entre os seus. Aquel molete serviulle
para expresar metaforicamente a
súa vida. Non era pan consagrado, seino. E sabelo axudoume a
recrear no meu interior a pasaxe
da vida de Xesús, o Cristo, o goel
do empobrecido, así o entenderon os seus e entendémolo agora.
Goel dos que se lle compran por
un par de sandalias, como clamaba Amós; dos que viu partir de
Galicia a outras terras en busca
dun pan con outro sabor; do que
vén agora a que compartamos con
el algo do noso pan e se conforma
coas faragullas que caen da mesa;
goel das bágoas esgazadas de orfos
e viúvas que trouxo o mar, deusa
bela e caprichosa capaz de xerar vida no seu seo e xerar morte
nos que a marean desde séculos.
Que llelo pregunten a Aguiño!
Son mortes que non se rexistran
nos manuais de Historia como os
mortos das batallas gañadas ao
inimigo. Goel da Galicia sen vacas, sen leite.
Ese Xesús, o Cristo, o Fillo de
Deus-goel é ao que se confesou
na Romaxe de Aguiño. Confesóu-
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selle rezando, bailando, declamando escoitando a súa Palabra.
Un Xesús que soubo de que pé
coxea o home relixioso douto que
cre monopolizar a sabedoría de
Deus e nega o saber dos sinxelos
que experimentan a bondade da
creación.
Cantos kairós perde a nosa Igrexa por ese medo que a atenaza.
Un medo que lle leva a manter
unha mirada avesa e un corazón
enxoito. Un medo que a fai dar
máis credibilidade aos que escudriñan con receo o que se vive
que aos propios protagonistas.
Pódese frasear aquela resposta de
Xesús ante o mozo sandado: “Pregúntenlle a el que xa é maior”.
Pregunten vostedes con limpo corazón a esas 5000 persoas, quen
dicides vós que sodes? Ademais
de preguntarlles observen que razóns de esperanza cristiá mostran
na súa vida.
Ao contemplar 5000 persoas
festexando a súa fe cristiá, dábame conta que a mensaxe liberadora de Deus que nos revelou Xesús
se experimentou baixo a cor azul
do ceo e do mar. Hai que volver
ás fontes dicíase na apertura do
Concilio. Verdade. Fontes que

han de pasar por recuperar a experiencia orixinaria salvífica que
transmitiu Xesús e que Aguiño
soubo facer, porque o cree, o vive
e por iso fala.
A Romaxe foi un ofertorio. Uns
dirán que son unha iluminada;
outros dirán que dou no cravo.
Depende. Xesús, para algúns expulsou demos co dedo de Deus;
para outros, polo poder de Belzebú. Dependeu, e tanto que dependeu!
Conscientemente non quixen
dar nomes propios. A Romaxe foi
un banquete festivo onde moitos
“cociñaron” denodada e anónimamente. Quedei abraiada pola vosa
capacidade de coordinación e esforzo. Como perfecto só é Deus, a
Romaxe non o foi. A megafonía da
igrexa non era de calidade.
Moitos máis folios podería escribir, pero... Un mar de grazas por
ese día e un mar de felicitacións
aos bispos galegos por contar cun
pobo cristián que proclama a súa
parreshia cristiá coa coraxe dun
berro seco de canteiro.
Feli Alonso Curiel
Bilbao
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A voltas cunha vella teima
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. A Igrexa galega: “The sounds do e obsesivo, coma se as verbas
“Galicia” e “galegos” non significaof silence”.
Se nos fiamos polo que dela sabemos, a Igrexa galega non existe.
Non existe como unidade, xa que
todo canto ten que ver coa identidade e os seus reforzos está mal
visto, pero tampouco existe como
Igrexa local en cada unha das cinco dioceses nas que está repartido o territorio comprendido polas
catro provincias fisterrás. Porque,
malia estarmos vivindo nun tempo de ansiedade social, económica e moral, na que tanto hai que
dicir e na que tantos fregueses hai
que orientar e consolar, os bispos
non teñen nada que dicir, ou, por
dicilo aínda con máis crueza, “non
saben/non contestan”.
Os medios de comunicación
–salvo a Cope, vaia por Deus!–
dánlles medo e próenlle nas mans.
E, aínda que nos púlpitos e nas
cátedras falan ás veces, adoitan
facelo dun xeito descontextualiza86
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sen nada, e coma se a lata que nos
teñen dado coa Educación para a
Cidadanía e coa materia de Relixión, que son as temáticas que
esgotan a axenda episcopal, esgotasen tamén os nosos intereses e
as nosas preocupacións.
A crise económica que está padecendo o noso país, que é subseguinte a unha manchea de miles
de millóns de euros que chegaron
ata nós en concepto de solidariedade, está interpelando un modelo de xestión e uso de recursos que
debe ser revisado, e ao que, máis
alá da eficiencia que xulgan políticos e parlamentos, tamén debería
concitar profundas reflexións éticas e sociais. Pero a nosa Igrexa,
se é que existe, nunca fala destas
cousas, ou nunca se sae do tópico sempre decepcionante que se
estereotipa tres veces ao ano nas
ofrendas ao Apóstolo e ao San-
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tísimo Sacramento permanente
exposto na catedral de Lugo. A
igrexa, segundo lembra o Concilio Vaticano II, vive no mundo, e
en modo algún pode ser allea aos
problemas e as accións estruturais
que vive o mundo. E os cristiáns
temos dereito a que alguén nos
diga se, ademais de opoñernos á
disciplina de Educación para a
Cidadanía, tamén nos opoñemos
–ou prestamos os nosos apoios,
no seu caso– a algunha política
máis. As situacións sociais non
son alleas ás políticas públicas, e
a forma en que se reparten os custes da crise tampouco. E por iso
cumpriría que os cristiáns tiveramos algunha orientación comprometida sobre os supostos morais
sobre os que se asenta o emprego
e distribución dos nosos recursos colectivos, e a forma en que
se distribúen nunha Comunidade fortemente subvencionada os
gastos orientados á excelencia e
aqueloutros que atenden as necesidades e aos servizos esenciais.
Galicia tamén vive unha profunda crise relacionada cos elementos da nosa identidade e, moi
especialmente, co noso idioma. A
ruptura dos acordos que ata agora
rexeron a nosa convivencia, basea-

dos na necesidade de recuperar o
tempo perdido para a nosa cultura durante a ditadura franquista,
reviste fórmulas profundamente
revisionistas e regresivas, e non
parece lóxico que tampouco diante diso teñamos nada que dicir, ou
sexamos tan covardes –Deus mo
perdoe– para non dicilo. Pero disto é case mellor non falar, porque,
máis alá da falta de compromiso
que a nosa Igrexa tivo sempre
co idioma –incomparablemente
máis feble que o que pode constatarse non só nas Igrexas vasca
e catalá, senón tamén nas de Valencia e Mallorca–, deberíamos
lembrar que a COPE actúa neste tema coma unha copiosa fonte de diatribas lanzadas contra o
Estado autonómico, e que teñen
na recuperación das linguas e das
culturas o seu argumento máis
querido. Un dos disolventes máis
nocivos que se lle están aplicando ao diagnóstico. Deste xeito,
e tendo en conta a realidade sociolóxica do galego e dos seus votantes, resulta insoportablemente
magoante que, con algunhas moi
loables excepcións, o clero galego estea sendo un dos elementos
máis activos da desgaleguización
que sofre hoxe este país.
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Dez meses despois do trunfo
electoral dos demócratas norteamericanos, e vista a profunda e
espectacular revisión que está facendo Barack Obama sobre as políticas internacionais, parece chegado o momento de facer unha
reflexión sobre a extraordinaria facilidade coa que os poderes españois se apuntaron á guerra estratéxica de Bush, á súa depredación
económica e a todos os supostos
de limitación da información e das
liberdades que foron invocados
–porque os fariseos seguen aí– en
defensa da democracia. Agora xa
sabemos que a onda bélica levantada co pretexto de buscar a seguridade de Occidente e infrinxirlle
severas vinganzas a quen non se
prega ás nosas visións do mundo,
causaron enormes danos morais e
políticos e unha tremenda desolación enxergada sobre terribles
matanzas e desprazamentos de
poboación e sobre a destrucción
dos poucos elementos institucionais que había nos territorios invadidos.
Agora sabemos que todo aquilo
foi inútil, que todo estivo asentado na mentira, e que a cambio
dun intento criminal de dominar
o mundo e os seus recursos pola
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forza, deixamos eivado –Deus
queira que non sexa de forma definitiva– o sistema de garantías
e xustiza internacional que con
tanto esforzo e tanta lentitude se
estaba construíndo. Pero tamén
sabemos que entre as voces que
clamaron en España contra a
guerra e a depredación, e contra
o asoballamento da democracia,
non estivo a Igrexa, e que, fronte
aos esforzos que fixo o Papa –xa
velliño e moribundo– para soerguer a opinión e a actitude dos
cristiáns en contra da guerra, a
xerarquía española escolleu serlle fiel á dereita –á súa dereita
de toda a vida– e omitir calquera
crítica a Aznar que puidera satisfacer a Zapatero. O PP perdeu e
Zapatero gañou, e os tres tenores
das Azores fican hoxe duramente
castigados por unha opinión pública que non tivo os recursos e
os arrestos necesarios para parar
aquela agresión que agora lamentamos. E os pésimos resultados
obtidos pola guerra en Iraq e
Afganistán estánnos demostrando
ata que punto é un error calquera
intento de ordenar o mundo polo
lume e a morte.
Quizá por iso os cristiáns deberíamos volver os ollos –os ollos da
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nosa conciencia cívica e democrática– sobre uns feitos que nos
acusan gravemente na orde moral,
e que nos obrigan, cando menos,
a tirar das reflexións que poden
axudarnos a recoñecer as eivas
do noso comportamento e a xerar
os principios e pautas de conduta
que nos eviten a vergoña de xogar
á política interna cando chegue
a seguinte oportunidade. E para
iso non queda máis remedio que
volver sobre os nosos pasos, facer exame de conciencia, e facer
público propósito da emenda con
respecto a aquel intre no que non
estivemos –como Igrexa e como
cidadáns– á altura das circunstancias. Fronte a isto, seguir pelexando contra a Educación para
a Cidadanía é unha ofensa a Deus
e á intelixencia, e unha mostra de
que, en contra dos nosos principios, tamén temos encerradas as
Igrexas das sociedades desenvolvidas nun castelo de ouro que non
estamos dispostos a compartir.
Non é pequena tribulación, tampouco, a forma en que se está enfocando desde o Goberno de Zapatero, a reforma da lei do aborto.
Pero esa tribulación aumenta cando nos decatamos de que a defensa da vida que está facendo a Igre-

xa –e algunhas das organizacións
e tendencias que a Igrexa acolle–
está máis pegada a unha cuestión
de legalidade sobre o que os poderes civís poden ou non poden
lexislar, que ao enxerguemento
dun baluarte moral que, partindo
da diferenza de planos nos que
actúan os poderes democráticos e
a Igrexa, reivindique a capacidade
de xuízo que ten a ética individual
e a moral eclesial sobre os supostos estritamente legais que agora
se discute. Porque para os cristiáns é fundamental que, en vez
de estrelármonos outra vez no debate sobre quen pode, debe lexislar e con que orientación se debe
lexislar nun contexto democrático
plural –debate que sempre vai
gañar Zapatero– a Igrexa debería
estar preocupada por espertar e
aglutinar as conciencias que deberían ter vida despois da lexislación
positiva, ao tempo de preguntarse
por que falla tanto o compromiso cristián nun contexto político
que, alomenos teoricamente, lle
debería ser tan favorable.
Pero o problema parece ser
moito máis extenso do que se propón en cada unha das cuestións
concretas que vimos abordando
naqueloutras que enfrontan de
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forma estéril a bispos e goberno
nos últimos anos. Porque, vistas
as cousas que se din e as que se
calan, e como se din ou se calan,
somos moitos os cristiáns –e algúns cristiáns somos ademais
politólogos– que pensamos que a
Igrexa non ten unha teoría xeral da
democracia, que non valora xustamente o sentido ético deste concepto, e non destaca nin pouco
nin moito a súa natureza de condicionante radical da moralidade
das accións políticas. A igrexa
achégase á realidade democrática
dun xeito parcial e sucesivo, de tal
xeito que, no canto de considerala
como fonte e coadxuvante da moralidade da acción política, segue
pensando –ao revés– que a democracia non é máis que o resultado dunha actuación política ben
orientada. E aí está a explicación
de por que a Igrexa foi tan connivente coas ditaduras sudamericanas da segunda metade so século
XX, ou por que endexamais usa a
democracia como marco de análise de moitos dos acontecementos
que tinguen de negro –a nivel global– a historia dos nosos días.
Se miramos a axenda das preocupacións e dúbidas nas que vivimos acotío os cristiáns galegos
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de hoxe, podemos observar que a
Igrexa apenas fala das nosas cousas, ou das cousas ás que temos
que responder cada día co noso
esforzo e coa nosa conciencia,
xa que en moitas delas teríamos
moito que dicir, conxuntamente,
se tamén tiveramos unha posición
elaborada con un equilibrio cada
vez máis necesario entre o maxisterio e o debate activo. Porque
non é posible que aínda hoxe os
cristiáns teñamos que estar sometidos a unha dobre cultura que,
alomenos nas cuestións máis radicais, tende a afastarnos da xerarquía e do sentido dunha práctica
vivencialmente compartida. Aos
cristiáns non se nos pode esixir
que actuemos como cidadáns na
orde civil e como ovellas na orde
relixiosa, ou que, sentíndonos
preparados para entender e valorar unha larga serie de asuntos
que teñen que ver coa inserción
da igrexa do mundo, sexamos só
suxeitos pasivos da acción eclesial, coma se nada tiveramos que
dicir ou coma se todo estivese sometido a unha dogmática fáctica
e non ditada que só serve para
empequenecernos e desorientarnos.
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A ausencia da igrexa no debate
dos problemas de hoxe é clamorosa, denotando unha falta de compromiso ou unha ignorancia que
desanima a quen quere seguir
sendo unha parte activa da sociedade civil e proclamarse ao mesmo tempo fillo dunha igrexa que
só parece ter mimos e acougos
para organizacións internas cada
vez máis infantís, menos conectadas á sociedade e máis pegadas
á fe dos carboeiros. E moito me
temo que iso non é o noso futuro
nin o que Deus espera de nós.

2. Cidades, aeroportos e localismo.
A idea de manter tres aeroportos
–dous deles na mesma provincia e
a menos de 60km de distancia– e
coordinalos mediante un reparto
de voos que só poden funcionar
subvencionados e á marxe do
mercado, é, ademais de absurda, o
paradigma dun país que non quere ser tal, que se engana a si mesmo pintando con palabras unha
realidade mentireira, e que está
disposto a gastar enormes sumas
de diñeiro en aras dun localismo
que nos extenúa e desorienta. Os
aeroportos modernos soamente
poden funcionar como tales na

medida en que ofrezan voos diversos, frecuencias abundantes e
enlaces cómodos e rápidos. E por
iso resulta imposible que mentres
se están construíndo enormes aeroportos en Madrid, Barcelona ou
Palma de Mallorca, pretextando a
necesidade de sobrevivir no mercado aéreo dun mundo globalizado, se siga alimentando entre nós
a miseria, coma se non estiveran
xa sobre o tapete todas as cartas
da baralla.
O problema que temos xa non é
a incapacidade dos nosos políticos
para tomar decisións racionais,
eficientes e vertebradoras, senón
a capacidade que teñen estes políticos para argallar comisións e
plans directores que, rachando
coa capacidade que teñen o mercado e a realidade para determinar as liñas básicas dos servizos
públicos, manter a irracionalidade
localista, e no peor dos sentidos
aldeá, para que, a base de subvencións e de malgastar os cartos
que non temos, se poida manter
un statu quo que só favorece ese
fatuo orgullo das cidades de Vigo
e A Coruña que empeza a ser un
pesadelo para os que cremos e necesitamos un país.
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Chamándolle AVE a un tren
–o corredor atlántico– que non o
é nin debe selo; tratando os destinos do futuro AVE en rede do
xeito en que todos os trens resultan inoperantes; falando acotío de
áreas metropolitanas, atribuídas
ás veces a pequenas cidades que
non chegan a cen mil habitantes;
falando de Vigo e A Coruña coma
se foran grandes cidades capaces
de competir no firmamento estelar das cidades españolas; esquecendo o entorno dos nosos portos
e as súas comunicacións, e tratando os peiraos coma se as mercancías viñeran a eles a dar unha volta e volveran marchar, os galegos
estamos definindo unha realidade
ficticia sobre a que operamos os
nosos recursos con un enorme
desenfoque e unha tremenda dilapidación, que finalmente só poderá sosterse coa mingua dos servizos –a aposta máis segura– ou
con unha revisión tardía do que
agora xa todos sabemos que estamos facendo mal.
A incapacidade de Vigo e A Coruña para entenderse no territorio
e servir de pautas para organizalo,
é dramática. As políticas desenvolvidas polos respectivos concellos converten a ambas as dúas
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cidades en rémoras constantes
para unha correcta planificación
dos servizos e infraestruturas, de
tal xeito que xa non é posible planificar un só servizo nin unha soa
infraestrutura sen que ambas cidades pregunten cal é a súa cota,
e sen que os galegos teñamos que
actuar con elas coma se lles deberamos o noso ser e a nosa existencia, e coma se tiveramos que estar acotío facéndonos perdoar un
agravio que en modo algún temos
cometido.
A cidade só ten sentido cando
serve para nuclear un territorio,
estruturar os seus servizos e favorecer a vida económica e política
dos cidadáns que habitan o seu
ámbito territorial. E o mesmo que
dicimos da cidade tamén cabe dicilo dunha constelación de cidades que constitúen o entrabado
urbano dun país. Pero esa non é
–e cada vez parece que menos– a
situación de Galicia, que dotada
dun conxunto de moi pequenas
cidades, que non acertan a xerarquizarse nin a xerar marcos e actividades complementarias, perde
enormes recursos e numerosas
oportunidades nun conflito de intereses que, alén de desvertebrar
o territorio e duplicar e fragmentar
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os investimentos máis necesarios,
sempre termina nun empate.
A estas alturas da película xa
non é esperable que Vigo –favorecida pola súa centralidade na
eurorrexión e polo dinamismo
da súa industria–, nin A Coruña
–favorecida polo seu peso no universo mediático e financeiro, pero
fondamente prexudicada polo seu
periferismo atlántico– resolvan ao
seu favor a longa e estéril pugna
que veñen mantendo. E por iso
empeza a ser necesario que os poderes públicos empecen a tomar
nota deste atranco estrutural e
decidan intervir na creación dun
sistema urbano xerarquizado e coherente. E todo apunta –xa o ven
facendo desde hai tempo– a que
o único centro vertebrador dun
país moderno e ben organizado
pode ser Santiago, cuxo impulso
está permanentemente refreado

por decisións irracionais motivadas polo electoralismo localista ao
que ninguén se atreve a facerlle
fronte.
Pero todos os proxectos empezan cunha definición. E mesmo
estou convencido de que bastaría con non interferir a dinámica
natural das cousas para que esta
opción se implantase máis pronto que tarde. Porque Santiago é,
ademais do centro de todas as
inercias económicas e sociais do
país, a clave necesaria dun sistema vertebral de comunicacións, a
única cidade que, a pesar de ser
pequena en tamaño, pode aspirar
a ocupar un lugar específico no
entrabado urbano español. Pero
esta é outra tese que aquí non
cabe desenvolver.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Son moitos os monumentos,
tanto físicos como immateriais,
aos que a UNESCO lle ten concedido tal recoñecemento. No intre no que estamos a escribir está
aínda recente o outorgamento por
parte de tal organismo, despois
dun trámite de argumentacións
case que interminable, dese título á famosa Torre de Hércules
da Coruña. Deste xeito esta vella
construción vense a sumar á cidade de Compostela, ao Camiño de
Santiago, e á muralla romana de
Lugo.
Respecto á mesma debemos de
indicar que tanto a arqueoloxía
como a historia non permiten que
a poidamos identificar coa mítica
Torre de Breogán, desde a que,
segundo o Libro das Invasións, se
podía albiscar Irlanda, e viceversa, ollar a Torre desde esta. O único autenticamente demostrable é
que tanto nesta illa como na de
Britania e nas Galias existiron pobos Brigantes, e que, alá polo ano
60 a.C. existía a cidade de Brigantia, presuntamente asentada nas
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inmediacións da Torre, así como
outra Brigantia na Cantabria.
Existe a posibilidade de que o
primeiro documento que menciona o monumento puidera ser a
Táboa de Peutinger, da Biblioteca
de Viena, rematada no século XII
ou XIII, que recolle datos a partir do século I. Nela vese unha
torre coroada de chamas, aínda
que, cronoloxicamente, o deseño
podería pertencer a calquera momento dese período.
O único documento de auténtica firmeza histórica que se ocupa
dela é o Historiarum adversum paganus escrito por Paulo Orosio de
Braga arredor dos anos 417-418.
Porque no seu libro I, 2, 71, pódese ler:
“O segundo ángulo olla cara á
parte de onde ven o vento do Noroeste; aquí está Brigantia, cidade
da Gallaecia, que ten un altísimo
faro que constitúe unha das poucas
obras humanas dignas de admiración, e érguese para orientar a rota
da Britania”.

Inmediatamente despois a Cosmografía de Istro Aethico, repite
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case que as mesmas palabras.
Logo o Faro aparece xa en numerosos documentos de plena
Idade Media. Asemade, á marxe
dese sospeitoso debuxo da Táboa
de Peutinger, consérvase tamén
outro que figura no Mapamundi
do Beato do Burgo de Osma, do
ano 1086, que o denomina Faro
Gallecia.
En canto á data da súa construción vense tratando de establecer
con base a unha inscrición latina
que se atopa a uns dez metros de
distancia do edificio, sobre a que
existen interpretacións moi difíciles de casar entre si. O único
que semella parcialmente seguro
é que se pode tratar dunha dedicación ao Deus Marte Augusto
feita polo arquitecto da Lusitania
Gaio Sevio Lupo. Máis dubidoso,
dadas as dificultades de lectura
que presenta a lápida na súa penúltima liña, resulta saber se este
era de Aquae Flaviae, hoxe Chaves, que formou parte da Gallaecia ata bastante máis acá do ano
1100, ou ben de Aeminum, nas
inmediacións de Coimbra, esta
si en territorio Lusitano. Porén,
o epigrafista e historiador alemán
Emil Hübner (1834-1901), con
base á análise da textura das le-

tras da inscrición, inclínase por
datala nos tempos do emperador
Traxano (90-117 d.C).
A Torre sufriu graves desperfectos ao longo das Guerras Irmandiñas do século XV. A súa reconstrución e modificación, que
a deixou co aspecto co que hoxe
a podemos contemplar, foi efectuada a partir do ano 1788 polo
arquitecto da Armada Eustaquio
Giannini. A parte dos numerosos
traballos que sobre este monumento se publicaron, aos interesados por afondar neste tema recomendámoslle traten de acceder
á obra de Joseph Cornide (1792),
así como á de Siegfried Hutter &
Theodor Hauschild (1991).
Paralela coa declaración da que
vimos de nos ocupar, a UNESCO
recomendou tamén que se creara
un plan de xestión complementado cun proxecto de musealización e un centro de interpretación. Confiemos que semellantes
proxectos sigan adiante e non
xurda ningunha clase de Talibán,
dos moitos que polo mundo nos
acosan, de xeito especial como
os que no ano 2001 destruíron os
Budas de Bamyan, no Afganistán,
tallados no século VI.
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Audiovisual
X. M. Olveira, Pico, ven de se
converter no presidente da Academia Galega do Audiovisual,
substituíndo no posto a María
Bouzas (Mugardos, 1962). Pico é
o avogado da serie Pratos combinados que nunha ocasión se puxo
os auriculares porque tiña necesidade de atender a un importante
acto cultural, e que, de repente,
esquecéndose do lugar no que se
atopaba, comentou en voz alta:
“¡Gol do Celta!”… Tempos aqueles.
A Asociación de Actores e Actrices, a Asociación Galega de Guionistas, a Asociación de Técnicos
do Audiovisual e a Asociación de
Directores-Realizadores de Galicia constituíron no pasado mes de
Xullo a Coordinadora das Asociacións Profesionais do Audiovisual
Galego. Esta nova entidade pretende converterse no interlocutor
diante das autoridades competentes para defender e promover o
Audiovisual do noso país.
O artista e intelectual Isaac Díaz
Pardo (Compostela, 1920), vén de
se converter en novo Académico
da Academia Galega de Belas Artes, especialmente pola súa condición de pintor e ceramista, e o
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seu máis de medio século á fronte
da Cerámica de Sargadelos, que
soubo desenvolver como centro
de investigación, tecnoloxía, deseño e difusión tanto da arte como
da Cultura.

Banda Deseñada
Coméntase a través dos medios que se vén de cumprir o 75
aniversario da publicación da
excepcional ópera espacial de
Flash Gordon, personaxe creado
por Alex Raymond (1909-1956),
e continuado despois por outros
destacados debuxantes e guionistas. Raymond inspirárase para
creala na xa veterana Buck Rogers
(1929), serie pioneira da Ciencia
Ficción, así como no libro Cando
os Mundos Baten de Edwin Balmer e Phillip Wyllie, en varias
ocasións levado ao cine. Porén
a conmemoración non é exacta,
posto que a primeira prancha de
Flash Gordon apareceu o 7 de
xaneiro de 1934, máis as trinta e
dúas primeiras páxinas da serie
levan datas de 1933. A Flash Gordon, que aínda se le con auténtico degoro, os analistas negáronlle
a consideración de ciencia ficción,
unha temática que en realidade
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non chegou a tocar ata bastantes
anos despois.
Moeche é un pequeno concello
que conta cuns 1440 habitantes,
e se atopa nas proximidades do
Ferrol. Na Idade Media pertenceu á casa de Andrade. Como
consecuencia desta vinculación,
alá polo ano 1431, na denominada Primeira Guerra Irmandiña, o
Castelo de Moeche foi escenario
de varios e duros encontros guerreiros. Algo que vén de ser recreado recentemente por Manel
Cráneo (A Coruña, 1973) no seu
documentado álbum Os Lobos de
Moeche. Ao mesmo tempo Cráneo creou a Editorial de Banda
Deseñada Demo, unha auténtica
aventura posto que el mesmo recoñece o difícil que resulta progresar no noso país a través desta
Arte.
Outra iniciativa que se axunta
as moitas xa existentes é a aparición do fanzine independente
creado en Vigo por un fato de
rapaces novos que se coñeceron
nunha academia de debuxo. Este
fanzine denomínase Fuckcomics e
está sendo distribuído tamén en
Salamanca, Madrid e Barcelona.
Susana Broullón (Cangas, 1987),
vén de resultar vencedora do XI

Certame de Cómic da súa vila natal, que rematou o pasado 26 de
xullo. Susana debuxa desde moi
nena e confesa a súa predilección
polo manga, así como que as súas
preferencias son as de se dedicar
á ilustración.

Cine e Teatro
Tal como vos prometíamos no
número anterior, na sexta edición
do festival de Cans (O Porriño),
disputada nos días 20 a 23 de maio
pasado, brillaron especialmente
as curtametraxes. Nela resultaron
vencedores os filmes X nada e O
pintor de ceos. En canto á mellor
actriz foi considerada Henar Jiménez (Uruguai 2030). Houbo
tamén, coma sempre, chimpimbuses para o traslado dos asistentes, e galpóns para as proxeccións,
conxugándose ao mesmo tempo
cine, música, público e festa.
Filminho, a festa das cinematografías galega e portuguesa, desenvolvida ata o 19 de xullo en Goián
e Vilanova de Cerveira, premiou a
Miguel Gomes pola longametraxe
Aquele querido mes de Agosto, e a
Nuno Beato pola curta de animación A miña vida nas túas mans.
Para Diana Gonçalves foi o premio Cinema Minhoto por Mulhe97
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res na raia. A Mención de Honra
foi para Manuel Mozos, autor do
documental Ruínas.

Decesos
Xosé Luís Cabo Villaverde (Compostela, 1957), creador do Arquivo
da Imaxe de Galicia, responsable
tamén do departamento de fotografía e documentación do Centro Galego das Artes da Imaxe, auténtica filmoteca do país, faleceu
e foi soterrado en Vigo o pasado
28 de agosto. Cabo Villaverde realizara estudos de cinematografía
en Madrid. O Centro que dirixiu
chegou a almacenar 2186 copias
de 1920 títulos, algúns do ano
1913. Foi tamén comisario de exposicións e crítico, sendo o principal responsable da consecución
do legado fotográfico e filmográfico de Julio Cortázar (1914-1984)
a través da súa primeira esposa,
Aurora Bernárdez.
O 7 de setembro faleceu en Granada Xosé Manuel Pita Andrade (A
Coruña, 1922), ex director do Museo do Prado entre 1978 e 1981.
Foi asemade o fundador do Boletín do Museo e levou a termo actividades de mostras temporais a
través de intercambios con outros
Museos. Discípulo de Sánchez
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Cantón, protexeu ao noso paisano Bonet Correa, catedrático en
Oviedo. Pita de Andrade tamén
se dedicou á docencia tanto na
universidade de Granada como
na Complutense. Mais tivo discrepancias co Ministerio da Cultura pola xestión da ubicación do
Gernika de Picasso e por ser un
firme partidario da gratuidade do
acceso do público ao Museo.

Etnografía
Mentres o Instituto de Estudos
Miñoranos segue a organizar excepcionais visitas culturais ás insculturas e petroglifos do Monte
Tetón, en Tomiño, e ás laxes de
Oia, a Concellaría de Cultura do
Rosal realizou un obradoiro de
Pintura Lítica. Este correu a cargo do mestre venezolano Alex J.
Rojas Guerra, director do Museo
Arqueológico de Marapa (Venezuela). A súa técnica consistiu en
utilizar pintura elaborada artesanalmente con pedra triturada e
mesturada con elementos naturais. As obras realizadas tanto por
rapaces como por adultos foron
expostas o Día das Letras Galegas.
Acerca do Patrimonio histórico
artístico de Galicia pódese asegu-
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rar que é bastante máis extenso
do que se pode pensar. E ademais
dos monumentos xa recoñecidos
como Patrimonio da Humanidade, existen uns 30.000 elementos
patrimoniais máis que necesitan
ser protexidos por atoparse en serio perigo.
No outeiro do Facho de Donón,
en Cangas, existe un gran poboado do Bronce final, sobre o que a
visión dos investigadores é escasamente coincidente entre si. As
numerosas escavacións nel realizadas deron a coñecer unha etapa de actividade entre os séculos
IX e VII a.C. O Castro da Idade
do Ferro, próximo a este é posterior, do VI a.C., e foi abandonado
pouco antes, ou pouco despois,
da conquista romana (c. do ano
19 a.C.). Nel existen os restos
dun santuario que, segundo as
inscricións atopadas estaba dedicado ao deus-lar galaico-romano,
Berobreo. O Facho foi un grande
centro de peregrinación dos séculos II a IV d.C.
Xabi Garrido (1955), residente
no Concello de Oia, situado entre
Baiona e a Guarda, e colaborador
do Centro de Estudos Miñoranos, mantivo aberta ao público no
Centro Cultural de Viladesuso,

ata o 13 de setembro, unha exposición de petroglifos por el recreados a partir de orixinais existentes nos arredores de Oia. Algúns
destes exemplares poden superar
os cinco mil anos de antigüidade.
E moitos deles, como acontece
coa meirande parte da nosa arte
prehistórica, resultan fascinantes.
Mais, por tratarse de representantes únicos, os que máis sorprenden son as representacións das
tres embarcacións atopadas en
Pedornes. Algúns investigadores
consideraron que poderían ser
exipcias ou cretenses, dos segundo milenio a.C., mais parece moito máis sensato, a causa do seu
parecido, relacionalas coas dos
fenicios que percorreron as nosas
costas a partir do ano 600 a.C.

As Letras
2009 é tamén o cincuentenario
do pasamento de Ramón Cabanillas Enríquez (1876-1959), un
dos grandes poetas das Irmandades da Fala e, en ocasións, denominado O Poeta da Raza. Con
este motivo estanse a celebrar
exposicións e homenaxes. Cabanillas abandonou novo a carreira eclesiástica e viviu en Cuba,
Mondariz e Madrid, con retorno
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a Cambados. Ademais da poesía
cultivou outros rexistros, como a
narrativa e a dramática.
Quen non se deleitou lendo as
vivencias de Balbino, O neno labrego creado por Xosé Neira Vilas,
na obra galega máis lida de todos
os tempos? Aproveitando o oitenta aniversario do autor, o trinta
de maio pasado foille rendida en
Vigo unha homenaxe a ambos, a
este e á creación literaria. A ela
asistiu unha grande representación da cultura do país. Nela A
Quenlla interpretou temas musicais con letras de poemas da
esposa de Neira Vilas, Anisia Miranda, proxectouse un documental sobre o autor e o personaxe
literario, obra de Xan Leiro, e, por
último, a escultora catalá Henrika
presentou unha escultura na que
recreaba a figura de Balbino.
O 20 de xuño pasado a Asociación de Escritores en Lingua Galega rendeulle unha homenaxe na
súa vila natal a Agustín Fernández
Paz (Vilalba, 1947), Perito Industrial, Mestre de Ensino Primario,
Licenciado en Ciencias da Educación e autor que acadou numerosos premios. A Homenaxe consistiu na peza escultórica Letra E,
realizada por Silverio Rivas, así
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como na plantación dun bidueiro,
a colocación dun monolito e a inauguración dun parque co nome
do autor.
Tanto na Coruña coma en
Outeiro de Rei e en Vilalba tiveron lugar no mes de setembro
actos en lembranza de Manuel
María Teixeiro (Outeiro de Rei,
1929- A Coruña, 2004), o Poeta
da Terra Chá. O principal consistiu na presentación dunha publicación con artigos facsimilares do
autor. Nos actos estivo presente
Saleta Goi, a súa viúva.

Novas en Xeral
Cadrando co Día das Letras
Galegas, o 17 de maio celebrouse
tamén o Día Internacional dos
Museos, con ducias de actividades en museos e galerías de arte
de todo o país. Ao mesmo tempo
denunciouse que moitos deles están fechados ao público por falta
de medios, e de guías axeitadamente capacitados para lle amosar aos visitantes a nosa riqueza
cultural.
O Instituto de Estudios Miñoranos fíxose co Premio Vidal Bolaño deste ano en recoñecemento
da súa dedicación a favor da Cultura.
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Ramón Villares, presidente do
Consello da Cultura, declarou
recentemente a necesidade de
apoiar esta, se ben que de proceder esta axuda de fondos públicos acabaría sendo perigoso.
Tamén considera que é un erro
pensar que a Cultura sexa cousa
das elites, xa que dá ocupación
a máis xente que a propia pesca,
actividade na que somos potencia
mundial.

Premios
O Premio Xerais de Novela e o
premio Fundación Caixa Galicia,
fallados na primeira quincena de
xuño na illa de San Simón, en
Redondela, foron para a escritora
Rosa Aneiros (Valdoviño, 1976)
por Sol de Inverno e Ás de Bolboreta, respectivamente. Esta é a primeira ocasión na que un mesmo
autor acada estes dous importantes premios. Na mesma xornada
foille concedido o Premio Merlín
ao ilustrador, pintor e debuxante
Xacobe Fernández Serrano (Vigo,
1971) por Mil cousas poden pasar.
Libro I.
O 28 de xuño foille entregado
ao profesor e intelectual Xosé
Manuel Beiras Torrado o premio
Trasalba que lle concedeu a Fun-

dación Otero Pedrayo. O Galardón que recibiu Beiras Torrado
(Compostela, 1936) foi deseñado
polo artista e intelectual Isaac
Díaz Pardo (Compostela, 1920),
mentres que o encargado de realizar o laudatio foi o actual presidente da Real Academia e Presidente de Honra da Fundación,
Xosé Ramón Barreiro Fernández
(Ribeira, 1936).
Para Pablo García Martínez foi
a quinta edición do Premio Biblos
Pazos, fallado no mes de xullo pasado. Pablo García (Arzúa, 1985),
que estudou xornalismo en Compostela, Coimbra e Euskadi, resultou vencedor deste certame
para menores de 25 anos con Relato dun estalido xordo. Foi finalista Zeltia Regueiro Fuente, de O
Temple, Cambre.
O Premio de Poesía Victoriano
Taibo, convocado polo Instituto
de Estudos Miñoranos e a Entidade Local de Morgadáns foi
gañado ex aequo por dous poemarios: Cuarto minguante de Mª
do Carme Caramés e Biografía
da multitude, escrito por Elvira
Ribeiro Tobío e Silvia Penas. As
tres autoras, ademais do premio
en metálico, recibirán unha peza
escultórica de Fino Lorenzo.
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Luz Pozo Garza (Ribadeo,
1920) resultou a gañadora do Premio Ramón Piñeiro. Facer país
convocado pola Asociación Val do
Láncara para recoñecer o labor de
persoas e institucións a prol da
cultura. Luz Pozo, filla dun perseguido durante a Guerra Civil,
o que a conduciu a Marrocos, é
licenciada en Maxisterio e Filoloxía, tendo publicados numerosos poemarios da máis asombrosa
variedade temática e cultural. É,
asemade das poucas mulleres que
forman parte da nosa Real Academia.
Hixinio Puentes Novo acadou
o Premio Vicente Risco de Creación Literaria coa novela A do
vinteún, obra histórica que transcende o espello xeográfico galego.
Hixinio Puentes (O Barqueiro,
1952) volve así á temática do mar.
Publicacións súas destacadas e
premiadas foron O bandido Casanova (2005), Aguillóns de Ortegal
(2005) e Moonbars o Exterminador (2006)

Universidade
No ano no que nos atopamos
cumprirán vinte de actividade
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académica as Universidades da
Coruña e Vigo. En canto á de
Compostela, se a consideramos
continuadora da vella Escola
Catedralicia, podería andar arredor dos mil de existencia. Outra
Universidade, a de Cambridge,
en Inglaterra, cumprirá tamén
neste ano oitocentos, mentres
que a de Oxford é unhas ducias
de anos máis vella, pois naceu oficialmente en 1167, se ben se sabe
que impartía a docencia bastante
antes, o mesmo que a de Boloña
(1158).

Varia
Bernardino Graña (Cangas,
1932), conformador con Uxío
Novoneyra do grupo Brais Pinto,
autor de numerosos poemarios,
narrativas –premio Eixo Atlántico
2003 con Protoevanxeo do neto de
Herodes– así como de obras teatrais, e da serie infantil Xan Guindán, foi oficialmente incorporado
á Real Academia o 27 de xuño
pasado. Bernardino Graña afirma
que o que máis o atrae agora é a
literatura de tradición oral.
Xoán Bernárdez Vilar.
xoaberna@mundo-r.com

Rolda de Igrexa

Mantén Queiruga
Rubén Aramburu Molet

Acabo de ler no xornal Faro de
Vigo (26-09-09) unha entrevista
a dúas páxinas a Andrés Torres
Queiruga. Non podía comezar
esta crónica sen resaltar a que
penso foi a nova de máis alcance nos últimos meses no eido da
igrexa galega, e tamén española.
No mes de xuño saltou aos medios de comunicación a nova de
que a Comisión Episcopal para
a Doutrina da Fe tiña preparada
unha proposta de descualificación da obra teolóxica de Andrés.
A reacción foi impresionante.
Desde aquelas cartas que reclamaban bispos galegos hai case 20
anos, non se vivira un movemento
de solidariedade e protesta dentro da adurmiñada igrexa galega.
Nun valente artigo en La Voz de
Galicia (A Torres Queiruga le persiguen los burócratas 11-06-09),
foi o profesor e cronista desta revista Xosé Luís Barreiro Rivas, o
primeiro en dar un forte golpe na
mesa, como dicindo: xa está ben!
Continuaron adhesións de escritores, académicos, intelectuais…
e o apoio público de máis de 150

curas e relixiosos de todo o país.
Ao final non apareceu ningunha
nota da Comisión, da que forman parte os bispos de Ourense e
Lugo. Mesmo o voceiro da CEE,
Martínez Camino declarou que
non había nada sobre o tema. Alguén filtrou á prensa documentos
internos da Conferencia Episcopal, onde si aparecía o informe
sobre o teólogo galego. Andan
mal os tempos para o pluralismo,
non só na Igrexa, a tentación do
“uniformismo” parece que aflora
en tempos de crise. O medo e a
desconfianza espertan as voces
de “firmes!” ou “prietas las filas!”
En vez dunha autoridade con encanto, e baseada na fraternidade, aparecen grupos e foros que
enxalzan o anatema, as ameazas,
as sancións, excomuñóns… e
porque as políticas forestais non
deixan prender fogueiras… Tamén é certo que se radicalizan
discursos desde outros bandos, e
aparece unha absurda desvalorización de todo o relixioso, cousa
grave cando procede de autoridades que saben do importante que
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ten que ser o respecto ás diversas
sensibilidades. Mantén Queiruga
que corren malos tempos para a
liberdade de expresión na Igrexa,
e penso eu que cando acontece
non é outra cousa que o medo á
liberdade. Estou seguro que un
día dedicaremos o Día das Letras
Galegas ao noso Andrés (queira
Deus que sexa dentro de moitos
anos…), e os rapaces estudarán
algo da súa obra nas escolas, e saberán quizais de certos desprezos
e envexas.

VATICANO
Dos andares pontificios recollemos a publicación da 3ª carta
encíclica de Bieito XVI: Caritas
in Veritati asinada en Roma o 29
de Xuño. Grazas aos adiantos da
rede puiden lela dun tirón o mesmo día en que apareceu. Non semellou tan complicada e densa
como dicían algúns comentaristas
pero si con novidades respecto á
Doutrina Social da Igrexa. Chama a atención as poucas citas do
Concilio Vaticano II e resulta curioso que cite discursos do propio
Papa á Curia. Esaxeradamente
falouse dun xiro á esquerda, e ata
que Ratzinger copiaba a Marx. É
unha encíclica elaborada con len104
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titude, posiblemente a crise económica fixo reformular o texto, e
fai análises certos sobre os problemas que crea o capitalismo e
as súas superestruturas. O caso é
que tres meses despois non escoito a ninguén falar desta encíclica
que ocupou portadas nos xornais.
Nin en retiros, xornadas para cregos, presentacións de programas
pastorais, artigos actuais de economía, revistas… esperemos que
sexa o proceso de dixestión, pero a
diferenza das outras encíclicas aínda non vin que as nosas dioceses
(que eu saiba) organizaran conferencias de presentación e difusión
do texto papal. Da a impresión que
a convocatoria do Ano Sacerdotal
eclipsou totalmente esta encíclica polo que observo nas convocatorias e programas aos que teño
acceso. Non hai espazo nestas
poucas páxinas para comentar a
Encíclica, quedaríame coa proposta que fai o Papa de refundar
a ONU, e da necesidade dunha
autoridade política mundial que
ampare sobre todo aos máis necesitados e pobres.
Bieito XVI mancou a man dereita ao esvarar na ducha mentres
pasaba uns días de vacacións no
Val de Aosta no norte Italiano.
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Coa mesma man asinaba días antes o traslado de varios membros
da Secretaría de Estado, os últimos afíns ao cardeal Sodano, predecesor de Bertone como número
dous da Curia.
O 10 de xullo o Papa recibiu
por vez primeira ao presidente
dos EE.UU Barak Obama. Durante 40 minutos departiron sobre temas de gran importancia
para toda a humanidade, como a
fame, o conflito de Oriente medio, a crise económica, e tamén
sobre o aborto. Contan que o
Papa quedou moi contento cando
Obama prometeu facer o posíbel
por reducir o número de abortos
nos EE.UU.
O Ano Sacerdotal inaugurado
en Roma por Bieito XVI o 19 de
xuño na Basílica de San Pedro é
o asunto de máis transcendencia
nos medios eclesiais. Por todas
partes aparecen documentos, libros, cursiños, conferencias…
todo centrado no sacerdote a
quen se lle propón como modelo
o Santo Cura de Ars, ao se cumprir 150 anos do seu pasamento.
O Papa escribiu unha carta a todos os sacerdotes, chamándoos
a unha renovación espiritual, a
“percibir a nova primavera que o

Espírito está suscitando nos nosos
días á que os movementos eclesiais
e novas comunidades contribuíron
positivamente”. Neste empeño de
renovación sacerdotal do Papa
parece que non queren entrar os
Lefebvristas, que a pesares de todas as aloumiñas vaticanas dos últimos tempos decidiron pechar os
oídos e ordenar “ilexitimamente”
a varios diáconos e presbíteros a
finais do mes de xuño.
Do resto do mundo mencionar
a crise provocada polo golpe de
Estado en Honduras que depuxo
ao presidente Zelaya, e que meteu
ao cardeal Madariaga no centro
da polémica, mesmo con ameazas
de morte por parte dos partidarios
de Zelaya ao entender que Madariaga lexitimou o derrocamento
do goberno nunhas declaracións.
Tamén de importancia foi a visita
que unha delegación do episcopado norteamericano fixo a Cuba
a mediados do mes de agosto. Os
bispos pediron o fin do embargo
comercial e apoiaron a política de
Obama con respecto á illa. E en
Cuba foi asasinado un segundo
sacerdote español en pouco tempo. Mariano Arroyo, cántabro de
74 anos e reitor do Santuario de
Regla na Habana, apareceu mor105
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to con signos de violencia o 13 de
xullo na súa vivenda. Aínda que
ao principio se especulou que o
crime gardara relación co do seu
amigo Eduardo de la Fuente cinco meses antes, todo apunta a que
se tratou dun atraco.

ESPAÑA
A nova lei do aborto ven a
quentar o outono que comeza, e
xa andan varios colectivos argallando unha macromanifestación
en contra do goberno. Aínda que
levan a bendición dos bispos e da
cúpula do PP, desta vez parece
que nin uns nin outros asistirán
á protesta do día 17 de outubro
en Madrid. O Consello do Estado
deu luz verde o 17 de setembro
ao anteproxecto de reforma da Lei
do aborto proposto pola ministra
Aído, que recoñece o aborto coma
un dereito e permite que as menores de 16 anos poidan abortar
sen permiso paterno.
Chegou a nova cara da COPE,
xa sen Jiménez Losantos e Cesar
Vidal, que andan noutras aventuras, como a de quedarse co espazo
de Radio María, aproveitando os
escándalos que vive esta emisora
nos últimos meses, mesmo coa
policía impedindo a entrada ao di106
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rector fiel a Rouco Varela. Nacho
Villa anterior xefe de informativos,
é o novo condutor das mañás da
COPE. Certamente mudou para
ben o talante, e o “pluralismo”
vai abríndose paso, ata o punto
de contar con Anxo Quintana do
BNG, como colaborador dunha
das tertulias radiofónicas.
Os bispos de Euskadi deixaron
parva a media España ao convocar un funeral o 11 de xullo polos
14 sacerdotes asasinados a mans
dos franquistas durante a Guerra Civil. 7 bispos vascos, xunto
a uns 200 curas e máis de 1000
asistentes celebraron un solemne
funeral na Catedral de Vitoria,
tras 70 anos de silencio. Interpretacións? Moitas. Un desquite
ante as beatificacións masivas do
bando nacional, un pulso ao vaticano madrileño, unha afirmación
nacionalista ante o novo goberno
PSE-PP… Para o bispo de Vitoria,
mons. Asurmendi, que presidiu o
funeral, o obxectivo non era outro
que “mitigar a dor”, pedir perdón
e non reabrir feridas. Os sectores ultraespañois e ultracatólicos
puxéronse toliños.
O 3 de xullo o Papa nomeou
o que foi nuncio en España durante 9 anos, Manuel Monteiro,
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secretario da Congregación para
os bispos. O 20 de agosto soubemos o nome do substituto: Mons.
Renzo Fratini, italiano de 65 anos
e ata o momento nuncio en Nixeria. O goberno español concedeu
a Monteiro a Gran Cruz da Orde
do Mérito Civil, en recoñecemento aos servizos prestados e foi despedido persoalmente polo presidente Zapatero, a vicepresidenta
De la Vega, e o ministro de Exteriores F. Moratinos. Monteiro é
apreciado polo goberno socialista
pola súa capacidade de diálogo e
por ser o artífice da visita de Bertone que rebaixou a tensión entre
goberno e Conferencia Episcopal,
ademais da sonada cea do “caldiño” con Zapatero.
O 27 de agosto faleceu aos 96
anos, Joaquín Ruiz-Giménez, que
foi a cabeza dos democristianos
durante a ditadura de Franco.
Embaixador na Santa Sé nos anos
1948-51, traballou nas negociacións do Concordato que se asinaría no 53. Foi tamén ministro
de Educación ata a súa dimisión
en 1956 por discrepancias co réxime. Fundou a importante revista
crítica Cuadernos para el Diálogo
(1963). En 1977 presentouse ás
eleccións por Izquierda Democrá-

tica e en 1982 a proposta do goberno de Felipe González foi nomeado como primeiro Defensor
do Pobo. Referente dun laicado
comprometido e democrático, fomentador do diálogo e a reconciliación, algo que se bota de menos
nestes tempos.
Do 3 ao 6 de setembro celebrouse en Madrid o XXIX Congreso da Asociación de Teólogos e
Teólogas Juan XXII. O Cristianismo ante a crise económica é o lema
e o motivo de reflexión que reuniu
a un milleiro de persoas de todo o
Estado. Nas conclusións critícase
“a apatía e falta de compromiso
social das confesións relixiosas,
que se preocupan máis por cuestións de poder e por seguir defendendo situacións de privilexio
no terreo económico e social que
por denunciar as inxustizas dun
sistema que atenaza aos sectores
máis necesitados” Os teólogos/as
da Juan XXIII apuntan como causa da crise ao sistema capitalista
ante o que urxe construír unha
nova orde mundial alternativa ao
neoliberalismo. O Congreso rematou cunha eucaristía concelebrada por todos os asistentes.
A CONFER recibiu devoltos de
Roma os Estatutos que aprobaran
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o pasado ano. Teñen que revisar
algún artigo, sobre todo referente
á organización e estruturas. Entrementres escolleu nova secretaria xeral, a calasancia Julia García
Monge.
Mentres parece que o Cardeal
Rouco logra todos os apoios institucionais, Zapatero incluído, para
a celebración en Madrid no 2011
da Xornada Mundial da Mocidade. Resulta que no Congreso dos
Deputados debátese unha moción de reprobación ao Papa polas
palabras contra os preservativos
vertidas na viaxe a Camerún o
pasado mes de marzo. A proposta
partiu de IU-ICV que pedía unha
protesta oficial por vía diplomática por parte do goberno. Foi rexeitada o 25 de setembro, ao non
contar co apoio de ningún grupo
parlamentario e a abstención do
PSOE. O Comité Executivo da
CEE amosou nunha nota o seu
malestar e afirmou que esta acción pon en perigo o principio de
liberdade relixiosa.

IGREXA EN GALIZA
Salvo sorpresas, parece que esvaece a posibilidade dunha visita
do Papa a Santiago con motivo
do Ano Santo. En tal caso, Biei108
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to XVI faría unha breve escala en
Compostela no 2011 con motivo
da Xornada Mundial da Mocidade. Non diminúe a nova a intensidade coa que preparan o Xacobeo desde Santiago, onde todas
as delegacións diocesanas teñen
o tema como único obxectivo.
Recentemente o Arcebispo de
Santiago recibiu ao Conselleiro
de Cultura. A Xunta de Galicia
parece que asumirá sen problema
moitos dos cometidos da peregrinación masiva que se agarda. D.
Xulián Barrio amosou nos medios
a súa preocupación de que se desvirtúe o sentido do Camiño a Santiago. Pois non vai ser doado coa
que se aveciña.
Máis dun milleiro de mozos
de 17 países participaron entre o
9 e o 15 de agosto no Encontro
Europeo de Mozos organizado
polos franciscanos con motivo
dos 800 anos da fundación da
Orden Franciscana. Partiron de
León polo Camiño de Santiago.
En Compostela celebraron varios
actos e catequeses contando coa
presenza do xeneral da Orde, o P.
José Rodríguez Carballo e o cardeal hondureño, Oscar Rodríguez
Madariaga. O arcebispo de San-
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tiago, presidiu a solemne vixilia
na Catedral o día 12.
Xesús Mato, un dos curas senlleiros no compromiso con Galiza, ademais de escritor e músico,
recibiu en xuño unha fermosa
homenaxe por parte de moitos
amigos na Galería Sargadelos de
Lugo. Presentouse un libro que
recolle o testemuño de 100 amigos: Mato sono io: 100 amigos falan de Xesús Mato publicado pola
Fundación Manuel María. Políticos, escritores, compañeiros, artistas acompañaron a Xesús Mato,
que tamén contou coa presenza
dos queridos Mini e Mero. Mato
cumpriu hai pouco 75 anos, deles 50 coma grego dos que 25 pasounos na montaña lucense, onde
aínda segue animando e loitando.
O Cardeal Rouco Varela celebrou xunto aos seus compañeiros
de curso os 50 anos de sacerdocio, foi na catedral de Mondoñedo o día 7 de agosto. Acompañárano moitos familiares, entre eles
o bispo de Lugo, Carrasco Rouco.
Trala misa na seo mindoniense,
celebrouse un coloquio no Seminario de Santa Catarina, e logo un
xantar xa na intimidade familiar
Os profesores de relixión parece que acadaron un gran logro en

Galicia coa orde da Consellería
de Educación coa Relación de
Postos de Traballo (RPT). Garanten unha xornada completa de 37
horas e media e adquiren rango
de profesor normal, e pon fin ao
problema de recorte de horarios
que viña sufrindo o profesorado
nos últimos anos.
O Foro de Curas Galegos “Bispo Arauxo” amosou nun manifesto publicado en Xuño a súa preocupación pola deriva do galego
a causa das propostas da Xunta
de Galicia e de grupos como Galicia Bilingüe e a escura campaña denominada de imposición
do galego. Tamén reclamoulle ás
autoridades eclesiásticas un compromiso máis firme na defensa do
idioma e a cultura galega.
O 12 de setembro celebrouse
en Aguiño a XXXII Romaxe de
Crentes Galegos convocada por
Irimia co lema Un mar de Grazas.
Unhas 5.000 persoas chegaron en
60 autobuses e máis de 600 turismos de todos os recunchos do
país. A Romaxe foi un berro de
agradecemento a tantas persoas
que ao longo destes anos mantiveron acesa a fe e a galeguidade,
cunha especial homenaxe a Francisco Lorenzo Mariño, Paco de
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Aguiño. A Celebración Irimega
rescatou vellas figuras das primeiras romaxes como o frade e a meiga do Pedregal de Irimia. A parroquia de Aguiño celebra 50 anos
da súa fundación, co paradoxo de
non ter párroco propio nestes momentos. Tralo xantar e o concerto
da Quenlla, que tamén animou a
celebración, tivo lugar a oración
na Igrexa de Aguiño, animada
pola Parroquia do Cristo da Victoria de Vigo. Salientar a magnífica organización por parte das 150
persoas de Aguiño que coordenadas por Unai Súarez González lograron que fora unha das mellores
romaxes dos últimos anos.
No Mosteiro de Poio celebrouse
a XVII Semana de Formación
Permanente dos Cregos de Galicia, organizadas polas delegacións
diocesanas do clero. Entre o 9 e
o 11 de setembro, O ano sacerdotal na nosa vida centrou os relatorios e coloquios que contaron
con Angel Cordovilla da Universidade de Comillas e Juan-Miguel
Ferrer Grenesche, vicario xeneral
de Toledo. Unha semana despois
o mesmo lugar acolleu a reunión
entre os bispos galegos e os Superiores/as maiores dos relixiosos en
Galicia.
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Un grupo de amigos puidemos
compartir mesa en Santiago co
bispo de Partenia, J. Gaillot, que
visitou a nosa terra para impartir
unha conferencia no centro Fonseca de A Coruña o 2 de outubro,
e reunirse en Sobrado dos Monxes
cos responsables das traducións
do portal de internet da Diocese
Virtual de Partenia.
O escritor e teólogo Victorino Pérez Prieto andou de xira
por Colombia no mes de agosto
onde impartiu varias conferencias na Universidade Javierana e
na Universidade Lasalle, ambas
en Bogotá. Outra conferencia en
Medellín, versou sobre As novas
miradas á mística hoxe. Participou
nun encontro de Pastoral Universitaria organizado pola Conferencia Episcopal e foi membro do
tribunal de defensa dunha tese de
posgrao.
O Instituto Teolóxico Compostelán inaugurou oficialmente o
curso o 25 de setembro. Trala celebración da Eucaristía presidida
polo Arcebisbo Xulián Barrio, tivo
lugar a lección inaugural a cargo
do profesor Alfonso Novo: A mazá
de Darwin: Caída e Evolución.
Rubén Aramburu Molet
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Trinidad y sociedad.
Implicaciones éticas y sociales en el
pensamiento trinitario de Leonard Boff.
José Mario Vázquez Carballo
Secretariado Trinitario, Salamanca 2008, 649 páx..

Estamos ante un libro que son
dous libros; e, se me apurades,
tres. Por fortuna, as súas 649
páxinas, de estilo transparente e
cheas de referencias contextuais,
permiten a aventura. Poucas veces un autor sairá tan enriquecido
do traballo empregado na súa tese
en doutoramento; e poucas tamén
o lector terá ocasión de se achegar
de maneira tan completa e tan didáctica á biografía dun teólogo, á
súa obra xeral e ao problema concreto obxecto do estudo. Un libro
escrito con xenerosa dedicación e
nunca disimulada simpatía.
Está dividido en dúas partes.
Pero a primeira –“O teólogo e a
súa teoloxía”– ben pode á súa volta subdividirse en dúas. Destas, a
primeira presenta a biografía do
teólogo brasileiro, tratándoa con
acerto como luz que vai marcando a súa formación espiritual e
teolóxica. Unha formación rica,
que, comezada no Brasil, pasa
por Alemania (onde curiosamente

foi axudado por Joseph Ratzinger
con quen máis tarde tería os seus
problemas: p. 50-52), para volver
á patria nativa, latinoamericana,
onde se converterá nun dos pioneiros e certamente no “máis prolífico” (167-168) entre os autores
da Teoloxía da Liberación. (O final do libro ofrece unha información limpa e obxectiva sobre “os
conceptos clave nos conflitos con
Roma: 613-622). O segundo treito desta primeira parte (capítulos
2-4) estuda a temática, a metodoloxía e a sistemática teolóxica no
conxunto da obra. Todo isto podería perfectamente constituír un
libro aparte, converténdose acaso
na mellor introdución actual á
comprensión desta rica e inqueda
teoloxía.
A segunda parte está consagrada á concepción boffiana do misterio trinitario. Do máis difícil e
fondo misterio do cristianismo,
onde Boff representa con enerxía
e brillantez un dos xeitos funda111
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mentais de aproximación: aquel,
que coma o de Jürgen Moltmann,
acentúa a pluralidade, en estreita
referencia ao carácter societario
do seu significado radical. Iso confírelle forza expresiva e concreteza vital e relixiosa; e compréndese
ben que Vázquez Carballo se incline claramente por el: “Por iso,
por todo iso, manifestamos a nosa
simpatía pola teoloxía trinitaria de
L[eonardo] B[off], pois nela ponse de manifesto a busca apaixonada da presenza de Deus entre
realidades de conflitos, con doxolóxicas e con perspectivas cosmoescatolóxicas evidentes” (p. 417).
Sen dúbida, unha opción lexítima. A rica información, sempre
contextualizada cunha incansable
referencia aos demais autores e
aos diversos tratamentos, ofrece
unha axuda inestimable para un
achegamento cordial ao misterio
de Deus como “un comungar infinito” (423). Convirá, con todo,
equilibrar dalgún xeito a oferta
de Boff coa outra aproximación,
a representada sobre todo por
Karl Barth e Karl Rahner, máis
atentos a salvagardar o misterio
transcendente da unidade divina.
Eles representan a lexítima preocupación de que a especulación
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trinitaria non se converta nun
xogo inintelixible de combinacións numéricas e de conceptos
que non significan o que parecen significar, sobre todo o fundamental de “persoa”. Boff, que
recoñece o mérito de Rahner co
seu famoso axioma da identidade
entre a Trindade económica e a
Trindade inmanente, é nalgunha
ocasión duro na súa crítica, acusándoo de perder “claridade espiritual”, pois “ninguén adora un
“modo distinto de subsistencia”
(396; cf. 391-397). Nin Rahner o
pretende; pero teme que a outra
postura poida caer ou na insignificancia puramente retórica ou nun
“triteísmo” que acaba trasladando
a Deus os modos finitos e deficientes da comuñón e socialidade
creatural.
Non é este lugar de entrar en
cuestión tan abisal. O que agora
cómpre e agradecerlle ao noso
amigo Mario a claridade expositiva, o rigor dos conceptos e a riquísima información das referencias, que achega as loanzas pero
non oculta as críticas. Este libro
constitúe unha oportunidade única para reflexionar de maneira
responsable sobre o noso misterio
central. E aproveitar acaso o me-
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llor froito do seu estilo dialogal: a
necesidade de conxuntar as dúas
perspectivas, procurando que o
acento trinitario non rompa a viva
riqueza do monoteísmo e que o
acento monoteísta non escureza a
íntima e quente riqueza revelada
en Xesús de Nazaré e no seu Espírito. Sempre, cun respecto á outra
postura e unha certa contención

ante os excesos afirmativos, recordando as sabias palabras de santo
Agostiño: “cando se nos pregunta qué son estes tres, temos que
recoñecer a indixencia extremada
da nosa linguaxe. Dicimos tres
persoas para non gardar silencio,
non para dicir o que é a Trindade”
(De Trinitate, V, 9, 10).
Andrés Torres Queiruga

Recuperar la infinitud.
En torno al debate histórico-filosófico sobre la
limitación o ilimitación de la realidad.
Manuel Cabada Castro
Publicaciones Universidad de Comillas, Madrid 2008, 606 páx.

Se o lector ou lectora teñen a
curiosidade de fixar a súa atención no título e no subtítulo, así
como no número de páxinas deste libro, decataranse sen máis de
que estamos ante unha obra moi
importante. Se ademais coñecen
algo do autor, estarán seguros da
erudición ampla e do exacto rigor do tratamento. Se de por parte atenden á –tan querida para
min– primeira palabra do título,
“recuperar”, saberán que a obra
vai cargada de intención. Non é
un libro neutro, malia o seu tra-

tamento decididamente “científico”, coidadoso da cita exacta e tenaz na busca de datos dentro dun
enorme campo de estudo, que vai
desde a filosofía dos presocráticos
ás últimas teorías científicas, tanto na orde cosmolóxica como na
antropolóxica. Un esforzo enorme
do que o autor, a pesar da súa modestia, non deixa de advertir “que
o conxunto da temática abordada
aquí carece até o momento, de
maneira especial en lingua castelá,
do adecuado tratamento” (p. 14).
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Avisa igualmente que, aínda que
o libro vai estruturado como un
percorrido histórico dos intensos
debates que se moveron sempre
en torno a esta difícil cuestión, en
ningún momento deixa de lado a
preocupación sistemática que define o seu fondo. Por iso, con toda
razón, non esquiva a palabra “metafísica” para cualificar a marca
máis decisiva do seu tratamento.
A preocupación central, presente desde o mesmo título, remite á
cuestión nuclear acerca de se a
“realidade”, o que hai, está pechada nuns límites empíricos que a
clausuren sobre si mesma, nun
finitismo definitivo ou se a infinitude constitúe a súa marca indeleble, o seu dinamismo irrestañable,
a súa apertura inesgotable.
Cabada aposta de xeito decidido pola segunda opción. Empezando pola súa tese de doutoramento sobre Gustav Siewerth,
ao seu estudo ten consagrado xa
intensos traballos, en especial:
“Do ‘indeterminado’ grego ao
‘verdadeiro infinito hegeliano’”
e “Dios como creador del poder
autocreador de la realidad creada
en Gustav Siewerth” (ambos na
revista Pensamento 1972 e 2004).
Agora perségueo ao longo da his114
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toria, cun tratamento que tanto
pola súa extensión como pola súa
intensión, representa unha auténtica, rigorosa e documentadísima
enciclopedia. Non esconde a súa
simpatía por autores como Giordano Bruno e Nicolás de Cusa,
nin, como o mostra a información
acumulada, disimula o seu interese polas modernas teorías científico-cosmolóxicas.
Como bo filósofo, fala do carácter analóxico da infinitude, distinguindo a infinitude absoluta, que
só pertence a Deus, e a infinitude relativa, participada, derivada,
que pertence ao mundo e a todas
as demais realidades (cf., por ex.,
p. 346-7, 432, 440-6, 553, 558...).
Convén notalo para comprender
ben a súa intención e interpretar certas pasaxes onde fala sen
máis da infinitude do mundo. O
que entón e sempre quere dicir é
que resulta imposible comprender ben a verdadeira realidade do
mundo, se non se a ve desde a súa
determinación intrínseca polo dinamismo infinito que a sustenta
e promove: “que a realidade toda
material xunto co home nel mergullado poida ser entendida, na
súa misteriosidade, desde o mis-
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terio inabarcable e infinito da divindade” (p. 574).
Dio de maneira enérxica e sumamente sintética nas dúas páxinas (587-8) que, como Epílogo,
pechan –ou abren– a longa exposición. Con permiso dos editores, para quen non teña ocasión
de a ver no libro, creo que paga
a pena poñer a súa tradución galega como remate desta reseña.
Reflicten moi ben o mellor froito
da posible lectura e poden servir
de contrapeso a certa literatura a
favor do ateísmo que, a pesar da
súa información científica e da
súa retórica en aparencia tolerante, descende por veces a niveis de
auténtica “pornografía” científicofilosófica (e perdón pola dureza da
expresión).
Para rematar, unhas indicacións. Botei de menos a presenza de Amor Ruibal, que tanto
historicamente como respecto
do problema de fondo di cousas
sempre orixinais e importantes
(tanto máis que, como é ben sabido o autor é sobriño de Cabada
Vázquez, o sensible, intelixente
e cordialísimo secretario do noso
gran pensador). Aínda que non se
pode tratar todo nun só libro, creo
tamén que o magnífico percorrido

histórico gañaría moito cuns capítulos dedicados ao Idealismo (só
presente en alusións de pasada),
á Filosofía do proceso e mesmo ao
pensamento oriental.
Iso, sumado a un tratamento
expreso e xa decididamente sistemático das relacións Creadorcreatura, ou, se queremos, desa
única e peculiarísima unión-nadiferenza que aludimos coa abisal
idea de creación, é o novo libro
que os que o coñecemos e nos
sabemos debedores agradecidos
dos seus saberes, temos dereito
a lle pedir/esixir ao noso amigo.
Poucos coma el, despois desta
obra, dos traballos antes aludidos
e, sobre todo, do excelente “El
Dios que da que pensar” (1999),
están tan capacitados para facer
avanzar ese problema tan decisivo
e, literalmente, transcendental.
Andrés Torres Queiruga

EPÍLOGO
Ao termo deste amplo percorrido reflexivo, que pretendeu atender
ás análises concretas sen perder de
vista o fío condutor común da problemática da infinitude, non resulta
fácil formular uns breves parágrafos
conclusivos que dalgún modo sirvan
de punto final en relación coa mul115
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titude de posturas ideolóxicas ás que
ao longo deste estudo se foi facendo
referencia.
Limitareime por iso a formular
algunhas consideracións que de
maneira máis ou menos explícita se
desprenden xa da reflexión e hermenéutica realizadas sobre os modos de
enfrontarse coa cuestión da infinitude desde os presocráticos até a modernidade.
Como progresivamente se puido
advertir, a conciencia da presenza
(do modo que esta for) da infinitude
na realidade corre case sempre parella coa conciencia que cada época ou
pensador concreto ten da grandeza e
infinitude da divindade, que está na
orixe mesmo e no centro da realidade
toda. Isto explicaría, polo demais, o
proceso non rectilíneo ou uniforme
en relación con tal conciencia. De
aquí que os pensadores que máis decidida e consecuentemente apostaron
por unha certa maneira de presenza
da infinitude na realidade non divina
sexan case sempre tamén quen foron
máis capaces de profundar no significado e as implicacións metafísicas da
infinitude da realidade divina.
Pola miña banda son da opinión de
que a “recuperación” de esquecidos
ou postergados pensamentos sobre a
infinitude presente na realidade creada axudaría, tal como dunha ou outra
maneira vin indicando, non só a unha
formulación máis adecuada do significado da divindade, senón tamén (e
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en non menor medida) á comprensión da realidade mesma non divina.
E isto último a moi diversos niveis,
tal como se foi advertindo ao longo
das distintas análises: metafísica,
matemática, física, antropolóxica,
epistemolóxica, etc.
A estrañeza, inaprensibilidade ou
paradoxo que por todas as partes se
percibe na realidade, nos diversos
niveis do encontro coa mesma, tería
niso a súa raíz e a súa base común.
A infinitude e, en dependencia desta,
a ilimitada riqueza ou densidade da
realidade son as que fan que o pensamento humano acerca da mesma
non poida evitar atoparse sempre en
situación precaria ou provisoria, por
máis que este mesmo pensamento
poida e deba cobrar tamén conciencia explícita de que el está xa en si
mesmo afectado por unha certa maneira de infinitude, xa que do contrario non pasaría de ser senón mera e
simple finitude, incapaz por tanto de
superar o seu interno clausuramento
e mesmo de entender o propio significado de infinitude.
O encontro coa infinitude non condena, pois, o pensamento á pasividade ou á desesperación, senón que o
pode encher máis ben de plenitude
e “entusiasmo”, tamén relixioso, pois
a infinitude non esmaga, senón que
abre sempre novos camiños cara a ela
mesma.
En calquera caso, se a infinitude é
tal, non parece ser bo procedemento
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respecto da mesma tentar sometela
ás redes ou esquemas dun certo pensamento no fondo sempre de talante
meramente utilitario, como se pode
desprender das críticas realizadas
unha e outra vez neste estudo aos modos de pensar afíns ao aristotelismo.
Non creo, con todo, que resulte
equivocado afirmar que en boa parte
do modo de pensar (tanto filosófico
como científico) da nosa época a “infinitude” non ten, para dicilo de maneira lisa, boa prensa. Paréceme que
é ela, con todo, a que podería ofrecer,
quizais un tanto inesperadamente,
bases adecuadas (aínda que naturalmente unha aclaración máis concreta
disto non é aquí posible) para a formulación e afianzamento de ideas ou
conceptos que non deixan por outra
banda de propugnarse, polo menos
como tarefa, tanto intelectual como
ética, tamén no noso tempo: procura
dunha común comprensión do cosmos e da realidade toda, diálogo e
confrontación interdisciplinar, liberdade, tolerancia, etc, etc. Porque se
contra algo está a “infinitude” é xustamente contra a división da realidade en parcelas, contra a clausura do

pensamento nuns concretos límites,
contra a crenza fanática en propias e
particulares supostas verdades, etc.,
etc.
A infinitude converte sen dúbida á
realidade en misteriosa, unha calidade que en última instancia non pode
proceder senón do seu entroncamento coa súa misteriosa e inabarcable
orixe. De aquí que quen desde as
ciencias (matemáticas, físicas, etc.)
se atoparon dalgún modo coa dimensión da infinitude, víronse en non
poucas ocasións invitados ou urxidos
a recorrer a formulacións que están
xa máis aló da particular dimensión
do seu concreto ámbito metodolóxico.
En fin, este estudo pretende ser tamén unha invitación, unha modesta
exhortación a pórse en contacto reflexivo cunha temática que conmoveu desde sempre aos grandes pensadores.
E, chegados até aquí, só lle corresponde xa ao lector xulgar se o seu hegeliano “esforzo do concepto” se viu
dalgunha maneira recompensado.
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Libros chegados

Rodríguez Santamaría, Xoán
Pastor: Letras dous mil...9 Ramón
Piñeiro. Ed. TresCtres, Santa Comba 2009, 173 páxs. Dicionario.
Como cada ano dende o 2001, a editorial TresCtres, na súa colección
Dicionario, edita un monográfico homenaxe á persoa a quen se lle dedica
o Día das Letras Galegas, este ano
D. Ramón Piñeiro. O autor da obra é
o filólogo barbanzán Xoán Pastor Rodríguez, e nela fai un percorrido pola
biografía, creación e obra piñeirana.
Aporta tamén testemuñas fotográficas e documentais da súa vida, e
achega interesantes recursos didácticos así como unha sinopse da súa
vida no marco dos acontecementos
máis importantes sucedidos en Galicia. O limiar desta asínao Andrés
Torres Queiruga.
VV.AA.: Ex toto corde. No oitenta
aniversario de don Xesús Alonso Montero. Ed. TresCtres, Santa Comba
2009, 88 páxs. Vilarnovo
Vintecinco autores e autoras, poetas
e debuxantes se unen nesta edición
homenaxe ao ensaísta, poeta e profesor emérito da Universidade de
Santiago D. Xesús Alonso Montero,
membro da Real Academia Galega,
do Consello da Cultura Galega e
presidente do Foro pola Memoria
Republicana de Galicia.
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Homenaxe ben merecida por toda
unha vida dedicada ao maxisterio
socrático e o amor á palabra na que
se reúnen amigos e amigas, ex alumnos e ex alumnas para mostrar o seu
recoñecemento e agarimo a Don Xesús.
Villar Murillo, Andrés, Suárez
Carballo, Rubén: 40 aventuras na
fin do camiño. Ed. TresCtres, Santa
Comba 2009, 255 páxs. Vagaceiro.
Guías turísticas.
Eis un libro para os apaixonados
dos deportes de aventura: ascensións, barranquismo, bicicleta todo
terreo, descenso de ríos, escalada,
pontismo, rappel, parapente, rutas
a pé e diferentes modalidades de
surfismo... corenta posibilidades de
deporte de aventura en Galicia. O
libro ven con fotos a cor e detalles
precisos de rutas. Cada actividade
leva unha ficha técnica na que se
detalla dende o material necesario
ata as mellores épocas para realizala. Os seus autores, Andrés Villar
e Rubén Suárez, moi avezados nos
deportes de natureza, fixeron un excelente traballo.
Quintáns López, Manuel: Días de
muertos. Extracto del expediente de
Jorge López Serrano. Ed. TresCtres,
Santa Comba 2009, 353 páxs. Céltigos. Narración. Ámbito Hispano.

Libros chegados

Manuel Quintáns foi xornalista en
México entre os anos 1993 e 2002.
Esta novela está baseada no expediente de Jorge López Serrano, escrito no Reclusorio Norte de México
DF. A acción está pois baseada en
feitos reais, o que, xunto co particular estilo narrativo do seu autor, fai
desta novela de intriga e investigación criminal unha lectura amena
e moi adecuada para introducírmonos nos baixos ambientes da capital
mexicana. Esta novela completa a
triloxía iniciada con Planeta inferno
e En cana.
Centro de Espiritualidade San
Ignacio: Iniciación a la experiencia
de Dios -itinerario 2-. Ed. Sal Terrae,
Santander 2009. Carpeta de caderniños. Pastoral.

actividade profesional está centrada
na superación da morte e a aposta
pola vida. Nesta obra, partindo da
súa experiencia persoal de dor e
loito, vai elaborando un camiño de
superación da dor, aprendéndonos a
vivir e a morrer.
O orixinal alemán: Selig die Trauernden denn sie sollen getröstet werden.
Trost und Ermutigung in der Zeit des
Abschieds editouno Verlagsanstalt
Tyrolia, en 2006. A tradución é de
Pedro José Tosaus Abadía.
Borras, Alphonse, Routhier, Gilles, La nueva parroquia. Ed. Sal
Terrae, Santander 2009. 207 pax.
Pastoral.

Nemetschek, Monika, Renovar
el ánimo. La elaboración del duelo.
Ed. Sal Terrae, Santander 2009. 174
pax. El pozo de Siquem.

Alphonse Borrás é Vigairo xeral da
diocese de Liexa (Bélxica) e profesor de dereito canónico na Universidade de Lovaina. Gilles Routhier é
vicedecano da Facultade de Teoloxía
e CC.RR. Da Universidade de Laval
(Quebec), especializado en Concilio Vaticano II. Neste libro ambos
reflexionan sobre como ten que ser
a nova parroquia. Vena como o xeito continuo de adaptarse que ten a
Igrexa para estar presente na sociedade, para propoñer a Boa Noticia
do Evanxeo a todo recén chegado e
para acompañar aos seres humanos
mentres camiñan.

A autora, Monika Nemetschek, é
pedagoga, psicóloga e teóloga. A súa

A tradución é de José Luís Saborido
Cursach.

Editados polo Centro de Espiritualidade “San Ignacio” de Salamanca,
esta obra recolle nunha carpeta 32
caderniños con exercicios sinxelos e
prácticos para iniciarse na oración.
Ademais inclúe como anexos unha
guía xeral, e orientacións para a persoa que guía e a que exercita a oración.

119
479

Marisa Vidal Collazo

Grün, Anselm, Serenar los días.
Caminos hacia la quietud en vidas inquietas. Sal Terrae, Santander 2009.
126 pax. El pozo de Siquem.
O monxe bieito Anselm Grün está
a ser dos máis lidos na actualidade.
Nesta nova obra móstranos camiños
cotiás para acadar a quietude, atoparnos a nós mesmos e abrirnos ó
sentido da nosa vida por medio de
sinxelas técnicas monacais de contemplación. O corpo, o silencio,
a palabra, a música, a natureza, a
Escritura... repetindo actividades
sinxelas poderemos acadar a quietude.
O orixinal alemán: In die stille finden. Mönchische Erfahrungen für
den Alltag editouno Claudius Verlag,
en 2006. A tradución é de José Manuel Lozano-Gotor Perona.
Rodríguez Olaizola, José M., Peregrinar por fuera y por dentro. Ed.
Sal Terrae, Santander 2009. 158
pax.
José María R. Olaizola comparte con
nós estes materiais, froito das súas
experiencias no camiño de Santiago con grupos de xoves. Propón
con eles unha busca persoal, unha
reflexión que parte de aprendizaxes,
dificultades e descubrimentos da
propia vida. Es un material flexible,
moi útil para quen pense en botarse a camiñar, tanto de xeito exterior
coma interior.
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González-Carvajal, Luis, El Padrenuestro explicado con sencillez.
Ed. Sal Terrae, Santander 2009. 143
pax. Alcance.
González-Carvajal ofrécenos neste
libro unhas suxestivas meditacións
sobre a oración do Noso Pai, a única que nos ensinou Xesús. Para elo
recolle a tradición cos comentarios
dos Pais da Igrexa e os conxuga cos
comentarios da teoloxía máis actual,
encarnadas na cultura do noso tempo.
Benner, David G., El don de ser tu
mismo. Autoconocimiento como vocación y tarea. Sal Terrae, Santander
2009. 126 pax. El pozo de Siquem.
David Benner é un coñecido psicólogo e director espiritual no Instituto
de Estudios de Atlanta. Parte nesta
obra dunha frase de Tomas Merton:
“Si atopo a Deus, atopareime a min
mesmo; e se atopo o meu verdadeiro
eu, atoparei a Deus” que ven sendo
o resumo dos contidos e obxecto do
libro.
O orixinal inglés: The Gift of Being
Yourself. The Sacred Call to Sel-Discovery, editouno InterVarsity Press
en 2004. A tradución é de Juan Antonio Medina López.
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