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Guieiro

Tendo xa pechado este número asistimos con fonda preocupación ao terrible sismo de Xapón e á guerra de Libia. Na rolda
de política de Xosé Luís Barreiro atoparán reflexións sumamente
acaídas verbo de dúas realidades que aínda non amosaron todo o
que poden dar de si. Fukushima empeora día a día, e os acontecementos en Libia parecen lonxe dunha solución completa e definitiva. Estaremos atentos á situación e non descartamos algún
estudo futuro que poida axudarnos a enxergar problemáticas tan
actuais como complexas.
Polo demais, ofrecemos ao lector tres estudos de fasquía ben
diversa. Celebramos o día das letras galegas cun atinado estudo
de Xesús Portas Ferro sobre a poesía de Lois Pereiro. Nunha fonda lectura dos libros de poemas do autor, Xesús Portas distingue
finamente entre o(s) suxeito(s) poético(s) máis notorio e o suxeito
biográfico que os crea. Porén non oculta nin desatende os singulares trazos vitais que conforman a curta vida e a dramática
morte dun poeta de Monforte que, aberto ao mundo europeo,
alumeou un «eu» ferido, preso dunha subxectividade ao borde da
desesperanza absoluta.
Manuel Regal Ledo, a máis de ofrecernos a súa Rolda de
Igrexa —tan veraz como serena— achéganos dous libros —un
sobre Lidia Senra e outro sobre Moncho Valcárcel— en sendas
recensións. Por se iso fose pouco, realiza un equilibrado estudo
das condicións pastorais nas que se atopan as nosas parroquias,
constatando a fonda crise na que están sumidas as formas tradicionais. Da man de versos neotestamentarios fai propostas de
renovación ben factibles.
Xaquín Campo Freire escolleu a imaxe forte e interpelante do
«secuestro» para interrogar á realidade política, social, económica
e eclesial sobre a súa verdadeira orientación. Cara onde imos ou
cara onde nos levan en todas esas dimensións da nosa existencia?
A amplitude dos datos analizados vai da man, neste traballo, de
intuicións de denuncia profética.
Falando de profecía: finou Samuel Ruíz García, bispo que foi
de Chiapas (México), sucesor —varios séculos despois— de BarEncrucillada 172, marzo-abril 2011
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tolomeu de Las Casas. Victorino Pérez Prieto achéganos á súa
inesquecible figura humana e relixiosa.
En Francia vén de publicarse un novo libro sobre Prisciliano do
que dá conta nunha interesante recensión Xosé Antonio López
Silva. Nela refire tamén diferentes publicacións importantes no
eido dos estudos priscinialistas.
A sempre útil e detallada rolda de cultura —tan atenta aos
grandes eventos coma sensible ante os máis humildes— xunto
cos debuxos de Soedade Pite, completan un número no que tamén lle quixemos dar cabida ao cine. Marisa Vidal comparte cos
lectores unha suxestiva reflexión encol de También la lluvia, a
última película de Icíar Bollaín protagonizada, entre outros, polo
noso Luis Tosar.
Pechando o número, ofrecemos aos nosos lectores unha reflexión acerca da situación económica que estamos a vivir en
Encrucillada, situación que se ten agravado nos últimos tempos
por mor da crise económica. Fai falla o apoio solidario de todas e
todos se queremos que o proxecto Encrucillada siga adiante. Con
todo, crer na resurrección, e crer nas pequenas resurreccións de
cada día, lévanos a camiñar alumeados pola esperanza. Boa Pascua a todas e todos!
Pedro Castelao
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Acceder á Fe e vivir ao seu abeiro: marco
para unha posibilidade de renovación
comunitaria
Manuel Regal Ledo

Detrás desta comunicación hai unha preocupación persoal a
diferentes niveis, que coido é compartida por moita xente que
nestes tempos procuramos vivir humildemente na fe e procuramos tamén compartir con outras persoas iso que consideramos
básico para as nosas vidas: unha experiencia relixiosa vinculada á
persoa e á traxectoria vital de Xesús de Nazaret. A preocupación,
como digo, móvese a diferentes niveis. Por unha banda está o
ambiente xeral: é evidente que, polo menos nas nosas sociedades
occidentais, ser crente non é significante, que a fe se valora pouco
e que quen por oficio ou por paixón intenta transmitila atópase
con dificultades moi serias. Por outra banda, quen máis, quen
menos, todos estamos en relación con parroquias ou comunidades cristiás onde nos preguntamos polo presente e o futuro dos
nosos grupos de fe. Por último, cantos como pais ou nais criamos
e educamos fillos ou fillas, encontrámonos ante a dificultade de
transmitir a nosa fe, aquilo que nos dá sentido, forza, esperanza
para a vida.
1.- Unha crise que conmociona ata os cimentos
Ninguén pon en cuestión que estamos metidos nunha boa crise, tanto no que se refire á vivencia da fe persoal ou comunitaria,
coma no que se refire ás posibilidades de transmisión desa mesma vivencia. Isto ninguén o dubida. Outra cousa é a lectura que
desa crise se poida estar facendo. E outra son as causas que se
sinalen para explicala e, polo tanto, os camiños que se escollan
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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para poder superala, discernindo os camiños novos que toda crise
demanda e suxire.
1.1. Dúas interpretacións contrapostas.
Quen en relación con isto estea algo ao tanto da sensibilidade
relixiosa destes últimos anos, expresada a través da literatura relixiosa ou do vulgar compartir en conversas, en achegas a blogues,
etc., poderá observar que hai dúas grandes liñas de interpretación
da crise actual: para uns todo se debe ao abandono de formas
de crer, de maneiras de comportarse eticamente, de sistemas de
relacións comunitarias que nos foran transmitidas do pasado e
que, sobre todo, a partir do Concilio Vaticano II empezaron a ser
sistematicamente cuestionadas, abandonadas, substituídas por
formas inconsistentes de crer e de vivir a fe cristiá. E, se houbese que alzar algo máis a ollada cara a fóra, habería que fixarse
na cultura occidental do ambiente, caracterizado polo abandono
das raíces cristiás, polo relativismo, pola animadversión contra
o relixioso, pola lectura unidimensional dun discurso positivista,
reducionista, que fai do ser humano un suxeito de falso progreso
e de pracer, abocado ao esgotamento das súas mellores capacidades e realizacións en aras dun inmediato e insolidario ben vivir.
A solución, para as persoas cristiás, sería desandar o mal andado
e ofrecer uns sólidos convencementos e prácticas relixiosas como
contrapunto a unha cultura minguante do verdadeiro humano.
Estes criterios están en circulación diariamente e calquera os
pode percibir en moitos ambientes eclesiásticos, sobre todo nos
que se caracterizan como máis conservadores, que parecen ser
hoxe maioritarios.
Para outros, en cambio, a crise habería que situala no desfase
entre a realidade cultural dos tempos de hoxe e as formas de
crer, de propoñer a fe e de actuar que a Igrexa en conxunto defende. Isto intentárase superar no concilio Vaticano II e a partir
do mesmo, pero aqueles aires reavivadores doutros tempos foron
quedando en pouca cousa por mor do afán restauracionista dos
dirixentes católicos que se foron sucedendo e tamén por mor da
negativa de boa parte da xente crente de base a dar pasos na
6
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dirección considerada como oportuna e urxente. A Igrexa segue
instalada no poder, relaciónase cara a dentro e cara a fóra desde criterios de poder; négase a adaptarse ás grandes conquistas
sociais e culturais dos nosos tempos: democratización, dignidade
da muller, valoración da sexualidade, etc., que levarían a cambios importantes nas prácticas eclesiásticas tamén cara a dentro
e cara a fóra da mesma Igrexa; desvincúlase das maneiras coas
que Xesús de Nazaret se situou ante Deus, ante a sociedade,
ante as pretensións comúns das institucións relixiosas, ante a
xente pobre, diminuída e pecadora. E, en consecuencia, a súa
presenza, a súa palabra, a súa acción perde significatividade, as
igrexas baléiranse, a xente máis nova deixa de sentirse atraída.
O problema estaría máis na mesma Igrexa, ca na agresividade
exterior, que en boa medida sería unha versión da repulsa que
a sociedade sente instintivamente ante a repulsa primeira coa
que a Igrexa se sitúa ante os valores do pensamento moderno e
das praxes que del se derivan. Non quedaría outra que reintentar
facer o que no seu momento se quixo facer e acabou en fracaso,
e, desconfiando de que isto poida ser así, apuntarse á promoción
de realidades eclesiásticas alternativas, que sexan testemuñas do
“resto” que garanta un futuro mellor, cando Deus queira. Estas
ideas e convencementos, estas prácticas están tamén diariamente
na boca e na actividade das persoas e grupos que se consideran
máis avanzados, escasos no interior da Igrexa, pero moito máis
amplos fóra ou ao redor dela.
1.2. O que ven os nosos ollos.
Está claro que estamos ofrecendo unha visión reducionista.
Non todo é tan simple, nin está tan delimitado nun campo ou
no outro. Téñense feito análises serios –faltaba máis!–, pero imos
deixar de lado eses campos interpretativos e situarnos ao pé do
que pasa das nosas comunidades. Falo desde comunidades parroquiais rurais, pero penso que, coas lóxicas diferenzas, se pode
proxectar o aquí observado á realidade doutras comunidades cristiás que se desenvolvan en ámbitos vilegos ou cidadáns dentro de
Galicia polo menos.
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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A sensación primeira que un ten, con datos na man, é a de que
algo se está esborrallando na realidade, no funcionamento eclesiástico. Hai moitos menos curas, os actos de culto redúcense –ás
veces a unha soa celebración eucarística ao mes–, a asistencia
a eses actos é mínima tamén, como non sexa en circunstancias
puntuais extraordinarias que todos coñecemos ben; nas comunidades a penas se ten feito nada máis que “dar” Misas, e, quitadas
as Misas, case non queda nada; aspectos importantes do credo
relixioso católico non teñen a penas unha recepción positiva nos
adultos, e os criterios morais tamén se arredan en moitas cousas
do que a diario desde arriba se dita; ante cuestións de estrutura
eclesiástica, cousas que para as xerarquías seguen sendo intocables (p.ex., curas casados, mulleres curas), son vistas por moitos
fieis con ollos completamente diferentes, benévolos. O fracaso
dos procesos catequéticos parece grande, se observamos o número de nenos/as ou adolescentes que quedan algo polo menos
vencellados á comunidade, ás súas celebracións, á súa vida; na
xente nova vaise dando un distanciamento forte de todo o que soe
a relixión, que é considerado como algo desfasado, irrelevante,
como pequeno resto dun pasado que xa non ten futuro, aínda que
algo se manteña por aquilo do non sei que.
Por que, entón, seguen aínda vinculados ás comunidades cristiás, ás parroquias? En moitos casos, por inercia cultural, porque
é algo que nos vén dos maiores e hai que respectalo, ou –como
alguén dixo expresamente nun grupo de debate sobre estes temas– porque, en definitiva, a Igrexa católica é a menos esixente, a
que máis liberdade ofrece: podes ser membro dela pensando e facendo o que a ti ben che pareza en case todo. A maioría da xente
vive isto con toda normalidade, sen angustia ningunha, mentres
que nos curas e noutras persoas colaboradoras nas comunidades
cristiás prende o desalento, o non saber que facer e mesmo a
angustia polo presente e polo futuro. Quérese, en moitos casos,
pero non se pode. Non se sabe que facer, cara a onde coller.
O contrapunto a esta realidade desmoralizante é a persistencia
na fe de moitas persoas, a simplicidade coa que, a pesar de todo,
seguen crendo, asistindo a actos de culto (Misas maiormente)
8
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en determinados momentos e circunstancias do anos, ollando
a Deus con mirada expectante, confiada, crendo nas palabras e
nas prácticas de Xesús; parecen ter captado ben o mellorciño do
Evanxeo que se reduce a amar a Deus servindo á xente, servindo
aos pobres, aos débiles, convencidos de que iso, e só iso, é o
fundamental da relixión que non poderá cambiar, e ofrecéndoo
como criterio básico para valorar unha práctica pastoral ou unha
vivencia cristiá diaria no medio da comunidade. Algo que tamén
facía Xesús mesmo (Mt 25, 31-46). É a lapiña esmorecente, a
cana cascada sobre a que, se cadra, Deus reconstrúe o seu pobo.
1.3. Por que pasa o que pasa?
Sen entrar noutros posibles aspectos, que existen1, cremos que
un punto clave que permite facer unha boa análise do que nos
está a pasar, é a falta de personalización nos procesos de incorporación ás comunidades cristiás; e isto desde tempo inmemorial,
practicamente desde que Constantino lle ofrece á Igrexa o regalotrampa de converter a fe cristiá en relixión do imperio. Desde
aquela, e maiormente entre nós durante os séculos que durou o
“Antigo Réxime”, os homes e mulleres das comunidades cristiás
eran tales polo empuxe e protección do medio social no que nacían, vivían e morrían. O dito de Tertuliano: “os cristiáns fanse,
non nacen feitos” (Fiunt, non nascuntur christiani), quedou basicamente invertido: os cristiáns nacen, non se fan. O ámbito social
pasou a ser un soporte fundamental das comunidades cristiás. O
outro érao a figura do clero, clero abundante ata hai moi poucos
anos, que suplía carencias, cubría baleiros e, contraditoriamente,
aínda que se esforzaba por crear persoas cristiás maduras, adultas, convencidas, moitas veces coa súa práctica facía innecesaria
esa maduración, dado que todo no crer, no orar, no practicar
estaba ben amparado pola súa presenza absorbente. É o que eu
chamaría “mal ou complexo da edra”, que fixo que os membros
das comunidades cristiás non fosen capaces de subsistir se non
Hai moita literatura ao respecto. Podemos ver, por exemplo, Martín Velasco, J.,
La fe en la sociedad contemporánea, Sal Terrae, Santander, 2002.

1
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era agarrados, sostidos polo bo carballo, polo bo soporte que
era o cura. Detrás disto está unha determinada comprensión da
realidade da Igrexa, na que a xerarquía, representada polo clero,
ocupa o centro da experiencia, da realización eclesiástica, quedando relegada a función do pobo cristián, da comunidade cristiá
ao mero papel secundario de receptora, de beneficiaria das acción
do clero. O Concilio Vaticano II pretendeu facer unha inversión
deste esquema na constitución dogmática sobre a Igrexa, Lumen
gentium, facendo obxecto ao pobo cristián do estudo do capítulo
segundo da mesma Constitución, e posteriormente, no capítulo
terceiro, abordando o aspecto da xerarquía2, como indicando a
supeditación desta a aquel, pero a cousa non pasou de ser algo
simbólico: a Igrexa séguese definindo como xerárquica e así se
segue desenvolvendo dunha forma tal que o ser e o poder básico
da comunidade ten moi pouca significación dentro de nós.
Por outra banda, cando o “Antigo Réxime” se desfondou a finais
do s. XIX e principios do XX, e xurdiron movementos sociais de
reivindicación e protesta, a vinculación entre a Igrexa e o poder
que lle daba cobertura foi obxecto de duras críticas, de confrontacións sociais, que levaron incluso a momentos de tensión e de
agresividade mutua. A nosa guerra civil (incivil), que, polo que
se está vendo, aínda estende sombras sobre o imaxinario social
e relixioso de moitos paisanos nosos, non foi allea a esa relación
destrutiva entre Igrexa e poder, que garantía un medio social propicio para a suposta transmisión da fe. O resultado da contenda e
os acontecementos posteriores viñeron a fortalecer un statu quo,
que aparentemente favorecía os procesos de fe nas parroquias e
comunidades cristiás, pero que, non o dubidamos, está tamén
nas raíces de moita crítica, animadversión e abandono dos lazos
eclesiásticos que desa maneira se foran tecendo. Os homes e mulleres que nos rodean viven nunha mestura de sentimentos, entre
unha admiración polo cura tal ou o cura cal, sobre todo cando
se caracterizou ou se caracteriza por non ser egoísta, por servir á
xente débil, por non apertar á veciñanza co empeño do cumpri2
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mento formal de determinadas normas relixiosas, etc., e a crítica
de fondo, ás veces superficial e contraditoria, ao papel da Igrexa
sempre vinculada ao poder, interesada polos cartos, obsesionada
pola defensa dos seus intereses, da propia institución, etc. Con
este rumor como trasfondo é moi difícil que a Igrexa esperte afeccións cara a si mesma e, o que é moito máis importante, cara á
súa principal tarefa: o anuncio da Boa Nova de Xesús de Nazaret.
É certo que a xente máis nova non está condicionada por este
ronsel de crítica e de receo, pero as súas particulares razóns
para non vincularse ou desvincularse dos procesos de iniciación
ou consolidación na fe cristiá vense alimentadas e reforzadas
por este clima de fondo. E, se a iso lle engadimos as múltiples
mensaxes de sospeita, cando menos, cara á Igrexa, que desde o
contorno social lle chegan, comprenderemos mellor as enormes
dificultades que poden ter para ollar a comunidade cristiá como
espazo propio, propicio para desenvolverse e estruturarse como
persoa adulta no medio familiar, social e laboral correspondente.
É moi difícil que a comunidade cristiá signifique algo para os soños de felicidade, de liberdade, de alegría, de realización persoal
que normalmente a xente nova ten.3
2. “Abofé que está o Señor neste lugar e eu non o sabía”
(Xén 28,16b)
Atendendo tamén ao contorno social, eclesiástico, escoitando
o que se di, lendo o que se escribe, un percibe maneiras moi
distintas de se situar ante esta realidade de forte debilidade, evidente, aínda que máis intensa nuns lugares ca noutros, nunhas
comunidades ou parroquias ca noutras. Tanto para quen olle esta
situación desde unha clave máis “conservadora”, como para quen
a contemple desde unha ollada “progresista”, non é doado admitir
este momento como momento de presenza de Deus, de paso de
Deus, de bendición de Deus. Para uns grupos porque algo consiÉ moi significativo a este respecto que, segundo o estudo feito pola Fundación
SM Jóvenes españoles 2010, a relixión siga estando nun dos últimos lugares na
escala de valoración das cousas máis importantes para os mesmos.

3
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derado básico, fundamental, sagrado, se vén abaixo; para outros,
porque isto é o acabouse, derivado da persistencia en certas liñas
equivocadas de facer Igrexa ás que manifestamente non se lles
quere poñer remedio.
Cremos que estamos ante un momento crítico e, por iso mesmo,
de bendición, en canto nos pode permitir abrir os ollos, percibir
errores, iniciar procesos de conversión e de cambio, e principiar
unha andaina nova en maior humildade, en maior fidelidade, e,
quen sabe, quizabes tamén en maior capacidade de que a oferta
de Xesús de Nazaret ofrecida pola comunidade cristiá sexa, cando
menos, respectada, considerada e oxalá tamén acollida. Co patriarca Xacob, despois de soñar con el en tempos mellores para a
familia cristiá e para o mundo que a rodea, seguro que podemos
afirmar con contundencia: “Abofé que está o Señor neste lugar,
e eu non o sabía” (Xén 28, 16b). O lugar ao que se refería Xacob
era o lugar da inseguridade, da peregrinación, da carencia, pero
tamén o da promesa. Tal como nos pasa a nós.
Non está de máis lembrar a pasaxe de Lc 12,54-59, na que
Xesús invitaba aos seus coetáneos a saber interpretar o momento
presente: “Hipócritas! Se sabedes interpretar o cariz da terra e
do ceo, como non sabedes interpretar o momento presente”. O
reto ao que se enfrontaban as persoas contemporáneas de Xesús
escoitando a proposta deste non deixaba de ser un reto maior:
cuestionar un funcionamento relixioso secular, ben avalado por
teorías e prácticas que enchían o diario vivir, e abrirse a unha novidade rompedora que facía conmover tanta seguridade acumulada. Sen embargo, dicía Xesús, hai detalles, signos, que permiten
facer unha boa interpretación do que está a pasar e, polo tanto,
acertar tamén na orientación, no camiño a emprender.
A pasaxe citada pode suscitar en nós determinadas actitudes,
axeitadas para “interpretar o momento presente”, que retomaremos máis adiante, pero abondaría polo de agora con afianzarnos
no convencemento de que o momento presente ten densidade,
ten a densidade de Deus, e de que se nos ofrece como unha
oportunidade –a nosa, a que temos, a que Deus nos ofrece–, para
12
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desentrañar unha presenza e formular un seguimento. Dentro da
tradición sinóptica, na versión que Lucas ofrece desta circunstancia da vida de Xesús, a urxencia que o noso Señor formula
vai acompañada por unha secuencia algo enigmática, que moitas
veces deixamos de lado na nosa consideración, pero que nos parece de verdadeiro calado para o tema que nos ocupa. Citámola
integramente: “E por que non xulgades por vós mesmos o que
cómpre facer? Cando vaias co teu contrario ao xuíz, mira de librarte del polo camiño; non sexa que te arrastre onda o xuíz e
este te entregue ao garda para que te meta na cadea. Que de alí
seguro que non saes ata que pagues o último céntimo” (Lc 12,
57-59).
A provocación primeira por parte de Xesús empuxándonos a
sermos nós mesmos os axentes dunha labor de busca e de clarificación –“por que non xulgades por vós mesmos o que cómpre
facer”– vai seguida por outra non menos importante que ten que
ver coa necesidade imperiosa de se poñer xa a facer ese labor
de interpretación do momento presente. A comparanza de quen
camiña cara ao xuízo, máis que apuntar cara a unha referencia ao
xuízo final, sinala con simplicidade e contundencia a necesidade
urxente de se poñer xa ao labor, dado que o tempo pasa, e non
hai volta atrás cando se deixa que os procesos se desenvolvan e
as oportunidades se pechen. Coido que todo isto ten toda a súa
verdade tamén para o momento eclesiástico que nos toca vivir.
O Concilio Vaticano II era moi consciente da urxencia deste
labor de discernimento do momento presente, dos sinais dos
tempos, como se deu en dicir desde aquela. Non está de máis
lembrar aquela advertencia da Gaudium et Spes cando afirma:
“É algo propio de todo o pobo de Deus, pero especialmente dos
pastores e teólogos, escoitar coa axuda do Espírito Santo e discernir e interpretar as varias voces do noso tempo, e valoralas
á luz da palabra divina, para que a Verdade revelada poida ser
mellor recibida, mellor comprendida e expresada en forma máis
adecuada4.
4

Constitución Pastoral Gaudium et Spes, n. 44.
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Podemos dicir que a intención de fondo de todo o Concilio
foi precisamente levar á práctica esta recomendación. Recomendación que segue a ter vixencia, se cadra aínda maior, cando
case nos separan cincuenta anos daquela efeméride. Escoitar,
discernir, interpretar as varias voces do noso tempo..., valorar,
para comprender mellor, expresar mellor, recibir mellor. Verbos
e accións de calado fondo, que sinalan un método de abordaxe
humilde e apaixonado a un tempo, de vixencia permanente.
Non se pode dicir, nin moito menos, que a comunidade eclesiástica no seu conxunto non estivese exercendo durante estes
case cincuenta anos o oficio que o mesmo Concilio lle encomendara5. Se algo caracterizou a esta etapa foi precisamente a
busca, a creatividade, as novas formulacións, teóricas e prácticas,
acompañadas en moitos momentos, iso si, pola señardade, pola
volta atrás, pola desconfianza. Pero esta é a realidade que temos,
e ante esta realidade que temos é necesario poder dicir o que
os bispos belgas afirman: “De onde veñen, pois eses “nons” que
a Igrexa non deixa nunca de dicir? Que queda desa apertura ao
mundo consagrada polo Vaticano II? Onde está a conversión ao
mundo da que falaba o documento conciliar Gaudium et Spes?
Cambiou de rumbo a Igrexa: repregada sobre ela mesma, completamente ocupada nos seus problemas internos, desconfiando
de toda corrente de aire que vén de fóra e que se cola polas súas
fiestras? Nós, cristiáns, sabemos realmente interpretar os signos
deste tempo (cf. Mt 16,3b)?”6
3.- Proxecto e actitudes
Pensamos que hai que partir do recoñecemento de que frecuentemente nas nosas comunidades cristiás ou parroquias e nos
A nivel oficial, Concilios Pastorais, asembleas diocesanas, sínodos, etc. viñéronse
realizando durante estes últimos decenios con vontade, en principio, de ser fieis
a este mandato conciliar. A nivel de grupos máis particulares, o traballo realizado
foi inmenso.
6
Conferencia Episcopal belga, Hacerse adulto en la fe, Sal Terrae, Santander,
2010, 101-102. Documento este moi suxestivo, en boa medida pola actitude
humilde, cordial e esperanzada coa que se sitúa ante a realidade presente.
5
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homes e mulleres que as compoñemos non existe un proceso de
maduración da fe e de que, polo tanto, carecemos en boa medida de cristiáns e cristiás adultas. Isto fainos máis fráxiles para a
vivencia satisfeita da nosa condición de persoas cristiás, máis vulnerables tamén ante a “agresión” que de fóra nos poida vir, máis
inconsistentes cando o contorno social deixa de ser un contorno
axudador ou mesmo coercitivo cara o cumprimento relixioso, e,
en todo caso, moito menos vigorosos cara á tarefa que a todos e
todas se nos encomenda de espallar, compartir, ofrecer o don de
Deus experimentado coma unha bendición para nós e para toda a
xente do mundo. Os nosos son os tempos do “ano máis; vou ver
se eu lle cavo un pouco arredor e lle boto esterco; a ver se así
dá froito” (Lc 13, 8-9). Pero tamén os tempos de revisar como
estivemos e estamos construíndo a casa, se sobre area ou sobre
rocha (Cf. Mt 7,24-27). Son, en todo caso, tempos de pobreza,
pobreza de medios, de recursos, de persoas; tempos de aprender
a andar en minoría. Pero precisamente por andar en tempos de
pobreza, cómpre analizar ben os investimentos que se fagan.7
3.1. Un proxecto de vida cristiá apegada ao Evanxeo de Xesús
Todos e todas estamos de acordo, supoño, teoricamente polo
menos, en que a casa a construír nas nosas vidas e nas vidas
das comunidades cristiás das que formamos parte está constituída basicamente pola persoa e pola obra de Xesús, tal como nos
evanxeos se nos refire. Un Xesús entendido como plenitude de
Deus entre nós, como persoa chea do espírito de Deus, coma
fillo de Deus, coma desvelador de Deus entre nós, e todo iso feito
desde unha praxe histórica moi concreta, que os evanxeos se encargan de nos achegar aínda que sexa recargada cunha dimensión
crente e cara á resposta tamén crente. É importante combinar
con lucidez e humildade as dúas dimensións: Xesús maniféstase
Concordamos coas palabras de Benedicto XVI en Luz del mundo, Herder,
Barcelona, 2010, 169-170, onde di: “Encamiñámonos cada vez máis cara a
un cristianismo de decisión (...). Eu diría que, por unha parte, hoxe hai que
consolidar, vitalizar e ampliar este cristianismo de decisión, de modo que haxa
máis persoas que vivan e confesen de maneira consciente a súa fe”.

7
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coma fillo de Deus xustamente na realización histórica que levou
a cabo. O Xesús histórico marca os trazos de como Deus é Deus
no medio de nós, do camiño que a súa presenza entre nós nos
sinala para a nosa realización e maduración de persoas crentes
cristiás. A busca do Xesús histórico debería ser algo fondamente
anhelado en todos os sectores da comunidade cristiá, porque é
precisamente nesa humanidade de Xesús feita historia onde se
nos abre o sentir e o pensar de Deus para nós.
Isto pódenos dar unha seguridade enorme. Volver ao Evanxeo
de Xesús é garantía de acertar no proxecto cristián para os tempos
de hoxe. Sabemos de sobra que se pode ir ao Evanxeo de Xesús
desde actitudes moi feitas, moi pechadas, que fan inútil o camiño
de ida e volta. No mesmo Evanxeo son frecuentes as narracións
que nos falan deste achegarse inútil á boa nova de Xesús. O
xuízo de Xesús sobre a súa xeración recollido en Mt 11,16-19,
pode resumir perfectamente o que estamos dicindo. A actitude
do corazón ten moito que ver na significación do Evanxeo nas
nosas vidas. Recoñecendo, polo demais, a necesidade dunha formación minimamente actualizada, que nos permita achegarnos
a aqueles textos e experiencias “vellas” con sentimentos claros e
intelixencia fervente, a volta ao Evanxeo, a volta ás fontes, como
se dicía moito nos tempos do inmediato postconcilio, é, sen dúbida, a peza fundamental de calquera recorrido cara á recuperación
da intensidade cristiá nas nosas comunidades ou parroquias. O
Evanxeo de Xesús, o Xesús crucificado como consecuencia dunha
determinada maneira de se situar entre os diferentes compoñentes da realidade social (pobres, pecadores, ricos, teólogos, poderes
relixiosos e políticos), iso é en definitiva o que nos salva, o que
nos dá sentido e o que dá sentido ao que nós podemos ofrecer na
nosa tarefa de evanxelización.
Seguramente non poderemos acoller, entender, vivir, transmitir
todo o Evanxeo de Xesús, pero saberemos discernir se o pouco
que estamos facendo, o pouco que podemos facer, vai ou non
na liña do proposto por Xesús. O importante é empezar a andar
o camiño na dirección correcta. A debilidade que poidamos experimentar como persoas e como institución non nos xustifica,
16
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todo o contrario, para facer cousas ao revés dilapidando enerxías
escasas. E en Xesús percibimos claramente un determinado estilo e uns determinados convencementos de fondo que deberían
percibirse en calquera aproximación ao que en calquera persoa
ou comunidade cristiá practica, organiza, ora, celebra, promove8.
3.2. A graza dos nosos tempos.
Sempre que nas diferentes épocas persoas de fonda convicción
cristiá responderon ao reto do seu presente, fixérono coincidindo
nunha serie de trazos comúns que parecen identificar o verdadeiramente cristián: persoas tocadas a fondo polo amor misericordioso de Deus, absortas ante o misterio de Deus, tocado de
cerca, vivido con fondura, persoas atraídas pola persoa de Xesús,
naqueles riscos que máis o caracterizaron no seu percorrido histórico, persoas amantes e servidoras dos máis desfavorecidos, aos
que sempre lles dedicaron tempos, enerxías, estruturas, organizacións, recursos humanos; persoas coidadoras da súa inclusión
eclesiástica, aínda que con frecuencia estivesen baixo sospeita
eclesiástica... A coincidencia establecida sinala con claridade
unha liña de acción para calquera persoa ou grupo que queira
manterse con fidelidade no seguimento de Xesús. O santoral cristián está, grazas a deus, cheo de persoas con estas características.
Pero tamén é certo que cada tempo ten a súa graza, o seu
don, e demanda unha reposta orixinal, marcada polas descubertas feitas en cada momento de aspectos que van concentrando
densidade humana e, polo tanto, tamén cristiá. Cales son os
aspectos que nos tempos de hoxe se nos ofrecen como aspectos
relevantes, como conquistas do mellor do espírito humano, e, en
consecuencia, como lugar da densidade do divino para nós, para
a nosa xeración? Sinalamos esquematicamente algunhas que nos
parecen realmente excepcionais para a madurez cristiá, persoal e

Hoxe, coma nunca, dispoñemos de moi boas obras que nos permiten achegarnos
a ese estilo, convencementos e práctica de Xesús. O conflitivo libro de J.A. Pagola
Jesús. Aproximación histórica, PPC, Madrid, 2007, é un dos mellores.

8
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comunitaria, e para a presentación axeitada da experiencia cristiá
aos nosos contemporáneos:
A autonomía da realidade, como conquista da modernidade;
autonomía do humano que afecta á pluralidade da comprensión
teolóxica, á súa formulación, á súa vivencia. Pero quizabes se nos
estea pedindo ir algo máis alá do espírito da modernidade polos
camiños dunha mística de identificación co divino, impulsada por
unha correcta teoloxía da creación e da encarnación, no espírito.
Algo moi serio está bulindo nos nosos tempos ao redor de todo
isto, e cómpre estar atento para incorporalo ao quefacer das nosas comunidades cristiás.9
A posta en valor doutras experiencias relixiosas é sen dúbida
un dos grandes signos do tempos máis recentes. Do “escintileo
daquela Verdade que ilumina a todos os seres humanos”, que o
Vaticano II admitía timidamente noutras relixións10, estamos pasando a un recoñecemento de todas as relixións como camiños de
busca e de expresión de Deus. Isto leva a revisar moitas propostas
teolóxicas e pastorais, pero parece que non se pode negar que
é unha achega do Espírito aos nosos tempos, un sinal da súa
presenza e da súa chamada.
Por unha Igrexa laica: un sinal dos tempos a través do cal o Espírito de Deus nos está falando, que demanda unha reconversión
do necesario exercicio da autoridade. Estamos nunha sociedade
que se chufa da súa independencia e liberdade, da súa participación democrática; sabemos a moita inconsistencia democrática
que moitas veces se agacha debaixo de tanta aparencia de participación, pero o home ou muller da nosa sociedade tolera moi
mal que calquera institución se achegue a el sen desenvolverse
cunha normalidade democrática, aínda que só sexa aparente. A
Igrexa, “experta en humanidade”, como hai xa anos dixera Paulo
VI, debería ser tamén experta en participación democrática indo
Hai moita literatura relixiosa nesta dirección. Pódese ver, como exemplo,
Melloni, J., (Ed.), El no-lugar del encuentro religioso. Trotta, Madrid, 2008.
10
Declaración Nostra Aetate, sobre as relacións da Igrexa coas relixións non
cristiás, n. 2.
9
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máis alá, por exceso, por fondura, das fórmulas baleiras coas que
ás veces nos contentamos socialmente, pero sen ignoralas.
Marcar distancias co poder. Deberíamos estar escarmentados
do poder e dos casoiros co poder que durante séculos admitimos
tan benevolamente na Igrexa. Deberíamos estalo xa pola advertencia expresa do noso Mestre e Señor e polas consecuencias
destrutivas que o achegamento ao poder nos trouxo sempre para
a vivencia cristiá e para a nosa credibilidade ante as persoas
coetáneas. Xa o sinalamos máis arriba. “O poder corrompe”, asegura o dito xa popularizado; e quen ao poder se arrima queda
igualmente corrompido. Quen anda nas esferas do poder acaba
vendo o mundo cos ollos do poder, ollos compracentes, que non
cuestionan a realidade no fondo, que non precisan de cambio ou
conversión nin humana nin relixiosa; quen se arrima ao non poder, queda infectado pola urxencia do cambio e da misericordia,
polo clamor de Deus, o que Deus nos dirixe a través do clamor
mesmo da xente.
A vida como lugar de Deus. Na vida, na realidade hai presenza
e palabra de Deus; hai un “libro primeiro” ao servizo do cal estaría
a Palabra de Deus convertida en Escritura. Sen dúbida é este un
dos grandes descubrimentos levado a cabo pola conciencia crente
nestes últimos tempos, que parten xa dos anos anteriores ao Concilio Vaticano II. Na XOC converteuse en método esta intuición,
como recurso de maduración cristiá e de compromiso social dos
seus membros. Logo espallaríase caladamente e foi asumido con
maior ou menor fidelidade por moitos crentes cristiáns nestes
últimos anos. É o método da Revisión de Vida, que non desenvolveu aínda, nin moito menos, todas as súas potencialidades,
posiblemente porque encerra unha carga de conversión da que
con frecuencia escapamos amedrentados tanto pola dereita coma
pola esquerda11.
O feminismo é unha das grandes realidades destes últimos
anos. Con toda a ambigüidade que se queira, case ninguén dubida
Spinsati, S., Revisión de Vida, en Nuevo diccionario de Espiritualidad, Paulinas,
Madrid, 1983, 1217-1227.

11
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que está clamando aquí unha potente voz do Espírito. A moitos
sectores da Igrexa o feminismo en xeral, ponnos nerviosos. Non
asumir a cuestión de xénero para quen pretenda transmitir con
significación a Boa Nova de Xesús nos tempos de hoxe é simplemente suicida. Moito e bo sería o que a muller podería aportar á
comunidade cristiá se a súa presenza e realidade fose destemidamente asumida na linguaxe inclusiva, compartindo con ela todo
tipo de responsabilidades eclesiásticas, aceptando o imaxinario
feminino como fonte de amplos recursos parar mellor entender a
Deus e a relación de alianza que establece connosco; acollendo a
gran achega dos “liderados entrañables”12, que permiten superar a
xerarquización das nosas sociedades e da nosa Igrexa.
A ambigua globalización, fenómeno en crecemento exponencial nos últimos decenios. A crise actual exemplifica o seu vigor
negativo, pero hai moitos factores que a anuncian coma unha
grande posibilidade: maior coñecemento da diversidade, maior
sensibilidade para implicarnos, maior conciencia de complementariedade e positiva interdependencia, maior sentido de responsabilidade ante carencias de persoas e pobos, que se estende non só
á comunidade humana, senón tamén ao mundo, ao cosmos como
realidade natural na que toda a xente está implicada.
Unha relatividade que doe e que cuestiona. O gusto por relativizalo todo ou case todo é algo que preocupa especialmente
ás instancias eclesiásticas. Estamos nunha sociedade que está
conmovendo a súa orde de valores, menosprezando cousas que
a algúns nos parecen fundamentais e sobrevalorando outras que
a moitos nos parecen banais. Posiblemente esteamos asistindo a
unha sociedade en tránsito, e isto ten que cuestionar moito tanto
o noso pasado evanxelizador, coma o noso presente e futuro nese
mesmo campo. Que fixemos do Evanxeo, da memoria de Xesús?
Non o convertemos nós mesmos en algo “relativo”? Como podemos apoiar a unha sociedade neste momento de translación?

Ledo Regal, T., Lidia Senra Rodríguez. A historia dun liderado entrañable,
Laiovento, 2010.

12
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3.3 Actitudes coas que afrontar este momento.
Cremos que cada época demanda da comunidade cristiá unha
atención especial a determinadas actitudes espirituais coas que
mellor situarse ante a realidade que lle toca vivir. Sinalamos algunhas que nos parecen de primeira importancia.
“Dade froitos dignos dunha verdadeira conversión, e non vos fagades ilusións dicindo entre vós: ‘Somos fillos de Abraham’, porque vos aseguro que Deus pode sacar fillos de Abraham mesmo
destas pedras” (Mt 3,8-9).

Sóbranos arrogancia, sóbranos crernos a reserva espiritual do
mundo, sóbranos mirar por riba do ombreiro a quen non comunga connosco. O camiño da conversión e da humildade é especialmente necesario cando se precisa facer camiño con outros,
ofrecendo o que nós temos experimentado como bo e liberador.
“Pedide e recibiredes, buscade e atoparedes, petade e abrirásevos.
Pois quen pide, recibe; quen busca, atopa; e a quen peta, abriráselle” (Mt 7,7-8).

Estásenos falando aquí máis ca dun método de oración, dunha
actitude global ante a vida: pedir, buscar, petar..., ante Deus, ante
todos e todas, algo propio de quen se sabe parte e non todo, de
quen ten conciencia da necesidade de aprender da demais xente, grupos e institucións, de quen está en diálogo, de quen está
disposto a dar e tamén a recibir, a aprender máis que a ensinar.
“Non teñades medo, miña grea pequena, que o teu Pai compraceuse en darche o Reino”(Lc 12,32).

Tempos os nosos para aprender a andar en minoría, cousa non
doada cando levamos séculos case coméndonos o mundo. Unha
pobreza que nos pode amargar, se a vivimos con sentido de derrota, pero que nos pode curar e recuperar para o don do Reino,
se a aceptamos como unha ocasión propicia para ir levantando a
casa sobre fundamentos mellores.
“Despois díxolles: Por que tendes tanto medo? Seica aínda non
tendes fe? Eles, cheos dun medo enorme...” (Mc 4,40-41a).
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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O medo é moi mal conselleiro; a parte de derivar case sempre
na falla de confianza en nós á hora de afrontar retos que teñamos
por diante, tamén sinala unha falla de fe en quen é o sustento
último da eficacia da Boa Nova de Xesús. Non é doado entrar nas
entrañas do medo, que frecuentemente cobre o seu rostro con
carautas moi diversas, as da agresividade unha delas, as da volta
ás seguridades doutros tempos, as do abandono...
“O Reino dos Ceos é semellante a un tesouro agachado nunha
leira: a persoa que o atopou vólveo agachar e, chea de alegría, vai
vender canto ten para mercar aquela leira” (Mt 13,44).

É urxente recuperar a ledicia dentro das nosas comunidades
cristiás e especialmente dentro das persoas que as animan. Unha
alegría non artificial, senón vinculada á experiencia da vitalidade
de Deus dentro de nós e dentro das persoas crentes e non crentes
que nos poidan rodear. É imposible poder transmitir algo, con
esperanza de que contaxie a outras persoas, facéndoo desde a
amargura, desde a decepción ou desde un pouso de cabreo mal
disimulado.
“Vós sodes o sal da terra ... Vós sodes a luz do mundo” (Mt
6,13a.14a).

É o convencemento da valía do que ofrecemos cando o ofrecemos ben, cando ofrecemos a persoas e a Boa Nova de Xesús, e
non as nosas ideas, as nosas institucións, o noso pasado, os nosos
medos. É a ilusión, a autoestima, a valoración do que levamos nas
mans e no corazón, que non é noso, que é un don transmitido
para a sociedade, para o mundo, que con responsabilidade presentamos no concerto global de esforzos e de buscas. A ilusión,
a forza, o entusiasmo, ese don primordial do Espírito, que foi
sempre a alma de calquera renacemento cristián.
“Vede que vos mando coma ovellas entre lobos! Así que sede prudentes coma as serpes e sinxelos/as coma as pombas” (Mt 10,16).

Os nosos tempos son tempos da sabia combinación destas dúas
máximas: a da serpe e a da pomba. Xente sinxela e espelida a
un tempo; xente inocente, fiada, confiada, pero tamén de ollos
abertos; é moito o que hai que ver, observar, discernir, aceptar,
22
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desbotar, pero tamén é moita a paz necesaria para poder facelo
sen crearse mundos persoais ou institucionais revirados; é moito
o que cómpre moverse e moito o que necesitamos acougar, descansar, entregarnos.
“Lembrádevos da palabra que vos dixen: non hai servo maior co
seu señor; se a min me perseguiron, hanvos perseguir tamén a
vós” (Xn 15,20a).

A conflitividade, a persecución, a morte incluso, case sempre
van, por desgraza, vinculados a unha experiencia cristiá auténtica. A ilusión de ser boa xente cristiá e de estar a ben con todo o
mundo non ten nada de evanxélico. O desprezo, a ridiculización
son o compango normal de calquera persoa ou institución, relixiosa ou non, que hoxe lle dea cara ao pensamento dominante
nas nosas sociedades occidentais. A cuestión é ver se as razóns do
desprezo sufrido polos servos teñen que ver coas razóns polas que
foi perseguido o señor.
4.- Prioridades para unha maduración da fe dentro da
comunidade.
Para afrontar os retos do presente resulta imprescindible apoiar
procesos de maduración da fe nas persoas que frecuentamos as
comunidades cristiás. Dicilo é doado; realizalo, moi peado. Cremos que no fondo é a eterna aspiración de calquera animador/a
cristiá. No 2006 un libro de Luís Briones ofreceu unha experiencia parroquial iluminadora13. Quen isto escribe tamén presentou
por aquel tempo uns “soños” sobre á comunidade parroquial que
considera totalmente válidos hoxe para favorecer esa maduración
na fe tan desexada14. A eses dous escritos me remito. Con todo,
para rematar estas reflexións, quero subliñar unhas poucas cousas que considero imprescindibles nesta liña.
Repensar o posible equilibrio entre Igrexa de masas e Igrexa
de pequenos grupos. É un tema vello, que sobre todo despois do
13
14

Briones. L., Parroquia de barrio hoy, PPC, Madrid, 2006.
Regal Ledo, M., A parroquia que eu quixera, Encrucillada, 149, 57-72.
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Vaticano II ocupou moitas reflexións. Segue sendo un tema de
moita actualidade. Non lle pechamos as portas da comunidade a
ninguén –e hai razóns moi serias para así facelo–, pero despois
amargámonos vendo a inconsistencia das nosas comunidades. As
masas que moitas veces nos alentan, impídennos despois programar a vida das comunidades cristiás desde uns niveis mínimos de
esixencia. Coidamos que moita da desafección do propio clero e
dos seus abandonos ten que ver con esta experiencia reiteradamente vivida. Tamén aquí vale o dito popular: “o que pouco custa, pouco vale”; aquilo no que se invisten poucos esforzos acaba
sendo non significativo para nós. Tristemente esta é a experiencia
de moitísimas persoas que hoxe frecuentamos as parroquias. Que
facer con todo isto? Persistir no mesmo? Hai alternativas?
Contar cunha certa conflitividade interna asumida conxuntamente. Estamos tan afeitos/as a funcionar baixo mínimos nas
nosas comunidades, que calquera proposta de reforzamento cara
á maduración xera conflitividade. Hai que contar con iso sen
desistir. É totalmente contraproducente nestes casos que se favoreza o xogo das comunidades brandas e das comunidades duras.
E resulta imprescindible ter unha boa política de comunicación,
sen cansar de explicar as cousas, o porqué da maduración da fe,
o que custa, as avantaxes que trae; contando tamén con que haxa
xente que canse e abandone, ou se defina por outras cousas. Hai
aquí unha imprescindible sabedoría de xestión das comunidades
nas que os responsables das mesmas deberían ser expertos/as.
Educados para o comunitario. Referímonos sobre todo aos
cregos que, hoxe por hoxe, son os responsables máximos das
nosas comunidades. Percíbese de seguida cando un crego foi
formado para o comunitario ou cando non; aínda que parezamos
descansar mellor no cura formado para rexer, para ordenar, para
organizalo todo, no fondo sentímonos máis a gusto cando se crea
unha dinámica comunitaria, na que se potencian procesos de
maduración e de responsabilización xeralmente lentos e custosos,
pero gratificantes. Os espazos eclesiásticos deberían ser espazos
máis ca xerárquicos, comunitarios, porque só no comunitario é
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posible ser libre, e só na liberdade medran os convencementos e
as persoas con eles.
Facer grupos. Conscientes de que posiblemente non toda a
xente que anda ao redor das comunidades queira ir a máis, debemos favorecer espazos grupais de diferente signo, con diferentes
funcións, integrados nun todo comunitario. Crear os grupos,
darlles función, enchelos de vitalidade, potenciar responsables,
alimentalos por dentro, ofrecer procesos de formación e de vivencia cristiá nos que todos os grupos poidan participar, valorar
os servizos realizados, visibilizalos periodicamente no contexto
global da comunidade, ir creando a sensación e a realidade de
estar ante unha experiencia de comunidade de comunidades, que
se faga digna de respecto e de atracción por quen desde fóra e
desde dentro a poida contemplar. Isto é posible. Hai comunidades cristiás que así o están levando a cabo, aínda que non moitas,
é certo15.
Valorar a presenza de grupos “dispersos”. Neses grupos, que
ás veces non atopan oco no ámbito parroquial, pode haber un
camiño de esperanza para a maduración da fe, poden converterse
en referente sostible de moita xente que hoxe por hoxe non se
sente integrada na funcionamento parroquial. De feito hai moitos
homes e mulleres crentes que o seguen sendo en tanto en canto
se senten vinculados de lonxe ou de preto a eses grupos. Ollalos
con desprezo sería unha inxustiza. Escoitar a súa voz, aínda que
soe a “estridente”, un xesto de humildade e de sabedoría cristiá.
Dialogar, en todo caso, pode abrir camiños de integración que a
todos nos beneficiarían.
Mimar os procesos de formación. Tense traballado moito
nisto16. En concreto o Secretariado Galego de Catequese tense
significado como moi reflexivo e creativo, ofertando instrumentos
Un bo exemplo disto é o libro de Egidio y Mariella Barghiglioni, Luciano Meddi,
Adultos en la comunidad cristiana. Guía para la preparación de itinerarios para la
evangelización y el crecimiento en la fe, Sal Terrae, 2011.
16
Pódese ver un bo balance en Gines, A., Repensar la catequesis, CCS, Madrid,
2009.
15
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moi valiosos para os procesos de maduración cristiá. Sen embargo, os froitos proporcionalmente son escasos. Que está pasando? Parece como se o esforzo catequético se disolvese logo nun
magma eclesiástico frío, apático, que fai que as sementes non
enraícen e que a planta non medre. Un círculo vicioso ao que por
algún lado cómpre meterlle o dente, para que non siga engulindo
ilusións e expectativas das persoas que animan estes procesos e
das receptoras dos mesmos. O dato arrepiante de que o remate
dos procesos catequéticos para a Primeira Comuñón e a Confirmación sinale para unha grande maioría o comezo da ausencia
nas celebracións cristiás está pedindo un reconsideración de fondo. Recursos como o de adiantar a idade da Primeira Comuñón e
da Confirmación –contra criterios de traballo barallados durante
decenios– parecen obedecer máis ao medo e á impotencia que
a unha verdadeira proposta alternativa. Tampouco parece estar
dando moi bos resultados o empeño por manter na forma actual
as clases de relixión nos centros educativos.
Fomentar experiencia máis ca coñecementos. Sen infravalorar a importancia do “saber”, máxime en tempos nos que as
persoas que integramos comunidades cristiás estamos integrados
en grupos sociais onde hai xente de crenzas variadas e xente decididamente non crente; non se pode andar polo mundo sen saber
razoar minimamente as propias opcións no terreo da fe. Pero o
factor da experiencia, da vivencia é fundamental. Temos moitos
ensinantes de doutrina e poucos “mistagogos”, pouca xente que
nos inicie naquilo do salmo: “Gustade e vede que bo é o Señor /
feliz quen a El se acolle” (Sal 34,9). E as doutrinas non son abondas nin para configurar unha vida, nin para facela consistente en
momentos e épocas de incerteza e de crise.
Recuperar o ton propositivo. Dicimos recuperar, porque cremos que é algo que se está perdendo. E non hai nunca razóns
para abandonalo, nin cando poidamos ter a sensación de sermos
agredidos desde fóra. Habería que estar dicindo: “mirade, eu
creo nisto, a min estame enchendo, potenciando, ilusionando
esta persoa –Xesús– e o seu seguimento, ben o vedes, e isto vos
ofrezo, convencido de que hai aquí unha grande posibilidade de
construción para calquera persoa, para a sociedade en conxunto”.
26
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Pasados logo 50 anos da clausura do Vaticano II, resulta instrutivo reler os seus diferentes documentos, aínda que só sexa por
respirar un aire fresco, de novidade, de confianza, de esperanza,
de cordialidade cara ao mundo eclesiástico e non eclesiástico ao
que ían dirixidos. Desde a estridencia, desde a crispación, desde
o enfado, desde a distancia cordial é imposible poder ser atractivo
para ninguén, a non ser para quen teña vontade de militancia
aguerrida.
Sempre do lado da debilidade. Acabamos xa esta serie de
prioridades coa que ao noso ver debería ocupar sempre o primeiro lugar. Estamos convencidos: non é a Igrexa a que vai salvar
aos pobres; son os pobres os que teñen o estraño poder de salvar
á Igrexa, ás comunidades cristiás para a súa autenticidade. En
épocas de crise cómpre agarrarse ao esencial. E o esencial na experiencia cristiá é o servizo a quen del precisa, con simplicidade,
con intelixencia tamén, para non caer na utilización dos pobres,
para non ser xente inxenua ao servizo de estruturas sociais inxustas. A forza de evanxelización máis forte das comunidades cristiás
estivo sempre naquilo de “mirade como se aman”, que soaba xa
na amencida da primeira Igrexa. Non estamos carentes de amor e
de servizo, dentro disto está Deus que non é máis ca amor, e por
iso hai esperanza; hai aquí unha fonte de maduración na fe firme
e non enganosa, que garante máis o noso futuro comunitario ca
miles e millóns de palabras ditas ou escritas desde a banalidade
da ausencia do amor real, comprometido.
Manuel Regal Ledo
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Estudos

E non estará a ser secuestrada a Igrexa polo
mercado?
Xaquín Campo Freire

“Un dos males de sempre é ese respecto a non querer dicir as
cousas porque van facer dano. Ás veces fai máis dano non dicir
algo que está a ver todo o mundo”.1

Hai unha serie de preguntas que me revolven por dentro e que
na actualidade estánsenos a formular a todos dende diversos lugares do mundo por xentes de moi distintos criterios e modos de
pensar. Por iso, ireime facendo eco desas inquedanzas, citando
literalmente retallos de diversos autores de toda procedencia,
segundo vaia avanzando Eu vou facer, fundamentalmente, de fío
condutor. Que hai de razón en cada unha delas? Pregunta máis
un neno do que responde un sabio. As respostas han vir do mesmo lector e das súas contornas e circunstancias persoais. Seguro
que haberá desavinzas. “Quen nos di o que non nos gusta xa non
é o noso amigo”, dicía aquel ancián, o Xacobe, da miña infancia.
En xullo de 2010, lin de novo un artigo de J.M. Díez Alegría, El
secuestro de Jesús por la Iglesia. Vou tentar escolmar literalmente
o máis importante do argumento: “Agora todos están preocupados
coa multiplicación dos secuestros de persoas. Resultan intolerábeis. En ocasións, son do máis criminal que poida imaxinarse.
Pero quen pensa no secuestro de Xesús por parte da Igrexa?”
Certamente a pregunta resúltanos sumamente dura e totalmente incómoda. Pero cómpre non escandalizarse. É preciso deixarse

1
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interrogar pola razón que poida haber e polas razóns que cada
autor poida achegar.
“O secuestro consistiu en quitar a Xesús de diante para poñer no
seu lugar á Igrexa. Á operación foron contribuíndo, no decurso da
historia, sobre todo os xerarcas e, en xeral, os ‘homes de igrexa’. A
Xesús téñeno os ‘homes de igrexa’. E hai que ir a eles, para poder
chegar a Xesús. Que logo, no fondo, case non é chegar, porque os
‘homes de igrexa’ están sempre á espreita para dicirche que eles
dominan a túa relación con Xesús, e que cho quitan a ti, se non
fas o que a eles lles dea a gana”.
Porén o secuestro é máis profundo e complicado. Non é só cousa
de persoas individuais, que, na práctica, tamén. É obra de todo
un sistema organizado. É un problema sistémico. “Pero o secuestro de Xesús realízase tamén por xente persoalmente digna, chea
de celo polas almas. Se nos descoidamos, realízase un pouco por
todos. Polo establecemento eclesiástico, os seus funcionarios e os
seus xerarcas”.
E en todo isto, cal vén ser o papel dos fieis, o do laicado? “O fiel
non pode simplemente amar a Xesús e buscar a inspiración do
Evanxeo. Ha de amar a Xesús e á Igrexa, e inspirarse no Evanxeo,
seguindo a doutrina do maxisterio da igrexa. Pero o secuestro está
aí”.
Que fica despois deste secuestro? O Evanxeo, a Boa Nova? Non.
“Ao final non é o evanxeo a medida con que hai que avaliar a
doutrina do maxisterio da igrexa, senón que o maxisterio é a vara
coa que hai que medir o evanxeo”.

A consecuencia resulta durísima: “Porque, daquela, resulta que
amar á igrexa non é querer aos homes que cren en Xesús, senón
obedecer á xerarquía”. E aquí aparece o subsecuente monopolio
ben estruturado e moi ben organizado. Os resultados déixanse
ver inmediatamente: “Con isto, Xesús fica xa cada vez máis lonxe,
máis fechado nunha urna. E a xente atópase cos homes de igrexa.
E a xente, a boa xente do pobo, famenta e sedenta de xustiza, non
cre neles, porque perdeu o medo ao poder deses homes de facela
entrar na boca de Lucifer o maior”.
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O autor tira inmediatamente unha conclusión que nos pode
doer profundamente, porén é absolutamente lóxica e clara: “É
absolutamente necesario liberar a Xesús do secuestro do que foi
vítima dende hai case dous mil anos”.2
Confeso que me sentín desacougado, mais tamén interpelado
por aquilo do Evanxeo: “A verdade faravos libres”. (Xn 8, 32.)
E seguín lendo e recollendo acotío as achegas das máis diversas
xentes pensantes e decateime disto: No mundo hai un grandísimo roubo. Róubannos os costumes, o sistema social, a alma, a
cultura, as linguas, as falas, as economías, a ética, as relixións,
etc. Róubannos todo o de valía. Nós mesmos ímonos deixando
roubar a propia conciencia e axudamos a que o roubo se estenda e agrande. Os homes e mulleres de hoxe acollemos axiña os
avances científico-técnicos. Mais o proceso de asimilación e de
humanización é moito máis lento. E así, o progreso vólvese con
frecuencia contra o ser humano: Deshumanízao. É neste contexto onde aparece esa cadea secuencial de roubos e de secuestros.
1. O primeiro secuestro é o social.
“Coa globalización, coa actual crise económica e co drástico
‘axuste estrutural’ neoliberal que se está a levar adiante, xorde
unha nova orde social na que a clase media se está extinguindo
e o resto da sociedade vaise bipolarizando entre o extremo maioritario da clase baixa, formada por proletarios e neoproletarios,
e unha clase alta moi minoritaria, cada vez posuidora de maior
riqueza e control sobre o poder político”.3

Un grupo empresarial de medios de comunicación deste país
vai reducir o seu equipo nunhas 2.500 persoas (xente que sobra).
Esa mesma empresa publica ostentosamente que segue dando
beneficios ‘económicos’, que non están destinados á “xente que
sobra”. E quen somos os que sobramos?
Díez Alegría J. M., El secuestro de Jesús por la Iglesia, Redes Cristianas, 15-072010.
3
Miragaia Doldán M., Vento Fresco,Galicia Hoxe, 20-01-2011.
2
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“Sobran os nenos, custa crialos e educalos. Sobran os mozos
que queren un traballo digno que lles permita construír a súa
vida sen dependencia dos seus maiores. Sobran os adultos que
queren manter o seu posto de traballo para seguir atendendo á
familia e pagando a hipoteca. Sobran os vellos que deixaron a pel
construíndo a sociedade do benestar e agora parece que é molesto ocuparse de que estean ben atendidos e coidados. Sobran
os pobres que caen na gabia da exclusión social, que cada día é
máis ancha e máis profunda. Sobran os emigrantes, salvo que
se axusten ao patrón de man de obra escrava. Sobran, e moito,
os que denuncian a inxustiza, a opresión e a falta de dereitos.
Sobran... os que xa non teñen voz, nin ánimos, nin forzas”.4

A conclusión é que sobra a xente. Sobramos todos.
2. Segundo secuestro: Róubannos a alma e fannos coma
eles: ‘des-almados’.
As desigualdades económicas e sociais van en aumento chegándose á aberración de que o reducido número de individuos
da vixente plutocracia planetaria, propietaria de bancos e grandes
corporacións, está a quedar cos recursos e coa riqueza do mundo
enteiro. “Este minoritario, antidemocrático e desalmado sector
son hoxe en día os verdadeiros amos do mundo”5. A quen lle estamos a vender a alma? (...y el alma solo es de Dios).
3. Terceiro secuestro: o da confianza dentro do sistema
económico e, con ela, o de toda a economía.
“Os economistas tratan de facer agora o que antes fixeron os mercados: ditar as medidas que o goberno debe adoptar ou subtraer
do seu ámbito de decisión o contido das mesmas”6. Xa se sabe
que (1º) a economía vai mal e que, (2º) o sistema débese recu-

López Santos, M. P., Sobra la gente, Eclesalia, 31/01/11, pazsantos@wanadoo.
es. Madrid
5
Miragaia Doldán, M., Vento Fresco, op. cit.
6
HOAC Amoralidad y democracia, de Noticias Obreras, Núm. 1517. Reproducido
en Rumores de Ángeles. 07-12-2010, .
4
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perar, para que, (3º) despois de estar cheo, se volva baleirar nos
paraísos fiscais, para beneficio de moi poucos.7

4. Cuarto secuestro: o da política.
Esta actividade imprescindíbel na sociedade está sendo convertida nun monicreque, absolutamente alienante e alienado,
confiando e delegando todo na dinámica duns partidos que, en
gran parte, só miran para si mesmos. Para asegurárense a benevolencia dos deuses do mercado, os gobernos teñen de levar,
como ofrendas importantes, medidas antisociais para calmalos. E
vemos como sacrifican impunemente os sistemas de seguridade
social no altar da Bolsa e ademais privatizan o que sexa. O pobo
só vai votar pasiva e acriticamente cada x anos. Aproba así as
súas propias escravitudes nuns sistemas chamados democráticos
e pervertidos.
“A denominada clase política, refuxiada nunha cuestionada
democracia representativa e partitocrática, loita só entre ela
pola repartición do poder e o seu botín correspondente. O seu
curtopracismo, ao servizo rechamante dos grandes intereses económicos, impídelle ter a máis mínima sensibilidade co pobo e
as súas condicións de vida e, polo contrario, con descaro, busca
aumentar os seus privilexios. Como se fixo aquí co sobresoldo dos
altos cargos e se fai agora coa xubilación indecente dos deputados
do Parlamento español. Semella que tamén participan da moda
neoliberal empresarial de arramplar con todo, de facer fortuna,
apropiándose e privatizando o público”.8

Cómpre reaccionar para recuperar e actuar os propios dereitos:
“Penso, de todos os xeitos, que en tempos tan seculares como
os actuais, cos axustes á porta da casa, urxidos pola situación
de inhumanidade para tantos, é prioritaria a formulación política, é dicir, o que aclara como mobilizarse civil e politicamente,
e arredor de que obxectivos e estratexias, a sabendas de que a
realidade é de antagonismo de intereses en boa medida (...) É
7
8
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un enfoque sobre ‘a relixión do mercado’, que leva anos entre
nós, ben formulado por varios ‘teólogos da liberación’, pero pouco
atendido nas igrexas e, en xeral, na cultura do Norte. Comprender a trama cultural, que subxace á chamada ‘financiarización’
especulativa do capitalismo, paréceme moi interesante. E lelo en
9
clave teolóxica, tamén”.

5. Quinto secuestro: o da ética internacional e o da moral
individual e social.
Isto é moi grave, pois ligado con isto da crise e dos mercados,
eles formularon os novos principios reitores da nova orde mundial:
Todo é libre e lícito, porque todo é noso. Así a ética internacional
xa non existe. Os principios por eles ditados son moi simples e
reducidos en número; son só dous, que fican reducidos a un: O
becerro de ouro. E a el só adorarás.
5.1. O primeiro principio: O da razón teórica.
“Primeiro, foron os mercados os que ditaron as medidas de
política económica que os gobernos debían adoptar. Non é que
os mercados saiban máis do que os gobernos. É que non están
condicionados por ningún prexuízo ético nin moral, nin están
pendentes de ningún resultado electoral”.10

Que todo isto desorienta e impide tomar ás decisións axeitadas?
Pois fóra toda ética.
“Os mercados non teñen estes prexuízos, eles só queren gañar
diñeiro, canto máis mellor e no menor tempo posíbel. E isto non
desorienta a ninguén, pois están convencidos de que, como seres
humanos, todos fomos dotados dunha natureza que se realiza na
acumulación de diñeiro. E canto máis o buscamos e máis obtemos, máis nos realizamos”.11

Non hai outra ética senón é esta: A ética do mercado. Mais
esta, si que é de absoluto e obrigado cumprimento
Calleja Sáenz de Navarrete, J.I., Comentario, www.atrio.org, 15-05-2010.
HOAC Amoralidad y democracia, op. cit.
11
HOAC Amoralidad y democracia, .
9

10
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5.2. Segundo principio: O da razón práctica.
Como o resultado obtido foi fantástico -converteron a débeda
privada, a súa, en débeda pública, en débeda nosa-, agora estano
a intentar coas pensións. Máis que as medidas que propoñen,
que son doadas de adiviñar, interésanos poñer de manifesto un
dos argumentos que as fundamentan: O Pacto de Toledo, din
eles, é “a maior estafa para o contribuínte español por deixar nas
mans dos políticos a reforma das pensións”.12
Aínda máis: Conseguiron introxectarnos a síndrome de Estocolmo polo que o secuestrado fica profundamente agradecido
ao secuestrador, xa que podía telo tratado aínda peor ou mesmo
asasinalo. O principio da razón práctica, submisamente aceptada, volveuse á súa vez principio teórico universal incontestábel.
Agora, en pouco tempo, xa somos ‘pecadores’, reos de penitencia.
Pasamos a converternos en transgresores dos seus principios. O
mecanismo da culpabilidade colectiva.
“A Igrexa, (todos), debemos estar moi preocupados con esta
deriva e recordar con insistencia os principios da nosa doutrina
social. Nestes momentos é necesario aclarar e difundir que nada
do que ten que ver co home, varón e muller, pode ser amoral.
Tanto a economía coma a política son actividades do home e para
o home, e se chegamos á conclusión de que a amoralidade constitúe un nivel superior de coñecemento, unha de dúas, ou estamos
tolos, ou somos uns desvergoñados”.13

6. O sexto secuestro: o da ciencia económica. Os economistas ao servizo total do mercado.
“Os economistas tratan de facer agora o que antes fixeron os
mercados: Ditar as medidas que o goberno debe adoptar para
subtraer do seu ámbito de decisión o seu contido”. E aquí destapan a amoralidade na que está a caer todo o sistema democrático, levando á ruína con novas escravitudes á sociedade en xeral.
Cando acordemos, xa será tarde. Xa é tarde agora. Porque o novo
12
13
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secuestro é o da lexislación, na que agora xa figuran escritos e
aprobados os diversos tratados e ordenamentos xurídicos e os procederes políticos ao servizo destes sistemas económicos de USA,
China, Xapón, CE, Banco Mundial, FMI, etc.
A doutrina Social da Igrexa, polo menos na teoría, non parece ir
por aí. Certo que hai algunha reacción crítica e tímida. Porén non
se lle fai moito caso, nin sequera pola institución que a escribe:
“Cando se di que a ciencia económica é amoral, o que se está a
dicir é que non toma en consideración nada disto que lle acontece ao traballador, só lle interesa constatar que traballando deste
xeito obtén máis beneficios. Pero non soamente ignora todo o
que lle acontece ao traballador, por causa desa forma de traballo,
senón que nos seus cálculos ignora todo o gasto que orixina atender as patoloxías que as súas decisións desencadean. Incluída a
patoloxía máis grave de todas, a pobreza. Os seus beneficios non
son reais, son froito dunha trampa”.14

7. Sétimo secuestro: o legal, o dos principios xurídicos.
“Estamos a entrar nun terreo moi perigoso: despoxar ao poder
político da capacidade de decidir o que é mellor para o ben
común, baseándose nunha pretendida superioridade da ciencia
económica sobre a política; superioridade que se basea en que a
ciencia é amoral e a política non o é. Nós afirmamos, con toda a
Igrexa, que ningunha pode selo”.15

8. Oitavo secuestro: o das igrexas todas, o dos sistemas
relixiosos, o da conciencia, o das referencias transcendentais.
Agora o monopolio absoluto xa é o do mercado: Pensamento
único e economía global. Caemos nas voraces fauces do mercado,
monopolizador e asoballador de toda liberdade e verdade. E será
agora tamén a Igrexa secuestrada polo mercado? E, por suposto,
“con Xesús dentro?” Neste secuestro ímonos deter algo máis.
14
15

Bieito XVI, Encíclica Caritas in Veritate, nº 25, San Pablo 2009, Madrid.
HOAC Amoralidad y democracia,op.cit.
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“De aquí a algúns séculos, quizais se lerá nos libros de Historia
que, a partir dos anos oitenta do século XX, fixo furor certo culto
fetichista. A expansión así como o poder que tivo o devandito
culto quizais se relacionará cos nomes de dous xefes de Estado:
Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Destacarase que este culto
se beneficiou dende os seus inicios da axuda dos poderes públicos
e das potencias financeiras privadas. En efecto, para que este culto atopase certo eco nas poboacións, foi necesario que os medios
de comunicación públicos ou privados lle rendesen obediencia
cotiá”.16

E que pasa coa Igrexa? Podemos preguntarnos: Quen estivo sempre detrás dos Lexionarios de Cristo e doutros novos movementos
integristas católicos ou doutras relixións, que tanto proliferan e
que son apoiados dende as máximas alturas económicas e polos
poderes de decisión? Busquemos de onde lles veñen tales apoios
ou mesmo quen os están a promover. Que organizacións bancarias, grandes compañías de seguros, participacións en paraísos
fiscais, monopolios descarados ou encubertos que están a marcar
as ideoloxías dominantes? Quen os move e promove e ao servizo
de quen están finalmente? O mesmo Vaticano e varias dioceses
non están sendo investigados e entrando en sospeita seria polos
escándalos e os modos de actuar nos mercados financeiros?
“A Lexión de Cristo acepta por fin que se investiguen as súas
contas. Tras o escándalo de abusos sexuais e a dobre vida do seu
fundador, Marcial Maciel, agora tócalle a quenda aos diñeiros da
Lexión de Cristo. Paso a paso, o delegado Pontificio, Velasio de
Paolis, abriu unha nova fronte para a profunda renovación no seo
da congregación fundada polo pederasta mexicano. E é que as
ramificacións financeiras do imperio creado por Maciel tocaron
as altas esferas vaticanas, e ameazan con empezoñar o proceso de
reconversión da orde intervida pola Santa Sé”.17

16 Toussaint, Eric, La religión de mercado, www.argenpress.info, en Atrio, 1505- 2010.
17
Bastante, J., La Legión de Cristo acepta al fin que se investiguen sus cuentas.
Religión Digital, 23-02.2011.
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E na mente de todos xorden outros interrogantes vitais e profundos: estarán sendo escollidos, seleccionados e, por tanto,
nomeados bispos pola lei dos mercados? Non é o mercado quen
se fixo “de facto” cos dereitos de presentación e de veto da xerarquía católica no mundo? Estarán as xerarquías eclesiásticas de
todas as relixións postas polo mercado e para servir ao mercado?
E o Vaticano tamén? Os derradeiros anos do pontificado de Xoán
Paulo II, enfermo, non se resentiron algo disto? Pode ser España
un bo exemplo desta situación? E o cardeal Rouco non está algo
en sospeita? A pregunta está acotío na rúa e nos medios. Entra
dentro da responsabilidade de todos achegar resposta con serenidade, obxectividade e valentía.
Velaquí a cuestión. A manobra é moi doada e barata e o método
é sempre o mesmo: Facerse coa clase dirixente e monopolizar o
nomeamento dos bispos e dirixentes nunha igrexa piramidal, de
arriba a baixo. Será unha nova versión dos dereitos de presentación dos reis, do franquismo, das ditaduras sudamericanas, etc.
Isto vese favorecido dende dentro pola erótica dos cargos e do
poder. Polo descarado “carreirismo” eclesiástico, que tanto critica
o Papa actual, pola ambición de mando e de poder. Subir outro
chanzo máis na esqueira.
“A Relixión está representada e é xestionada, na nosa sociedade,
por unha institución, que é a Igrexa. No caso concreto de España,
pola católica, que é, non só unha institución relixiosa, senón que
ademais é un Estado (o Vaticano). O cal quere dicir que as relacións da sociedade coa Relixión son, non só relacións relixiosas,
senón ademais (e inevitabelmente) tamén relacións políticas”.
Nestas relacións sempre houbo problemas e mesmo conflitos.
“Cando o Antigo Réxime, os conflitos entre relixión e sociedade
eran conflitos de poder. Sempre dentro do feito relixioso, que era
aceptado por todos, mesmo polo poder político e (loxicamente)
polo poder relixioso”. Agora, neste momento, o problema sitúase
noutras coordenadas: “O cristianismo está a saírse da Igrexa. O
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cristianismo vívese na sociedade laica, tolerante, plural, defensora dos dereitos e da dignidade das persoas. Quen, si, segue na
Igrexa é ‘a relixión’, na súa sacralidade, na súa dignidade, nos
seus poderes e privilexios”.18
Cuestión central: Podería, en boa lóxica, o mercado deixar fóra
do seu control ás igrexas, a todas as igrexas, sen excepción? Non
estaría a deixar o inimigo dentro da casa? A forza liberadora do
evanxeo, o exemplo vivo de Xesús de Nazaret, non resulta un
elemento perigoso dentro desta sociedade? Cando se defende a
liberdade relixiosa con tanto afán, de que liberdade e de que relixións estamos a falar? Non será mellor facer unha versión ‘ligth’
do cristianismo e das outras relixións, acomodada aos presupostos do mercado para que a xente se deixe guiar polos mandados
destes novos formadores e dirixentes e, xa de paso, manipular
as conciencias, introxectando e incluíndo un elemento de culpabilidade nas mentes dos relixiosos de corazón? O mecanismo
da culpabilidade colectiva está moi ben estudado dende sempre
e ten unha forza impresionante. Xa se apuntou: Pasamos a converternos en transgresores dos seus principios, dos seus mandados. Vexamos a metamorfose. Agora, en pouco tempo, xa somos
‘pecadores’ contra do deus mercado. E por tanto somos reos de
penitencia pública. E o que peca, debe pagar. Eu estou a pecar.
Só hai que lembrar a estratexia da Administración Reagan enviando, ben inflados de cartos, aos famosos telepredicadores a
América Latina coa fin de matar os movementos evanxelizadores,
os grupos de catequistas, a teoloxía da liberación, que, por certo,
tiña aprobación das Conferencias Latinoamericanas de Medellín
e Puebla. Porén esa deriva era moi perigosa para o deus mercado e non podían deixala seguir medrando. A Roma tampouco
lle desgustou esta acción de neutralización dos movementos de
renovación liberadora.
“O enfoque crítico sobre a relixión do mercado leva anos entre
nós, ben formulado por varios teólogos da liberación. Pero foi
Castillo, J. M., Ser cristiano en nuestra sociedad plural y laica, Redes Cristianas,
27-09-2010.

18
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pouco atendido nas igrexas e, en xeral, na cultura do Norte. Comprender a trama cultural que subxace á chamada financiarización
especulativa do capitalismo, paréceme ser moi interesante. E lelo
en clave teolóxica, tamén”.19

A mensaxe e a vida de Xesús foi historicamente xestionada e
controlada pola Igrexa. É dicir, a “memoria subversiva” (J. B.
Metz) de Xesús foi conservada por unha institución (a Igrexa)
que, co paso dos anos e por virtude dun lento proceso, que agora
non é o momento de recordar, de feito, rematou por constituírse
nunha Relixión, que é, de feito, a Relixión de Occidente. E é o

cristianismo “oficial” na sociedade actual.20

Os dirixentes políticos, sexan da esquerda tradicional ou da
dereita, do Sur ou do Norte, confesan unha verdadeira devoción
polo mercado, e en particular polos mercados financeiros.
“En realidade habería que dicir que eles montaron unha verdadeira relixión do mercado. Cada día, en todas as casas do mundo
que teñen televisión ou internet, celébrase unha misa dedicada
ao deus Mercado durante a difusión da evolución das cotizacións
e dos mercados financeiros”. O enfoque relixioso disto que se
está a facer para pór de xeonllos aos mesmos gobernos, é tremendamente preocupante. Pero hai que tomar conciencia diso, por
enriba de calquera outra análise política ou económica”.21

Os novos dogmas en que fontes beben? Quen son os que os
formulan? A que intereses serven? Convén estudar a fondo o fenómeno para desenmascaralo. Non é nada doado. Funcionamos
por pautas teóricas, por estereotipos, que se nos van propoñendo
e que os aceptamos como pautas ou modelos de comportamento
na vida diaria sen crítica algunha.
Tamén é verdade que resulta imposíbel pasar todo e continuamente por decisións personalizadas. E, porén, non pagaría a pena

Calleja Sáenz de Navarrete, J.I., Comentario, www.atrio.org, 15-05-2010.
Castillo, J.M., op.cit.
21
Toussaint, Eric, op.cit.
19
20
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preguntarse por que a estes operadores se lles outorgou esta dimensión relixiosa?
“Eles non son nin descoñecidos nin meros espíritos. Teñen nome
e domicilio: son os principais dirixentes das 200 multinacionais
máis grandes que dominan a economía mundial Coa axuda do
G-7 e de institucións tales como ou FMI -que volveu ao centro do escenario grazas á crise, despois de pasar un tempo no
purgatorio-. Tamén actúan o Banco Mundial e a Organización
Mundial de Comercio, aínda que esta non estea no seu mellor
momento, ninguén sabe se de novo pode ser a elixida dos deuses.
Os gobernos non son unha excepción: Dende a era de Reagan e
Thatcher, abandonáronse os medios de control con que contaban
sobre os mercados financeiros. Dominados polos investidores
institucionais (grandes bancos, fondos de pensións, compañías
de seguros, hedge funds,...) os gobernos doáronlles ou prestaron
billóns de dólares para que puidesen cabalgar de novo, despois
do desastre de 2007-2008. O Banco Central Europeo, a Reserva
Federal estadounidense, ou Banco de Inglaterra prestan diariamente, cun tipo de interese inferior á inflación, enormes capitais
que os investidores institucionais se apresuran a utilizar en forma
especulativa contra o euro, contra as tesourarías dous Estados,
etc.”22

A ningunha organización lle gusta a crítica e mesmo por iso temos tendencia a matar ao mensaxeiro. Porén a realidade das cousas é testana, teimuda, e remata por imporse. Por máis que cando
iso chega xa é tarde. Daquela, as feridas xa se fixeron grandes e
están infectadas e os danos para a sociedade serán considerábeis.
E non só iso. Entrementres, o tempo vai pasando. As persoas
que estiveron na amasada dos feitos inxustos, van mudando. Xa
non están: Franco, Pinochet, Bush, Blair, Aznar, etc. Porén as
súas grandes ganancias inxustas mudaron de mans e xa fican ben
‘branqueadas’ en paraísos fiscais. O tempo das persoas é breve.
O tempo histórico é máis longo. O pobo vai máis lento. Sempre
chega tarde. A educación, a concienciación, son ciclos longos.
Por outra parte, o pobo, as persoas, teñen que vivir cada día e sa22

Toussaint, Eric, ibid.
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car os fillos adiante. Os problemas sociais non teñen espera e hai
que pactar, pedir, por veces ata suplicar e aceptar o que ofrezan.
Cando os sistemas se corrompen, levará anos e anos aclarar algo
desa maraña. Pensemos no caso Gürtel ou no Prestige. Cando
resolvan algo, xa non lle interesarán nada a ninguén.
9. O nono secuestro: o dos medios.
“Os deuses desta relixión son os Mercados Financeiros, aos que
se dedicaron templos chamados Bolsa, e onde só son convidados
os grandes sacerdotes e os seus acólitos. Ao pobo dos crentes
invítase a entrar en comuñón cos deuses Mercados mediante a
pantalla de TV ou do ordenador, o diario, a radio ou a xanela do
banco. Ata nos recunchos máis recónditos do planeta, grazas á
radio ou á televisión, centenares de millóns de seres humanos,
aos que se lles nega o dereito de ter as súas necesidades básicas
satisfeitas, son convidados a celebrar os deuses Mercados. Aquí
no Norte, na maioría de diarios, lidos polos asalariados, as amas
de casa, os desocupados, etc., existe unha rúbrica ou indicación
de onde colocar o seu diñeiro. E iso a pesares de que unha case
total maioría de lectores e lectoras non conta nin cunha acción
na bolsa. Págase aos xornalistas para que axuden aos crentes a
comprender os sinais enviados polos deuses”.23

E que ten que ver niso a Igrexa? En España o caso máis sonoro foi o da Cadea COPE, “a emisora dos Bispos” como lle din
agora. O xornalista José Jaume criticou á Conferencia Episcopal
Española neste termos: “É un partido político de extrema dereita,
aliado cos movementos máis retrógrados actuais”24. “As noticias
poñen de relevo como Rouco Varela ten máis intereses terreais ca
celestiais e son preocupantes. O poder que a Igrexa segue ostentando é unha das causas do descrédito que a institución relixiosa
sofre entre os cidadáns”25

Toussaint, Eric, ibid.
Jaume, J., El Vaticano hace más daño que bien, Religión Digital 19-01-2011.
25
Iglesias, Í.R ., Religión Digital
23
24
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Vexamos a contradición: parte da Conferencia Episcopal Española anda louca á caza dos teólogos que eles alcuman como
progresistas. A esa palabra, eles e o deus mercado, convertérona
en maldita. A artimaña é vella. Como lla atribúas a alguén xa
ficará irremisibelmente demonizado: Pagola, Queiruga, Arregui,
Casaldaliga, Tarancón, etc. Non importará o que digan: son progresistas. No tempo de Franco: “Comunistas”.
Porén non teñen escrúpulo ningún en nomear, soster e manter
durante anos na dirección da Cadea de Ondas Populares Españolas, a emisora da Igrexa Católica Española, con asentamento
oficial en cada diocese, a D. Federico Jiménez Losantos, a D. César Vidal, etc., que xa daquela formaban, incluído Rouco Varela,
parte dos confabulados nos círculos de Intereconomía e da FAES.
Eses señores foron, seguen a ser, os proclamadores oficiais da
palabra, (pois é a emisora da Igrexa), os intérpretes da palabra,
os censuradores da palabra. Son coñecidas, por escandalosas, as
causas xudiciais das que foron acusados e condenados por calumniar. Pagaría a pena preguntarse por que a estes operadores se lles
outorgou esta dimensión relixiosa. Eles non son nin descoñecidos
nin meros espíritos.
Dicía un párroco da Galiza: “Todo canto eu me esforzo por facer
de fe ao longo dun ano, desfano estes da COPE en 10 minutos
de discurso sen control”.
Agora comprendemos, mellor ca nunca, que dende a relixión,
dende o poder da relixión, dende a dignidade do sagrado, non é
posíbel nin comprender, nin vivir o cristianismo: “A mensaxe dun
home (Xesús), que foi perseguido pola relixión, condenado pola
relixión, asasinado pola relixión, no despoxo de todo poder e de
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todo privilexio, no abandono e a exclusión dun subversivo que se
viu rexeitado polo Templo, polos Sacerdotes”.26
10. Décimo secuestro: a corrupción.
Esta medra cada día na sociedade na que estamos a vivir. Dela
non se ocupou esa emisora. Todo o contrario. Formaba parte desa
trama. E iso é notorio. Mais o peor é que non sofre rexeitamento
na conciencia nin individual nin colectiva. Afogaron a conciencia social. Popularmente xa non proe nas conciencias. E teñen
audiencia. De feito o pobo volve a votar reiteradamente a quen
soubo que estivo a roubar de forma descarada ou a calquera ‘mercachifle’ sen escrúpulos que se fixo tránsfuga, usando en proveito
propio o voto que se lle outorgou para a cousa pública. Convivimos e compangamos coa corrupción: “Fan ben. Se eu puidese,
faría o mesmo”.
Hai un pensar común de que Igrexa oficial actual, os eclesiásticos das cúpulas, non son capaces de crear criterio moral e conciencia social do acontecer de cada época. Máis ben anda metida
en liortas de asuntos nos que non se decide nin atende o vivir e o
morrer, o alentar e o sufrir dos cidadáns nin dos seus fieis.27
“O catolicismo institucional español camiña por unha senda moi
próxima á integrista. Os seus discursos son sempre prohibicións,
críticas, advertencias, ameazas. Onde está a mensaxe de amor e
solidariedade de Cristo? Os españois e as españolas non sentimos
o apoio e o alento da Igrexa, por exemplo, ante a crise económica.
Só percibimos críticas á conquista de dereitos e a novos estilos de
vida máis libres”28

Onde fica aquilo de “Os gozos e as esperanzas, as tristezas e
angurias dos homes (mulleres) do noso tempo, sobre todo dos
Castillo, J. M., op.cit.
El Obispado de Lugo sienta en el juzgado a 60 feligreses. Iglesia y vecinos de
Ribadulla. Se disputan la titularidad de un terreno de recreo, Religión Digital,
Diócesis, 23-02-2011.
28
Rosa Cobo: O catolicismo camiña por unha senda moi próxima ao integrismo
Entrevistada por Prieto, D., en Xornal.com 14/11/2010.
26
27
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pobres e de cantos sofren, son á vez os gozos e as esperanzas, as
tristezas e angurias dos discípulos de Cristo. Nada hai verdadeiramente humano que non encontre eco no seu corazón. Por iso
mesmo a Igrexa séntese íntima e realmente solidaria do xénero
humano e da súa historia”.29
Os Expedientes de Regulación de Emprego (ERES), están enviando actualmente ao paro a miles e miles de traballadores nas
empresas españolas. O cardeal Rouco reúne a un numero considerábel de empresarios españois para que lle axuden a financiar
a visita do Papa a Madrid, na Xornada Mundial da Xuventude.
(J.M.J.) e así o publican, para indicar que non sae dos diñeiros
públicos. Cando esta se celebre estará a crise instalada con toda a
súa crueza na maioría das casas deste país e coa maioría da xente
nova no paro.
De que empresas van saír eses millóns de euros prometidos?
Acaso dos petos privados deses empresarios? E aínda que así fose,
non sería mellor axudarlles a eses señores a crear conciencia social para que os dedicasen a reflotar empresas no país ou crear
outros novos sistemas de produción? Aí estaba, por exemplo, o Sr.
Díaz Ferrán como presidente da CEOE. Moitos deles, son católicos de pro, son membros recoñecidos de institucións católicas.
Todo isto pode non gustarnos. A quen non lle doe profundamente que se poidan dicir e escribir estas cousas. Mais a xente
non sempre fala por falar e as voces multiplícanse: Nas visitas do
Papa a Valencia, Reino Unido, e mesmo a Santiago e Barcelona,
etc. foise descubrindo logo como serviron de cobertura de grandes escándalos financeiros. Servimos de soporte a eses negocios.
Non podedes servir a Deus e ás riquezas. (Mt 6, 24).
Son só unhas das moitas mostras de que “quen nos di o que
non nos gusta xa non é noso amigo”. A tentación é, en troques
de escoitar o laio e ver canto poida haber de verdade nel e pór
remedio, preferir matar ao mensaxeiro.

29

Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 1.
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Porén, ás veces, ese mensaxeiro é o mesmo Papa. E hai algo de
estridente, por incoherente e contraditorio, entre esa convocatoria e o que expresa Bieito XVI:
“Cando a incerteza sobre as condicións de traballo a causa da
mobilidade e a desregulación se fai endémica, xorden formas
de inestabilidade psicolóxica, de dificultade para crear camiños
propios coherentes na vida, incluídos o do matrimonio. Como
consecuencia prodúcense situacións de deterioro humano e de
desperdicio social. O paro provoca hoxe novas formas de irrelevancia económica e a actual crise só pode empeorar esta situación. Estar sen traballo durante moito tempo, ou en dependencia
prolongada da asistencia pública ou privada, mina a liberdade e a
creatividade da persoa e as súas relacións familiares e sociais, con
graves danos no plano psicolóxico e espiritual”.30

11. Undécimo secuestro: o da liberación da muller no
mundo.
As mulleres son, xunto con outros colectivos de pobres, as grande secuestradas polo mercado para perpetuar múltiples xeitos de
escravitude antigos e modernos. E á Igrexa véselle moi preocupada dos asuntos políticos e moi aliñada na loita en pro de valores
e políticas de dereita en relación coas formas de submisión do
mundo da muller. Un exemplo recente que fere:
“No discurso do Papa en Santiago estivo moi presente un subtexto: as mulleres deben volver á casa, centrarse nas tarefas do
coidado da familia e, se teñen que traballar fóra do fogar, que
non deixen de ocuparse fundamentalmente da familia, nunha posición retrógrada e imposible de concretarse na realidade social.
Ás mulleres teríanos gustado que o Pontífice lles demandase aos
varóns que se ocupasen da familia e desas tarefas de coidados na
mesma medida que o fan as mulleres. Unha apelación por parte
da Igrexa á corresponsabilidade das tarefas domésticas e de coidados sería un acto de xustiza coas mulleres. O Vaticano debería
estar moi preocupado pola dobre xornada laboral das mulleres e
pola enorme cantidade de traballo gratuíto que realizan dentro do
30
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fogar. Tamén as mulleres lle terían agradecido moito que criticase
a violencia de xénero e a desigualdade social. Pero parece ser que
iso non está no corazón da súa axenda político-relixiosa”.31

Certamente, o mundo da muller segue a ser na Igrexa a grande
materia pendente.
12. A xeito de conclusión: hai lugar para a esperanza?
Volvamos ás fontes do evanxeo. Volvamos a Xesús de Nazaret:
“O meu reino non é deste mundo, deste ‘sistema’, desta ‘lea’.
Buscade o reino de Deus e a súa xustiza e o resto virá por acrecentamento” (Mt 6, 33). Aprendamos das grandes denuncias proféticas de purificación ao longo dos séculos. Volvamos á memoria
histórica das comunidades dos primeiros séculos. Non é posíbel
propoñer a Boa Noticia de Xesús de calquera forma. O Evanxeo
só se difunde dende actitudes evanxélicas. As benaventuranzas
indícannos o camiño, o espírito que ten de inspirar a actuación
da Igrexa mentres peregrina cara ao Pai. Témolas de escoitar con
actitude de conversión persoal e comunitaria. Só así andaremos
cara ao futuro: cara a unha Igrexa máis evanxélica.32
• Ditosa a Igrexa “pobre de espírito” e de corazón sinxelo, que
actúa sen prepotencia nin arrogancia, sen riquezas nin esplendor, sostida pola autoridade humilde de Xesús. Dela é o
reino de Deus.
• Ditosa a Igrexa que “chora” cos que choran e sofre ao ser
despoxada de privilexios e poder, pois poderá compartir mellor
a sorte dos perdedores e tamén o destino de Xesús. Un día
será consolada por Deus.
• Ditosa a Igrexa que renuncia a impoñerse pola forza, á coacción ou ó sometemento, practicando sempre a mansedume do
seu Mestre e Señor. Herdará un día a terra prometida.

Rosa Cobo: O catolicismo camiña por unha senda moi próxima ao integrismo.
Op.cit.
32
Pagola, J. A., Buenas Noticias. (Mateo 5, 1-12), 4º Tiempo Ordinario (A) 30-012011. Eclesalia.
31
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• Ditosa a Igrexa que ten “fame e sede de xustiza” dentro de si
mesma e no mundo enteiro, pois buscará a súa propia conversión e traballará por unha vida máis xusta e digna para
todos, empezando polos últimos. O seu anhelo será saciado
por Deus.
• Ditosa a Igrexa compasiva que renuncia ao rigorismo e prefire
a misericordia antes que os sacrificios, pois acollerá aos pecadores e non lles ocultará a Noticia de Xesús. Ela alcanzará de
Deus misericordia.
• Ditosa a Igrexa de “corazón limpo” e conduta transparente,
que non encobre os seus pecados nin promove o secretismo
ou a ambigüidade, pois camiñará na verdade de Xesús. Un día
verá a Deus.
• Ditosa a Igrexa que “traballa pola paz” e loita contra ás guerras, que xunta os corazóns e sementa concordia, pois contaxiará a paz de Xesús que o mundo non pode dar. Ela será filla
de Deus.
• Ditosa a Igrexa que sofre hostilidade e persecución por causa
da xustiza, sen evitar o martirio, pois saberá chorar coas vítimas e coñecerá a cruz de Xesús. Dela é o reino de Deus.
A sociedade actual necesita coñecer a existencia real de comunidades cristiás marcadas por este espírito das benaventuranzas.
Só unha Igrexa evanxélica ten autoridade e credibilidade para
mostrar o rostro de Xesús aos homes e ás mulleres de hoxe. Existe esta igrexa?
Nunha segunda parte iremos debullando paulatinamente algunhas, moitas, desas experiencias das comunidades reais na nosa
Galiza. Grandes luces de esperanza, relatadas polos mesmos protagonistas.
Xaquín Campo Freire,
Fonte da Cruz - Febreiro 2011
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Estudos

Unha lectura da poesía de Lois Pereiro
Xesús Portas Ferro

Introdución
Neste artigo tento de ofrecer a quen foren útiles, os resultados
persoais dunha lectura situada da poesía de Lois Pereiro.
A principios dos 90 falábase do seu libro Poemas 1981/1991
como dunha poesía densa e singular no medio da que se publicaba entón en lingua galega. Movido por tal opinión, merquei axiña
o libro e, logo de o ler con interese, cadrei conforme co xuízo
que me adiantaran. Admirei varios acertos expresivos. Admireime
asemade da punxente dureza das mensaxes. Aínda que nel se
enxergan temas diversos, mesmo algúns de circunstancias, porén
o do amor é recorrente; e o da presenza da morte na entraña da
vida –é dicir, os trazos absolutamente negativos desta– opera todo
ao longo dos textos, transversal e impoñente.
Poesía última de amor e enfermidade 1992/1995, agás algún
poema solto, non a lin ata pouco despois de que a RAG designase Lois Pereiro como o escritor homenaxeado para o Día das
Letras Galegas de 2011. Hai entre estas composicións menos heteroxeneidade do que entre as pezas de Poemas. O libro gaña así
en cohesión e unidade. Nada estraño. Poemas é unha recolleita
de pezas dispersas publicadas alí e aló ao longo dunha década.
Poesía última constitúese como un testamento literario escrito
aos poucos, nun período máis breve de tempo e arredor de dous
temas principais moi concretos: o amor e a inminencia da morte.
Aínda así, o ton soa máis calmo, paciente e resignado ás veces; e
a expresión faise a miúdo directa: máis clara, pois logo, en canto
ofrece menos ocos de indeterminación. No referente ao contido,
incide xustamente sobre as perspectivas fundamentais do libro
dos 80 e non modifica substancialmente o mundo poético alí
proposto.
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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A poesía dos 70, vinte e seis poemas que Pereiro publicara na
revista Loia sendo ben novo, foi recolleita e editada en 1996, ao
pouco tempo da morte do poeta, so o título de Poemas para unha
loia. Na maior parte, trátase de xogos poéticos de boas trazas, de
senso moi aberto as máis das veces. Nalgún deles anúncianse
xa elementos que van formar parte do mundo poético dos libros
futuros. Un deses elementos é o motivo temático do amor como
remedio ou alivio dunha dor existencial capaz do convite ao suicidio, que sería a verdadeira solución.
Desenvolverei o meu escrito comezando por establecer as coordenadas que sitúan o autor e a súa obra. Logo percorrerei boa
parte desta, sobre todo en Poesía última, seguindo o fío condutor
dun gran tema transversal da mesma, o do amor.
Breve noticia do escritor e da súa obra
Lois Pereiro naceu en Monforte en 1958. Nese mesmo ano nacía Miguel Anxo Fernán-Vello. Manuel Rivas é un ano máis vello.
Lois estudou linguas estranxeiras e tradución en Madrid. Alí
compartiu inquedanzas culturais e sociais con outros estudantes galegos. Manuel Rivas, Antón Patiño, Xavier Seoane e Xosé
Manuel Pereiro, seu irmán, foron os principais. Froito desa colaboración, publican a modesta revista Loia, cuxos catro números
apareceron multicopiados entre 1975 e 1978.
Lois enfermou pola inxestión de aceite de colza desnaturalizado. Ao regresar a Galicia nos primeiros anos oitenta, acabou
fixando a súa residencia na Coruña, preto dos vellos compañeiros
de Madrid, nomeadamente seu irmán Xosé Manuel e mais Manuel Rivas.
Ao recobrar a relación artística con eles, introdúcese asemade
nos seus círculos artísticos. Escribe letras de cancións para o grupo punk Radio Océano, que dirixe seu irmán. Participa na dupla
antoloxía poética colectiva De amor e desamor (1984 e 1985) a
carón de Lino Braxe, Miguel Anxo Fernán-Vello, Pilar Pallarés,
Manuel Rivas, Francisco Salinas Portugal, Xavier Seoane, Xulio
L. Valcárcel e outros.
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Desde Madrid e desde A Coruña, Lois vive fondamente en
relación coa vida e cultura europeas. Realiza adoito viaxes por
Europa adiante. A algunhas experiencias vividas nesas viaxes fai
abondas referencias na súa produción poética.
En 1992 edítase Poemas 1981/1991 (Edicións Positivas, Santiago de Compostela). A recepción cualificou este libro como
“punk”. Aparte da ambientación dalgunhas pezas, varios poemas
do volume conteñen referencias positivas a elementos característicos desa cultura.
Entre 1992 e 1995, sentíndose cada vez máis doente por causa
da colza e da sida, Lois asume con plena lucidez a situación e,
ollándose no espello de Manuel Antonio, proxecta escribir un
libro senlleiro antes de morrer. O froito é Poesía última de amor e
enfermidade 1992-1995 (Edicións Positivas, 1995).
O poeta finou en 1996 e foi enterrado no cemiterio dunha
parroquia do Incio. Ese mesmo ano, seu irmán Xosé Manuel
promoveu a edición de Poemas para unha loia (Espiral Maior, A
Coruña). Como enriba se dixo, o libro recolle as composicións
aparecidas na revista Loia entre os anos 1975 e 1978 e mais un
pequeno ensaio en prosa, Modesta proposición para renunciar a
facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da
infamia, que tamén aparece publicado no número 27 (1996) de
Luzes de Galicia, a revista hoxe desaparecida que fundara Lino
Braxe e dirixía Manuel Rivas.
Pereiro probou tamén a escribir narrativa. En Luzes de Galicia
(1997) saíron á luz oito capítulos da súa novela inacabada Náufragos do paradiso.
O escritor Lois Pereiro forma parte da chamada xeración dos
80 da poesía galega. Así se pode soster tendo en conta a súa
idade e a colaboración cos máis novos entre os poetas do grupo.
Acontece, con todo, que a súa creación é moi diferente da que
estes nos ofrecen.
Poderíase explicar tal diferenza relacionándoa coa súa vida, que
foi asemade bastante distinta da dos outros. Sen o desestimar
totalmente, coido que a diferenza se debe sobre todo a unha
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particular adscrición estética e poida que tamén ética, como o
propio Pereiro deixou expresado; no seu diario epistolar Conversa
ultramarina, por exemplo, agora recentemente publicado, e no
ensaio Modesta proposición enriba referido.
Autobiografía, si e non
Co gallo da edición do libro póstumo de Eusebio Lorenzo Baleirón (1962-1986), A morte presentida, escribía o profesor Basilio
Losada: “O destino dramático do poeta nada engade á calidade
intrínseca da súa voz. É só a palabra o que en definitiva conta:
un mundo propio e unha voz propia para expresalo. Pero non é
posible ás veces evitar, trala lectura destes versos, consideracións
alleas ás virtudes estritas do poema.”1 A seguir, relaciona o morte temperá de Lorenzo Baleirón coa serena e levemente amarga
consideración que nese mundo poético creado con palabras se
ofrece sobre a morte, tema recorrente na produción do poeta de
Laíño.
A denuncia da falacia autobiográfica na literatura, especialmente na lírica, é unha posición comunmente compartida pola crítica
literaria, sobre todo a partir do estruturalismo. Aínda así, cabe
recoñecer que non todos os casos son iguais. Cando se producen
demasiadas semellanzas entre a caracterización do suxeito poético
e a vida do escritor, doutro xeito, cando é fácil establecer moitas e
claras correspondencias entre elementos rechamantes do mundo
autosuficiente creado no discurso poético e outros aparentemente idénticos na vida do creador empírico, entón faise inevitábel
propoñer a cuestión autobiográfica. Tal é o caso de Lois Pereiro.
Insístese abondo no carácter autobiográfico da súa poesía. Remárcase o feito de que, no acto de presentación de Poesía última
na Coruña, o propio escritor foi introducindo a recitación dos
poemas con cadansúa noticia autobiográfica.

Lorenzo Baleirón, Eusebio, Gramática do silencio. Obra poética, Espiral Maior,
A Coruña, 1996, p. 73. O texto citado publicouse por primeira vez en Lorenzo
Baleirón, E., A morte presentida, Edicións Sotelo Blanco, Santiago, 1988.

1
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Folleando este libro, pódese comprobar facilmente que, en canto á súa disposición editorial, a maioría das composicións –que
ocupan as páxinas impares– van precedidas nas pares por cadansúa breve introdución ao tema do poema. Estas introducións
apuntan por veces a un referente aparentemente autobiográfico.
Cabe soster, porén, que ese “eu” que nelas fala, é igualmente
un produto da creación artística. O contador de historias, e máis
aínda cando conta a propia historia, amáñaa canto pode co fin de
que o destinatario a interprete no senso que ao escritor máis lle
interesa. Coma moitos artistas, os escritores literarios, e algúns
nomeadamente, son moi proclives a adoptar poses rechamantes.
Vexamos a mesma cuestión baixo outra luz. Moitas das introducións aos poemas de Poesía última conteñen citas de autores
doutras literaturas; ningunha da galega, por certo2. Quen quixer
ver nesas citas só, ou maiormente, referencias autobiográficas
como en ocasións se dá a entender nos textos, fágao en boa hora.
Persoalmente, prefiro consideralas como fitos que establecen as
coordenadas literarias -correntes, estilos, hipertexto- que sitúan
as composicións así introducidas; seméllame evidente que, por
medio desas notas introdutorias, se nos remite a uns tipos moi
definidos de mundos poéticos preexistentes. As influencias estéticas explican a orixe e significación dunha obra de arte moito
mellor do que os datos biográficos do creador.
Unha comparación moi simple faranos calibrar axeitadamente
a cuestión da significación autobiográfica. O chan en que unha
planta crece, o esterco que se lle bota, a moita ou pouca auga con
que se rega, as persoas que a coidan, ningún destes elementos
dá razón do xénero e especie desa planta nin da natureza das
súas follas, flores e froitos. De xeito semellábel, a natureza e as
propiedades esenciais dunha obra literaria non manan da vida do
Nin nos outros libros se dan, agás a referencia Ánxel Fole nunha composición
de Poemas, unha simple escusa para teimar no motivo da “terra brava”. No ensaio
Modesta proposición, que ten bastante senso autopoético, o escritor achega ao seu
posicionamento os seguintes nomes: nunha primeira lista aberta están Bernhard,
Becket, Cioran, Genet, Celan, Valente, Schopenhauer, Pound, Carver, Poe…; na
segunda Yeats, Dylan Thomas, Eliot, Joyce, Homero, Dante… (O. c., p. 54).

2
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seu creador, do clima do país, da lingua en que está escrita….,
senón de factores como o xénero e subxénero literario aos que a
obra pertence, o posíbel hipertexto do que depende, a corrente ou
movemento estético en que se inscribe, as preferencias temáticas
e estilísticas que segue, e a cultura –subcultura ou contracultura,
ás veces– dentro da cal se desenvolve.
Basilio Losada, no prólogo a unha antoloxía da poesía galega
dos 803, caracterizaba a renovación que esta xeración supuxo,
sinalando principalmente dúas liñas de sentido: a primeira, o
redescubrimento do erotismo como tema lírico; a segunda, un
notábel culturalismo, patente nas referencias intertextuais explícitas e nos ecos máis ou menos velados de grandes poetas da
literatura occidental.
A poesía de Lois Pereiro cadra ben con esas dúas liñas; porén o
seu erotismo difire moito do dos demais poetas desa xeración, e
as súas lecturas e intertextualidades, o seu acentuadísimo culturalismo, aínda máis. Escritores expresionistas coma Gottfried Ben,
autores da “literatura da transgresión” coma Georges Bataille, directores de cine e escritores afectos ao pensamento postestruturalista e postmoderno, cultivadores do estilo da Neue Subjektivität
(Thomas Bernhard, Peter Handke, Wim Wenders…), cantantes e
bandas de punk rock4, a cultura específica da tribo suburbana
punk…, velaí uns poucos exemplos das múltiplas influencias
conformadoras do mundo estético –tamén ético e filosófico– no
que se insire a obra de Lois Pereiro. Que a súa mesma vida, a do
propio autor empírico, transcorría nun mundo semellante, parece
innegábel. Mais isto non autoriza a pasar da literatura á vida –nin
viceversa– os trazos que naquela descubrimos.
Consecuentemente, o que embaixo se poida ler sobre os suxeitos poéticos da súa poesía, non se refire en ningún caso ao esPoesía gallega de Hoy. Antología, Visor Libros-Ministerio de Cultura, Madrid,
1990.
4
Por exemplo, a banda electro punk Deutsche Amerikanische FreundschaftD.A.F. O título dunha das máis célebres cancións do grupo, “Verschwende deine
Jugend” (“Dilapida a túa xuventude”), aproveitouno Lois Pereiro para titular un
poema de seu (Poemas, p. 17).
3
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critor Lois Pereiro, nin á súa amante Piedad Cabo ou a outras
amantes, nin ás súas crenzas, á súa ideoloxía, á súa vida privada,
ás súas actitudes perante a vida e a morte. A quen e a que se ha
referir, pois logo? Evidentemente, á visión da vida e da morte
presente nese mundo de ficción e a aos seus suxeitos, aqueles
que falan nos poemas –suxeito da enunciación– e aqueloutros de
quen nos poemas se fala –suxeito do enunciado. Suxeitos poéticos que mesmo poden ser distintos dun poema para outro, malia
a consistencia e unidade do mundo poético creado e sostido nos
libros do noso autor.
Poeta da “nova subxectividade”
A proximidade da obra de Pereiro ao movemento da Neue Subjektivität semella ser o factor de maior importancia. Primeiro,
porque os suxeitos da poesía de Pereiro confesan claramente a
súa irmandade espiritual con representantes notábeis dese estilo,
nomeadamente con Thomas Bernhard5. Segunda e definitivamente, porque a poesía de Pereiro realiza cumpridamente a descrición
que desa corrente se adoita facer.
O termo Neue Subjektivität foi proposto polo crítico literario
Marcel Reich-Ranicki para referirse á corrente xurdida nos primeiros anos 70 dentro da literatura de lingua alemá, consistente
nun repregamento sobre a intimidade do suxeito, nunha volta
á introspección, cun claro distanciamento verbo da literatura
comprometida. Os temas preferidos son os soños e traumas
persoais, os sufrimentos e demais problemas da vida interior
do individuo. O ton é sombrizo, adoito pesimista e resignado. A
perspectiva fundamental desde a que se observa a materia lírica
é radicalmente egocéntrica. O social, o político, os outros ou non
importan ou pouco importan. Tense unha alta valoración do individuo, desconfíase das ideoloxías e rexéitase a chamada tiranía
Véxase a estraña elexía que lle dedica en Poemas, p. 77, e mais unha referencia
introdutoria a un poema de Poesía última (p. 58). No lugar citado de Modesta
proposición (cfr. Nota 2), aduce dúas veces o seu nome; unha, como o primeiro
da enumeración de poetas apreciados; a outra, como autor da cita”na miña vida
nunca vin máis que tolos e enfermos”.

5

Encrucillada 172, marzo-abril 2011

55
175

Xesús Portas Ferro

dos sistemas. Non se exclúe a crítica radical do mundo e das
convencións sociais, aínda que se expresa esta crítica nun ton de
protesta desesperanzada.
Esta corrente supón unha forte reacción non só contra o tratamento literario de temas sociais e políticos, senón contra a
mesma literatura da modernidade. A literatura da nova subxectividade alemá é unha das correntes culturais postestruturalistas e
postmodernas, con certas pretensións filosóficas incluídas.
Un trazo importante desta corrente é o cultivo da autobiografía e o diario, enxergando neles principalmente os problemas
de relacións persoais e as doenzas incurábeis do suxeito. Porén
debe notarse que, como enriba anticipabamos, a autobiografía e
o diario non deixan de ser xéneros literarios e, por iso mesmo,
creación, pose, ficción.
Teriamos que discutir se a lectura de Modesta proposición non
nos esixiría temperar a aplicación das precedentes características ao caso de Lois Pereiro. Aínda que aí se nos presenta como
persoa “sen dogma nin bandeiras” e se nega a entrar no xogo da
conquista do poder para non ser cómplice da cíclica historia universal da infamia, aínda así, proclámase revolucionario e solidario
con todas as vítimas, nomeadamente co pobo galego. Aprecia moi
positivamente, ata se facer solidario dela, a actitude -ruín e submisa ao mesmo tempo que sabia, escéptica e resistente- dun pobo
que polo menos nunca oprimiu a ninguén.
O ensaio ábrese co propósito de responder a unha pregunta
que adoito lle terían feito: “E logo ti con quen estás?” A primeira
resposta é que nin con uns nin con outros dos que se enfrontan
pola conquista do poder, pois isto causa dominación e inflixe sufrimento, cando de uns sobre os outros, cando destes sobre aqueles. A súa solidariedade revolucionaria coas vítimas realizaríase
principalmente a través da protesta ácrata, da liberdade arrogada
individualmente e da creación artística. Contra a desesperanza,
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pretende adoptar unha xusta equidistancia entre o pesimismo
racional e o optimismo voluntarista e estético. Isto está claro ao
lermos o ensaio. Na súa produción poética a referida solidariedade é ben difícil de descubrir. Aínda que leves indicios dela poden
abrollar un pouquiño máis claros en Poesía última, tamén aquí a
impresión de egocentrismo se impón como dominante.
De amor e desamor
Verbo da cantidade, o tema do amor é o que ocupa máis volume
nos libros de Lois Pereiro. No seu mundo poético ocupa, tamén
verbo da significación, un posto importante, o segundo se non o
primeiro, que sería o da morte tal vez.
A concepción do amor ofrecida na poesía de Pereiro remite
principalmente á sexualidade, e a esta entendida como función
fisiolóxica. Así, na introdución ao poema “VIII”, en Poesía última,
asúmese a visión fisiolóxica do amor tal como a formulara Georges Bataille (1897-1962)6.
(Sei que si, e ti tamén o sabes: “je t’aime comme on chie, je t’aime
comme on chie, je t’aime comme on chie…” como ti queres que
te ame desde agora, única historia certa que foi miña.)7

Trátase dunha actividade violenta, mesmo agresiva, ollada sempre ou case sempre desde a perspectiva do varón.
Da boca a furia, os dentes:
as armas da paixón
que a pel intacta exploran e profanan
Carne de luxo
amor
tóxico inxecta
“Corporal (je t’aim…)”, Poemas, p.13
Aínda que aquí (p. 40) se elude o nome do filósofo, poeta e pornógrafo francés,
ao contrario do que acontece en “Biopsia”,( Poemas, p. 61), poema introducido
por estoutros versos de Bataille: “Une hache / donnez une hache / afin que je
m’effraie / de mon ombre sur le mur”.
7
A tradución sería “ámote coma quen caga”, dispensando.
6
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Celebra e recebe
na lingua da rabia
nos límites da euforia
na túa boca
este ouro branco e lóxico veleno
co teu sangue entreaberto
a un mundo incerto
en doses fragmentadas da ruína
“Penetration prayer”, Poemas, p.29

Referente a isto, en Poesía última afírmase expresamente compartir con Charles Bukowsky (1920-1994) a crenza nunha “violenza simple” (p.62). Supostamente, aquela violencia que para
Georges Bataille, seguidor de Nietzche e mais de Sade, supuña
un ingrediente esencial do pracer, e nomeadamente do pracer sexual8. Unha violencia elemental que, así e todo, resulta invasora
do corpo e do espírito da amada:
Escoita como atravesa o silencio
ese rumor carnal desesperado
que se achega nocturno á túa existencia
contaxiando cos seus os teus desexos
e penetrando en ti vaise asentando
inaudible e fatal
nas túas entrañas.
“XII (Prayer)”, Poesía última, p. 49
Superou doadamente
o valado dos soños da súa amada
e penetrou naquel xardín alleo
Tamén neste aspecto recoñece o poeta unha débeda co mundo poético de
Thomas Bernhard. Na nota introdutoria ao poema “XVII (Precaución)” de Poesía
última reproduce estes versos do escritor austríaco: “daquela comparecín ante ti /
e entrei no teu sufrimento / como se foses lixo e puideses soportarme…” E entón
arrepíntese e pídelle perdón á amada por lle ter feito compartir o “Peor” que el
escollera. Ver O. c., p. 58.

8
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co seu inferno dentro
e sen máis nada.
“II”, Poesía última, p. 29

Ese amor físico levemente violento ten un senso, o de buscar
remedio ou alivio para unha fonda dor do amante, quen sabe se
entendida esta como doenza particular dun amante concreto –o
suxeito do enunciado poético– ou como doenza universal do ser
humano en canto tal.
Na viaxe nocturna que emprendemos
polo interior dun corpo diferente
un acto de amor é un fluído urxente
de suor bágoas e esperma
contra o medo
“I”, Poesía última, p. 27
Hai cousas para as que segue a ser única
como entrar na súa vida a sangue e ferro
en petición de axuda.
E cando un se desfai por dentro
esvaecido
só ela atende e cura esa emerxencia.
“XVIII”, Poesía última, p. 67

Xa en Poemas para unha loia se preludiaba este motivo da visión
do amor como alivio, alí referido a un mal individual concreto9.
O éstase
en sorrisa vendo
como Piedad matabas aquil buraco escuro con forma de /crime
onde o silenzo ule
a tormenta nostálxica e neurótica
En varios dos poemas dos 70 asoma a idea dunha doenza psíquica do suxeito
poético mesturada con tendencias incestuosas relativas á nai e con outras de
cariz homosexual masculino, para a que se pode entender suxerírense dúas
solucións desiguais: a “etérea” –última e irreal– do suicidio e a máis á man do
trato heterosexual con unha ou varias amantes.

9
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(un centro neurótico pro
cun límite marcado nalgún sitio)
e non era a primeira vez
que o suicidio voaba no ceo da última paisaxe
“The flowers of friendship faded”, O. c., pp. 22-23

Porén a verdade imponse de que tal remedio é ineficaz. Desde
unha certa posición de forza, chega a afirmarse que todo amor
é inútil sen máis explicacións; desde unha situación de máxima
debilidade, considérase un placebo sen virtude positiva nin negativa.
Unidireccional, irreal e maino,
circulando nun único sentido,
o amor que me asaltou sen previo aviso
cando eu xa non quería defenderme.
Perverso, inofensivo e altruísta,
foi un placebo inocuo
administrado a un corpo xa vencido.
“XXIII”, Poesía última, p. 71

Chega mesmo a se vivir como un tormento, un“sexual inferno
oubeando a mente enferma” segundo se expresa nunha páxina
de Poemas (“Da lúa marbre xaspeada de nubes”, p. 65). Alúdese
nalgures a un tímido intento de o suxeito se liberar da hedra ou
rede do amor; isto, porén, levaría a cambiar unha loucura por
outra. Todo sería en van á fin e ao cabo, porque a emoción e
mais a lóxica común virían asemade ao pouco tempo recompoñer
a rede destecida.
O día que o meu sangue teña forza
pra murchar e arrincar a edra do amor
virá con paso firme
a inercia do costume
a tecerme en desastres noutro estilo
con fíos de emoción e agullas torpes
curando a nova insania
co antídoto da lóxica
60
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deixando novas redes no meu sexo
pra manter a edra viva
-o seu veleñona idea que destrúe
no “ennui” que crea.
“Encaixes de inercia”, Poemas, p. 33

Odio é nalgunhas composicións o resultado do encontro amoroso para os suxeitos do enunciado, sobre todo para a amada.
A lus caíu da fiestra
co enorme mar de plumas da alborada
para anunciar que todo amor é inútil
mentres pinga con ritmo salvaxe
a cortina xeada do teu odio.
“Éter”, Poemas, p. 23

Por veces, o que remanece de tal encontro, é o agre sabor da
decepción, desde onde amor e odio son case equivalentes, xa non
soamente froito un do outro.
Deixa un bico no espello
onde arde a miña sombra pola noite
e que podrezan xuntas
a imaxe da túa ausencia,
silueteada en roxo cos teus lavres
e o perfil violento do meu soño
que enxendra amor gris fume
un odio carmesín
e na lingua e nos dentes
sangue e semen.
“Atrocity exhibition”, Poemas, p. 7

Así, non é estraño que desde o amor se desemboque en desamor
e na súa resignada aceptación como inevitábel, sen chegar por iso
á ruptura total da relación de amantes. Esta semella manterse no
contexto doutro tipo de mutua cooperación para se axudaren un
ao outro a aturar a dureza da vida.
El xa non sintía nada alí deitado
e ela tampouco ó velo.
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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Preguntouse se o amara algunha vez
mentres vía o seu sangue caer na alfombra
que ela, sempre ela, tería que limpar
cando o levasen.
“Outro poema de amor”, Poemas, p. 79

O amor e a morte
A contrafío de todas esas eivas, o amor tal como se nos amosa
nalgúns poemas, é quen de tecer, malia a separación e a ausencia, uns vencellos duradeiros, un lazo capaz de se entender como:
amor perpetuo, sórdida nostalxia
entre o maino tremor da auga habitada
e a lenta liquidez do asasinato
Non renuncio ó teu sempre
ich liebe dich.
“EnLisboaenSligoDublin”, Poemas, p. 71

É en Poesía última onde achamos moi desenvolvida estoutra
perspectiva, máis positiva en aparencia. Falar agora de “amor
eterno” xa non ten un senso de tormento ou servidume que pesa,
senón que se achega máis aos de acougo e liberación.
Deixaches no meu corpo a túa presencia
verquendo o teu encanto nos meus ollos
que non se volverán nubrar de bágoas
porque non apodrecerá máis tempo
a nostalxia convertida en cadavre
e imos explorar a xeografía
do noso amor eterno correxíndoa
se te abres con dozura novamente
ó meu amor ausente e vixiante
aceptas que cho entregue
e logo vaste
camiño do futuro libremente
compartida coa túa propia vida
e amada para sempre.
“VIII”, Poesía última, p. 41
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Hai xa outra consideración para a muller; hai un temesiño serio intento de ver as cousas desde a parte da amada, sen acadar
por iso unha xusta reciprocidade. Aínda que a amada non deixa
de parecer instrumentalizada, vista e posta ao servizo do suxeito
masculino falante nos poemas, sequera agora atribúelle unha
función máis transcendente, a de o protexer da morte.
Vendo eses dous ollos latexantes
cal visión dunha imaxe entresoñada
no seu peito en perfecta simetría
cun interno tremor que me fascina
desexaría entrar nela e refuxiarme
no seu corpo secreto para sempre
protexido da morte
coa súa vida
“VII”, Poesía última, p. 39
Dos días que reserva para min o destino
cada unha das súas noites por vivir
sería a derradeira
a única esencial
se puidera vivirte a ti tamén
trasnoitado sobre o teu corpo en calma
cohabitando os teus soños
sobrevivido á miña inexistencia
soñado nas túas noites
ou prorrogado en ti.
“XIV (Contra a morte o amor que vai comigo)”,
/Poesía última, p. 53

Asistimos así a certa transformación do primeiro amor noutro
que xa non dexenera. Esta transformación está relacionada, causal ou metonimicamente, coa ausencia da amada, coa reflexión
sobre a vida pasada –incluído o recoñecemento dos erros– e coa
experimentación en vivo do aguillón da morte10. Malia a situación
As referencias intertextuais son agora da Biblia. Cítase en latín: Sal 117,3a
(Circumdederunt me funes mortis…, “Enleábanme as redes da morte…”) e 1Cor
15, 54c-55 (Absorta est mors in victoria. Ubi est, mors, victoria tua? Ubi est mors

10
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terminal da enfermidade do suxeito, o amor renovado remanece;
máis aínda, colabora á consecución da vitoria sobre a morte que
aparentemente o vencerá.
Vivo unha guerra fría e clandestina
á sombra dun amor que xa non dexenera
noutras insurreccións contra min mesmo
ou degradada negación do tempo
e non permite que con el se interne
a obsesión ou a dor que provocara
o fracaso que se foi infiltrando
fluíndo de insalubres sumidoiros
transformando a miña sedada alma
nunha fría fosa séptica sumisa e maina
pero alerta e activa
contaxiosa e letal.
“Sospeita”, Poesía última, p. 97

Ben se ve que, dentro do mundo poético de Pereiro, á fin e
ao cabo e a pesar de todo, a única esperanza para o home está
posta no amor humano, entendido desta ou daqueloutra maneira.
A transcendencia e a fe relixiosa están excluídas. Só da persoa
amada pode vir axuda. Só a ela se lle pode pedir nunha especie
de “pregaria atea”11.
Aínda así, non cabe dúbida de que nese mesmo mundo poético
se opera finalmente un cambio importante, un certo desposuimento do suxeito, aínda que sexa para se refuxiar na amada, e ao
mellor, como me suxire Andrés Torres Queiruga, unha certa “sabedoría do corpo” ou “da vida” que dalgún xeito busca e mesmo
presente a inmortalidade.
Xesús Portas Ferro

stimulus tuus?). E engade o comentario: “O teu aguillón ben que o sentín; pero
¿e a túa victoria?” Ver Poesía última, p. 96.
11
O motivo temático da oración atea abrolla máis dunha vez na poesía de Pereiro,
por exemplo, en “XII (Prayer)”, Poesía última, p. 49.
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Samuel Ruíz (1924-2011), un pastor fiel ao
seu pobo
Victorino Pérez Prieto

Samuel Ruíz, bispo de Chiapas en México, morreu o pasado
24 de xaneiro deste 2011 aos 86 anos nun hospital de Cidade de
México. Era un dos poucos bispos comprometidos cos pobres, a
xustiza e a causa da liberación que nos quedaban; e un dos pais
dunha Teoloxía da Liberación feita praxe. Un home bo, un bo
cristián e un bo pastor. Teño escrito hai xa anos que xunto con
Dom Hélder e os seus compañeiros brasileiros Dom Fragoso (bispo emérito de Crateús) e Dom Pedro Casaldáliga (bispo emérito
de Sao Felix de Aguaia), a carón de Oscar Romero, Méndez Arceo
e Leónidas Proaño, Samuel Ruíz formaba parte da curta lista de
prelados católicos cun perfil atractivo na Igrexa, coñecidos en
todo o mundo non polas súas arroutadas reaccionarias, senón
como decididos defensores dos dereitos humanos, sobre todo
os dos máis pobres (Contra a síndome NNA. Unha aposta pola
esperanza). Como me escribía días atrás un amigo colombiano,
quédanse curtas as homenaxes que se multiplicaron neses días
ao bispo chiapaneco. Samuel Ruíz é xa unha das grandes figuras
de América; e teremos que ir facendo o noso santoral; o mesmo
que dicimos con toda xustiza xa San Oscar Romero do Salvador,
teremos que dicir San Helder Cámara do Brasil… e San Samuel
Ruíz de Chiapas; aínda que a oficialidade da Igrexa se resista a
recoñecerlles tal aureola e poñelos nos altares; foran santos “conflitivos”, mergullados cada un deles nos seus respectivos conflitos
violentos, pero sabían moi ben que o fundador do Cristianismo,
Xesús Cristo, tamén foi un Profeta e un Mesías conflitivo, e dixo
que o Reino padece violencia. Eles comprenderon moi ben que
–como dixo Samuel Ruíz nunha ocasión– “o pecado non está en
tomar parte nun conflito, senón en deixar que as cousas pasen, e
así axudar ao máis poderoso contra o máis débil”.
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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Juan Bedoya titulou o artigo en El País con ocasión do seu óbito: Samuel Ruíz, bispo da liberación; e chamouno “un dos prelados máis lendarios do planeta cristián”, salientando a súa “valente
experiencia relixiosa”. Pola contra, o conservador ABC, titulaba a
súa crónica co alcume O bispo zapatista. Os indíxenas chiapanecos chamábano sinxelamente tatic Samuel (“pai” en tzotzil) polo
seu recoñecido labor en favor dese pobo desposuído e de todos
os pobos latinoamericanos; pero era o anticristo para os seus
detractores, dentro e fóra do país. Tres titulares ben expresivos
que manifestan que Samuel Ruíz era todo menos morno; ante el
ninguén permanecía indiferente. Teño vivamente no meu maxín
a imaxe del, nun encontro cando nos visitou hai uns anos en
Galiza: un home con cara de bo e intelixente, vestido de paisano
cun vello traxe que podía ter recollido no roupeiro de Cáritas, e
cunha gorra que lle acaía mellor que a mitra episcopal.
Un bispo fillo de “espaldas mojadas”
Samuel Ruíz García naceu o 3 de novembro de 1924 en Irapuato (Guanajuato-México). Os seus pais, Maclovio e Lupe, coñecéronse en EE UU, a onde chegaran desde México como “espaldas
mojadas”; ou sexa, como emigrantes ilegais. Regresaron a México
a pouco de casar, e aquí naceu o primeiro dos seus cinco fillos,
Samuel.
Samuel quixo ser cura e, como era un rapaz listo, despois de
iniciar os estudos no seminario diocesano de León, enviárono
estudar en 1947 á máis prestixiosa das universidades católicas: a
Universidade Pontificia Gregoriana de Roma. Ordenouse sacerdote o 2 de abril de 1949; e, nunha carreira fulminante, tras
ser nomeado reitor do seminario onde estudara (1954), aos 35
años era xa o bispo máis novo do seu país e de América Latina.
Nomeado prelado de San Cristovo das Casas, estado de Chiapas,
por Xoán XXIII o 14 de novembro de 1959, recibiu a ordenación
episcopal o 25 de xaneiro de 1960. O lema que escolleu para o
seu escudo episcopal, foi: Para Construír e Plantar; tomado da
vocación do profeta Xeremías, un texto lido no seu funeral de
enterro: “Mira que hoxe te fago inspector sobre as nacións e so66
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bre os reinos, para arrincar e derrubar, para destruír e arruinar,
para construír e plantar” (Xer 1,10). El non quería destruír, só
construír e plantar.
A pesar de ser “a súa eminencia reverendísima”, Samuel Ruíz
nunca perdeu as súas orixes humildes. Como cincocentos anos
antes Bartolomeu de Las Casas, tamén bispo de Chiapas e ardente defensor dos indíxenas na España da conquista, Samuel
Ruíz foi contra corrente; non só fronte ás institucións políticas,
senón, sobre todo, ante os acomodados xerarcas do Vaticano e
do seu mesmo país. Estes últimos non viron nunca con bos ollos
as consecuencias do seu compromiso cos pobres: a súa paixón
pola teoloxía da liberación, as prácticas pastorais heterodoxas que
levou na súa diocese, ou a mediación entre a guerrilla do Exército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e o Goberno mexicano;
mediación que lle foi solicitada, e el aceptou sen medo ás consecuencias. Esta opción polos pobres custoulle atentados contra el
e a súa irmá, amén de problemas sen conto.
Samuel Ruíz permaneceu na mesma diocese corenta anos;
tendo que se retirar no ano 1999 aos preceptivos 75 anos da
xubilación, marcados pola Igrexa. Foron anos moi activos, xa desde o comezo. O mesmo Papa Xoán convocouno expresamente a
Roma entre 1962 e 1965 para o Concilio Vaticano II; concilio
que deixou nel unha fonda pegada. E participou moi activamente
na referencial Conferencia do Episcopado Latinoamericano en
Medellín, no mítico ano 1968; o toque de saída da Teoloxía de
Liberación e a renovación da Igrexa Latinoamericana. Samuel era
partidario dun novo concilio, coma o cardeal Martini; como el
sabía moi ben que “os concilios só son perigosos para a Curia”.
Foi candidato ao Nobel da Paz; con toda seguridade merecíao
máis que outros moitos que o recibiron, e había empregar mellor
os millóns que supón, pero non tiña tanto poder coma eles. Con
todo, recibiu outros moitos recoñecementos polo seu traballo na
defensa dos dereitos humanos. Entre os galardóns recibidos salientan o Premio Pacem in Terris (1996), o Premio Internacional
Simón Bolívar da UNESCO, pola súa loita contra a violencia, a
pobreza e a exclusión (2000), o Premio Internacional de DereiEncrucillada 172, marzo-abril 2011
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tos Humanos de Nüremberg pola defensa dos pobos indíxenas
(2001), o “Premio Fray Bartolomé de Las Casas”, entregado polos
Príncipes de Asturias (2009), e outro menos coñecido, pero non
menos importante, a bandeira verde que se lle concede a quen
é considerado o coidador dos pobos jcanan Lum (1999). Tamén
recibiu o doutorado honoris causa por varias universidades: a Universidade Iberoamericana (1997), a Universidade Autónoma de
Sinaloa (2000), a Universidade Autónoma de Barcelona (2001)...
Un labor pastoral marcado polo Concilio Vaticano II e a
Conferencia de Medellín
Samuel Ruíz chegara á súa diocese disposto a ensinar español aos indíxenas, desenvolvelos, calzalos, vestilos, mantelos,
“culturizalos” e, sobre todo, cristianizalos. Pero o contacto coa
marxinación das comunidades, cambiou o rumbo do seu traballo.
Algo semellante ao que lle aconteceu a Oscar Romero, que se
deixou converter polo pobo salvadoreño, vítima da opresión dos
poderosos. O novo rumbo fíxose máis fiel ao espírito de Ad gentes,
o documento sobre a misión do Concilio Vaticano II que, fronte
á evanxelización tradicional que obrigaba ao indíxena a vivir a
súa fe con esquemas e valores estraños, abriu as portas ás igrexas
autóctonas, como canle onde a fe se encarna. E tamén máis fiel
á revolucionaria Conferencia do Episcopado Latinoamericano
(CELAM), que tivo lugar en Medellín entre agosto-setembro de
1968, e que marcou a transformación radical desta Igrexa Latinoamericana.
Don Samuel aprendeu o tzeltzal e o tzotzil; e estudou a antropoloxía do seu pobo, nun diálogo cada vez máis fondo e
comprometido coa súa xente. A colleita foron 200 comunidades
marcadas polo que chamaron “Catequeses de Éxodo”; comunidades democráticas que elixen aos seus catequistas e diáconos e
fan conxuntamente os seus plans de evanxelización e desenvolvemento; comunidades nas que as mulleres indíxenas participan
coma os máis nas decisións, como manifesta o feito da existencia dunha Coordinadora diocesana das Mulleres (CODIMUJ).
Consciente de que o clericalismo é acotío máis unha rémora que
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unha axuda, Samuel Ruíz non gastaba o tempo “pregando polas
vocacións sacerdotais”; e mesmo –como lle teño escoitado eu–
dicía que prefería non ter moitos curas, pois así a creatividade
dos leigos inzaba con máis altura. “Ao remate –ten manifestado o
tatic Samuel–, podo sintetizar o traballo nun esforzo para que os
indíxenas fosen suxeitos da súa propia historia e para que houbese unha evanxelización encarnada na súa cultura”.
O pai da teoloxía da liberación, o teólogo peruano Gustavo
Gutiérrez, lembraba días atrás nun artigo, unha reunión sobre a
tarefa misioneira da Igrexa que tivera lugar en Melgar (Colombia)
en abril de 1968; fora un mollo fundamental no camiño cara á
transcendental Conferencia de Medellín. O encontro fora organizado polo Departamento de Misións do CELAM; e nel participara moi activamente un bispo novo, Samuel Ruíz: “Xoán XXIII e o
Concilio espertaran nel, home de formación clásica e académica,
inquedanzas que o levaran a ver de modo novo a crúa realidade
de pobreza e exclusión dos indíxenas cara aos que fora enviado
como pastor en 1959”, escribía Gustavo Gutiérrez. Este encontro
axudouno a considerar as cousas desde unha perspectiva latinoamericana e liberadora; o bispo de Chiapas lembraría logo o moito
que esa reunión significara para el. As conclusións de Melgar en
referencia aos pobos indíxenas –engade Gutiérrez, citando–, rematan formulando a esperanza de que “a presenza de Cristo, Verbo Encarnado, nas poboacións de América Latina e a acción do
Espírito nelas dean lugar a unha primavera que revitalice a Igrexa
en América Latina neste intre de cambio de opción histórica”.
Máis adiante, Samuel Ruíz tivo un relatorio ao comezo da Conferencia de Medellín, no que pediu “unha especial consideración
sobre a situación dos indíxenas no continente latinoamericano”,
e advertiu que de non ser así “seguirán acumulándose os séculos
sobre este vergoñento problema que ben puidera chamarse o fracaso metodolóxico da acción evanxelizadora da Igrexa de América
Latina”. Medellín propuxo tamén con firmeza que a solidariedade
cos pobres non pode limitarse á axuda inmediata, aínda que necesaria; debe tamén sinalar e denunciar as causas da situación
na que viven. E Samuel non temeu facelo; mesmo co risco da
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súa vida, incomprensións, hostilidade e mesmo maltrato; dolorosa
situación que Samuel Ruíz viviu pacificamente.
A súa vida de pastor na diocese Chiapas foi particularmente
consagrada nesta liña á poboación indíxena; con amor e comprensión das súas culturas, defendendo os seus dereitos, propondo un
Evanxeo de amor e xustiza, ordenando indíxenas como diáconos
casados para servir, etc. O seu labor estendeuse a todo o seu país
e mesmo alén del. Para iso traballou sempre en equipo, soubo
rodearse de leigos e leigas, relixiosas e curas cos que estudaba
a realidade humana e social, avaliaba os proxectos pastorais que
compartían. Gustavo Gutiérrez non dubida en concluír dicindo:
“Trátase sen dúbida dunha das experiencias pastorais máis ricas
que se teñan feito no continente Latinoamericano neste terreo”.
En coherencia con estas opcións, no ano 1979 Samuel Ruíz
convocou en Chiapas un encontro sobre Movementos indíxenas e
teoloxía da liberación. Acudiron líderes indíxenas, bispos, axentes
pastorais, teólogos de diferentes países do continente que trazaron informes sobre a situación social e pastoral de cada lugar, e
fixeron unha reflexión teolóxica sobre este tema cada vez máis
presente.
Como é ben sabido, Samuel Ruiz de Chiapas foi bispo dunha
conflitiva rexión, e tivo relación co Sub-comandante Marcos,
líder do Exército Zapatista. Xogou un papel clave no proceso
de paz desta rexión rica de xente pobre. Un papel molesto para
os poderosos terratenentes e para certos sectores da xerarquía
eclesiástica, que chegaron a esixirlle a renuncia. Pero un papel
perfectamente comprendido polo pobo ao que serviu con todas
as súas capacidades. Durante eses anos, a voz do tatic Samuel
resoou profética e incansablemente no territorio chiapaneco e
por todo o mundo, en defensa dos pobres e excluídos, sobre todo
dos indíxenas historicamente marxinados e sistematicamente privados dos seus dereitos. Foi o paladín dunha fe cristiá xenuína e
exemplarmente inculturada, como froito do seu traballo pastoral,
un traballo que xerou corpo social e eclesial, feito realidade nos
numerosos grupos e organizacións populares que naceron co seu
apoio. Nunca defendeu a violencia; e mesmo manifestou nalgunEncrucillada 172, marzo-abril 2011
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ha ocasión: “Detrás do levantamento non hai, como se di, un
proceso de ideoloxización por parte da teoloxía da liberación. É o
reclamo das terras que pertencen aos indíxenas, a represión e a
fame, o que xera un momento no que se di xa abonda”.
Non é de estrañar que os seus críticos digan tamén cousas
como estas, que sintetiza a ultradereita Infocatólica: “De tanto
que buscou inculturar o Evanxeo rematou distorsionado o sentido
do catolicismo apostólico e romano”… Nos seus 40 anos de servizo pastoral medraron como a escuma os diáconos permanentes
casados indíxenas, ex-catequistas que aseguran estar listos para
converterse en sacerdotes coa súa muller e fillos, tal como o
mesmo Ruíz lles dixo que ocorrería... Numerosas veces pediu ao
Vaticano instituír o sacerdocio dos casados… A Sede Apostólica
non lle deu a razón e decidiu suspender a ordenación de diáconos
permanentes casados na súa diocese, cando lle foi aceptada a súa
renuncia, para evitar maiores conflitos”.
Pola contra, no seu funeral, mentres a xente berraba “se ve, se
siente, Tatic está presente”, un colega e amigo bispo, Raúl Vera,
dixo del: “Vemos que até a fin da súa vida conservouse coma un
auténtico fillo de Deus polo seu traballo pola paz, que nace da
xustiza e do amor”. E, mal que lle pese aos seus críticos ultras, os
seus restos repousan na catedral, de costas ao altar maior.
Un bispo quen de chorar, movido pola compaixón fonda
polo seu pobo
Moitas cousas se poden contar deste home excepcional; os
medios contáronos algunhas eses días. Pero a min houbo unha
que me impresionou particularmente, e me resultou moi expresiva da calidade humana e evanxélica do bispo de Chiapas: velo
chorar sinceramente en público polo sufrimento do seu pobo.
Foi con ocasión da masacre de Acteal, no Nadal de 1997; cando
un grupo de indíxenas foi asasinado impunemente no servizo á
xente perseguida. Tamén o Evanxeo fala de que a Xesús o viron chorar en máis dunha ocasión; particularmente pola morte do amigo Lázaro. Estas bágoas son expresión fonda de algo
que define a Xesús de Nazaret como ningunha outra cousa, tal
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como teño escrito: a compaixón; chave para comprender a súa
personalidade e entraña do sermón do monte (“Seguir a Xesús
na compaixón e no camiño da cruz”, Con cordas de tenrura). A
compaixón, lonxe de ser sensiblería estéril, constitúe unha forma
radical de crítica, porque anuncia que a dor dos irmáns non pode
ser aceptada como normal e natural, senón que é unha situación
anormal e inaceptable ante a que cómpre tomar partido. A verba
grega empregada normalmente na Biblia para expresar a idea da
compaixón é splanjnidsomai (que vén significar algo así como
abrazar visceralmente coas propias entrañas, os sentimentos ou
a situación do outro). Iso foi o que fixo Xesús; consciente de que
a verdadeira compaixón, expresión radical do amor, é profundamente subversiva e transformadora. E Xesús fixo súa a dor dos
marxinados, introducíndose na súa realidade, na súa historia. A
persoa, as palabras e as obras de Xesús de Nazarét chocaron frontalmente coa insensibilidade social de onte, de hoxe e de sempre;
foi un home compasivo no máis fondo senso da palabra. E así
tamén Samuel Ruíz.
Rara vez se sente chorar a un venerable bispo, especialmente
cando non o fai con “bagoas de crocodilo”, ou froito dunha emotividade senil. As bagoas do tatic Samuel Ruíz –máis pai que nunca– na pantalla dos informativos de todo o mundo, manifestaban
a dor dun pobo e dunha Igrexa que está con ese pobo, masacrado
polos poderosos de sempre.
A masacre de Acteal foi todo un símbolo, que alguén expresaba
na prensa eses días deste xeito, relacionando Nadal coa matanza
dos Inocentes: “O neno Xesús nace en Belén e morre en Chiapas”. Non era a única vez que tales cousas ían sacrilegamente
xunguidas: a rimbombante, desenfreada, consumista e orxiástica
celebración do humilde nacemento do Príncipe da Paz, co asasinato dos pobres entre os que o Nazareno atopou o seu fogar. Un
símbolo que nos uniu con forza inusitada aos indíxenas mexicanos de Chiapas. A noticia correu como regueiro de pólvora polos
distintos medios de todo o mundo. Eu recibía temperanmente
na miña caixa de correo electrónico o comunicado enviado o día
22 de decembro pola diocese de San Cristobal de las Casas. O
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texto viña encabezado por unhas impresionantes palabras: “Xesús
Cristo, o Noso Señor, o Príncipe da Paz vén a nós cunha mensaxe
desde o frío e a pobreza do noso pobo. Hoxe sentímolo tan actual
que nos fai ver realmente como o Verbo, que veu poñer a súa
morada entre nós, foi recibido por algúns e rexeitado polas tebras.
O día de onte na comunidade de Acteal...”. No comunicado precisaban quen era realmente o grupo masacrado polos sicarios do
PRI, o partido gobernamental: Las Abejas, un grupo pacifista que
apoia unha solución negociada para o conflito da rexión; estaban
alí construíndo un campamento para os desprazados. Engadían
que no intre do asalto armado, o grupo estaba facendo oración
nunha ermida do lugar.
Outro bispo capaz de chorar polos pobres e rebelarse contra a
inxustiza opresora, contestou xa no día seguinte ao comunicado
enviado pola rede: Pedro Casaldáliga, poeta e profeta, daquela
bispo de Sâo Felix de Araguaia, no Brasil. Tras manifestar a súa
rebeldía contra a sistemática violencia que exercen os poderes
fácticos contra os pobres, e negar calquera xustificación cínica
que puidera facer o goberno mexicano, Casaldáliga remataba
manifestando a súa solidariedade, apertándoos “con inmensa dor
e infinita tenrura”, asegurándolles a fortaleza e paz de Xesús de
Nazarét “fillo de Deus e de María, que se fixo pobre cos pobres e
que deu a súa vida para todos”.
Non foi el só, crentes e non crentes choraron, berraron e
manifestaron a súa solidariedade con ese pobo e esa Igrexa de
Chiapas, branco da violencia asasina dos que saben que alí o
cristianismo non é unha ideoloxía alienante, adormentadora, que
fai submiso ao pobo explotado, senón a forza revolucionaria do
Deus liberador que clama xustiza para os pobres.
A imaxe de Samuel Ruíz chorando polo seu pobo masacrado,
manifesta toda a grandeza e solidariedade deste bispo grande co
seu pobo.
Victorino Pérez Prieto
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Apéndice
Homilía no funeral de Tatic Samuel Ruíz, pronunciada na capela do Centro Universitario Cultural (Cidade de México) o 24 de
xaneiro de 2011 por Frei Raúl Vera, O.P., bispo de Saltillo.
Estas lecturas que escoitamos (Xer 1, 4ss; Rm 8, 35ss e Mt 5)
revelan a don Samuel como un home que viviu integramente o
Evanxeo. O texto do profeta Xeremías, de maneira espléndida,
revela a súa propia vida. A providencia de Deus quixo que hai
cincuenta e uns anos, dous sacerdotes da Diocese de San Cristovo das Casas elixisen para el, o lema que utilizou no seu escudo
episcopal, que era precisamente “Para Construír e Plantar” que
está tomado deste texto do profeta Xeremías.
Don Samuel foi como o profeta Xeremías, un home que viviu
e experimentou a contradición. Unha persoa cuxas accións eran
discutidas e condenadas por unha banda da sociedade, pero para
os pobres e para quen traballamos xunto con el, para eles, don
Samuel foi unha luz potente en quen se cumpriu integramente
aquilo que Deus lle dixo ao profeta: “Desde hoxe douche autoridade sobre as xentes e sobre os reinos, para extirpar e destruír,
para perder e derrocar, para reconstruír e plantar” (Xer 1,10).
Don Samuel chegou a un Chiapas infestado de inxustizas e de
abusos contra o pobo indíxena e contra os pobres. Tocoulle ver
cos seus propios ollos as costas dos homes indíxenas marcadas
polo látego dos finqueros; constatou desde a palabra dos pobres
indíxenas, cando el chegou a esa zona, que o salario para eles
era de tres centavos ao día, e aínda se trataba dun salario que
nunca se pagaba, pois existía a tenda de raia. Tamén coñeceu ás
raparigas indíxenas sometidas á “lei da pernada”, é dicir, o patrón,
antes de que elas chegasen ao matrimonio, tiña que constatar,
uníndose a elas, a súa virxindade.
Toda esta situación de inxustizas, de abusos, de trato inhumano
para os indios maias, é o que non só coa súa palabra de verdade,
de xustiza e de amor na súa proclamación da dignidade que teñen os fillos e as fillas de Deus denunciou, senón sobre todo coa
construción dunha Igrexa na que puxo os medios para que toda
esa serie de inxustizas e malos tratos desaparecesen a través das
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instancias que aos poucos se foron construíndo, onde por medio
da evanxelización, quen foran escravos, quen estaban sometidos,
quen non tiñan voz, coñecesen a dignidade que Deus lles deu
desde o seu nacemento. E eses mesmos indíxenas homes e mulleres, por medio da súa participación activa e a construción desas
instancias, participaron no cambio das estruturas sociais, nas que
se xustificaba e se instrumentaba o trato inhumano que recibían.
Desta maneira Tatic Samuel axudou a que quen eran oprimidos
e humillados se convertesen, como anuncia o profeta Isaías, en
carballos de xustiza, reparadores e reconstrutores de cidades devastadas (Cf. Is. 61,3-4). Todos e todas somos testemuñas, que
colaboramos con el en Chiapas e quen coñecemos a súa obra
desde outros espazos, do que significou para el este traballo pola
liberación dos pobos maias que viven en Chiapas. Entendemos
perfectamente polo texto do profeta Xeremías de onde lle viña a
fortaleza inquebrantable que o caracterizou.
Coma se estivesen gravadas no seu corazón estas palabras:
“Mira que hoxe te convertín en praza forte en alicerce de ferro,
en muralla de bronce, fronte a toda esta terra… Faranche a guerra, máis non poderán contigo, pois contigo estou para salvarte”
(Xer 1,18-19).
O texto da Carta aos Romanos describe por boca de San Paulo o
ánimo que caracteriza aos elixidos de Cristo: “Quen nos separará
do amor de Cristo?, A tribulación?, A angustia?, A persecución?,
A fame?, A nudez?, Os perigos?, A espada?…En todo isto saímos
vencedores grazas a Aquel que nos amou” (Rm 8, 35.37).
Hoxe na Pascua de Tatic, nós estamos a celebrar o seu triunfo,
coa forza de Cristo, sobre todos estes obstáculos; el déixanos a
herdanza da esperanza nun mundo diferente, nun México xusto,
nun México no que reine a paz. Coa súa sabedoría da vida, co seu
testemuño de fe, co seu amor pola familia humana, dinos: Teñen
que loitar, teñen que ser valentes, pois o triunfo do ben sobre o
mal está asegurado. Que non decaia nunca a súa fortaleza, que
non os venza nunca o desánimo.
O comezo do Sermón da Montaña que nos mostra o evanxeo de
Mateo co discurso das benaventuranzas, demóstranos a calidade
76
196

Encrucillada 172, marzo-abril 2011

Samuel Ruíz (1924-2011), un pastor fiel ao seu pobo

do home que foi Tatic Samuel, xa que encarnou en toda a súa
integridade a palabra de Xesús. Hoxe, con toda verdade, podemos
chamar a Tatic benaventurado. Pola súa identificación cos pobres
e aflixidos, pola súa perseveranza para vencer o mal a forza de
ben, polas bágoas que lle vimos derramar á beira dos humillados
vítimas da crueldade humana aos que el lles ensinou a traballar
pola xustiza, liberándose de calquera sentimento de rancor e de
calquera movemento de vinganza, confiando en que o Señor, é a
recompensa dos xustos.
El é un exemplo dos famentos e sedentos de xustiza; con todas
as súas forzas traballou por desterrar a inxustiza e suplantala pola
xustiza. Con todas as súas forzas mantivo por encima de todo
a súa loita polo respecto aos dereitos humanos e a dignidade
de todos e todas. Non había sufrimento que non tocase o seu
corazón. Sempre ante quen o calumniaron, tratárono de deter
polos medios máis ruíns neste traballo polo ben da comunidade
humana, don Samuel actuou sempre con misericordia ante eles,
esperando con paciencia que un día entendesen cal sería o fin
desastroso das súas vidas se seguían adheridos ao mal, ás súas
ambicións e ao seu egoísmo.
Don Samuel tivo ollos para ver a imaxe de Deus en cada un
dos seus irmáns e irmás porque tiña o corazón limpo. E con toda
verdade vemos que até o final da súa vida conservouse como un
auténtico fillo de Deus polo seu traballo pola paz, que nace da
xustiza e do amor.
Ditoso ti, Tatic Samuel, perseguido pola causa da xustiza, porque teu é hoxe en plenitude, o Reino dos Ceos. Ditoso ti, Tatic
Samuel, que fuches obxecto de inxurias e calumnias; de innumerables persecucións, de vituperios, de insultos pola causa de
Xesús, que é a plenitude da vida dos pobres, a plenitude da vida
para todos os seres humanos nesta terra. Alégrate agora e salta
de contento ante Deus porque isto sufríchelo por ser profeta fiel
de Xesús. Ditoso ti, Tatic Samuel, que hoxe gozas da recompensa
dos xustos.
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Un mundo estremecido
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. A lúa chea do día de San
Xosé
Para os que precisan explicacións simbólicas que se
impoñan á propia evidencia
dos feitos, a lúa chea do día
de San Xosé, que era a máis
grande e máis brillante dos últimos dezaoito anos, coincidiu
cun terremoto de nivel nove na
escala de Richter, seguido dun
inmenso tsunami en Xapón, co
comezo dunha nova guerra, disimulada canto se queira, pero
cruenta en Libia, cun andazo de
revolucións nos países árabes e
especialmente no Mediterráneo
de consecuencias difíciles de
previr e con novos síntomas
de desestabilización económica
que ameazan con prolongar
unha crise que serve de contexto a todos estes tremores
que axitan o mundo. Pero non
é preciso acudir aos astros para
explicármonos tanta desgraza
porque é evidente que estamos
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diante de desaxustes traballados
polos homes, gobernantes ou
cidadáns, ao longo do tempo e
que, agora, en forma de conflitos maduros, ameazan cun
cambio tan profundo que pode
deixar atrás unha forma de vida
e enfrontarnos ante incógnitas
que afectan aos equilibrios e organizacións do mundo enteiro.
Galicia asiste a esta convulsión desde a súa condición
fisterrá e europea, nunha combinación que parece afastarnos
dos efectos inmediatos de todos os conflitos e garantirnos
a doce mediocridade dun dos
espazos máis ricos, estables
e libres do mundo. Por iso,
podemos ter a sensación de
que nada disto vai connosco
e caer na tentación de seguir
enredando cos nosos pequenos
problemas, tratándoos coma
se fosen grandes. Vaiamos por
partes.
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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2. O debate da autonomía
O debate do estado da autonomía, celebrado tamén nas
vésperas de San Xosé, foi coma
unha discusión nun patio de
comadres. Para o presidente
da Xunta toda a política galega
segue xirando sobre o principio
omnipresente de que “toda a
culpa tena Zapatero”, de que a
maioría dos españois non nos
quere ben e discrimínannos
inxustamente e de que, a pesar
de que nós facémolo todo ben,
hai un empeño agochado na
historia que frustra a maioría
dos nosos proxectos. E así, con
tan estrafalarios principios, resulta case imposible gobernar.
As competencias estórbannos,
a xustiza non nos protexe suficientemente, a señora Salgado
quítanos as caixas e róubanos
800 millóns de euros, o señor
Blanco non pode facer o AVE
porque anda na sucesión de
Zapatero, e as cousas internas
non poden ordenarse porque
vivimos en crise e todas as forzas se nos van en facer recortes
orzamentarios e presumir de
austeridade.
O noso futuro, segundo Feijoo, consiste única e exclusivamente en esperar por Mariano
Rajoy, a pesar de que o PP en
Madrid deixou progresar con

entusiasmo a reestruturación
financeira de Salgado e Mazo e
tampouco plantou cara aos intentos cataláns e mediterráneos
de considerar o AVE galego
unha dilapidación, propoñendo
como alternativa o enlace mediterráneo dos numerosos AVES
radiais que van a Barcelona,
Valencia, Alacante, Murcia,
Granada e Málaga. Con tanta
confusión e tanta impotencia
non é de estrañar que Núñez
Feijoo e o seu goberno estime
que os grandes acontecementos do mundo non teñen nada
que ver con nós e que toda a
nosa acción política debe estar
encamiñada a chorar polo que
puidemos ser e non somos, ou
polo que puidemos facer e non
fixemos.
Neste mesmo debate, a
proposta do socialista Manuel Vázquez tamén semella
nacer coas ás cortadas. Para o
PSdeG-PSOE, Galicia tamén
ten moi escasas posibilidades
de gobernarse por si e, por iso,
toda a política parlamentaria
do PSOE, consiste en demostrar que Zapatero é mellor que
Rajoy, que o bipartito foi mellor
que o goberno de Feijoo e que
non hai grandes cambios programáticos que poidan librarnos da desorde institucional e
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territorial, da fragmentación
das infraestruturas, do minifundismo industrial e agrario, e da
fragmentación do sistema educativo e da investigación que
nos teñen ancorados ao penúltimo posto do ranking español,
o que nos impide, no medio
da maior onda de axudas que
recibimos na historia, rachar
cos desaxustes estruturais que
minguan o noso crecemento.
O BNG pola súa parte está
eufórico no seu desenfoque.
Pegado a unha estratexia de
corte nacionalista que permite
facer discursos illados de todo
contexto e de todo realismo,
Guillerme
Vázquez,
segue
crendo que se pode facer unha
caixa pública ou semipública
que funcione coma un banco
central dos que en Europa xa
non hai, á marxe de toda coordinación e de toda orientación
estrutural da súa función crediticia e da súa rendibilidade
inversora. Para Guillerme Vázquez, que semella ser o máis
feliz dos tres líderes, unha
Galicia máis illada de todo e
máis soberana, podería resolver
tamén os problemas do paro,
o problema do crecemento e a
crise que afecta ao noso sistema
produtivo. Por iso, resume todas as súas aspiración na elabo80
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ración dun novo estatuto que,
sen máis axuda que a vontade
política, supera nun só chanzo
os problemas de financiamento
autonómico, o financiamento
das pensións, os desaxustes
do sistema laboral, o financiamento da dependencia e o
problema crediticio que afecta
ás nosas empresas e ás nosas
administracións. Pechado na
súa torre de marfil, Guillerme
Vázquez non ve nin o que pasa
en Portugal, nin en Irlanda, nin
o desastre grego, nin a ruína
de Islandia, nin as dificultades
que o propio sistema español
está pasando para manter as
expectativas dunha economía
ancorada ao grupo de países
máis estables e dinámicos da
Unión Europea. Tampouco
ve a necesidade de financiar
e coordinar as inversións que
son esenciais para a nosa economía, como son a reforma do
ferrocarril, o sistema portuario,
as autopistas marítimas e toda
a infraestrutura tecnolóxica
que nos ten pegados ao resto
do mundo. Porque o BNG está
entrando nunha etapa na que
todo o arranxa recorrendo leis
e decretos diante do Tribunal
Constitucional e facendo manifestacións contra a tremenda
discriminación na que nos
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manteñen os que teñen envexa
da nosa vivacidade política e da
nosa prosperidade económica.
Por iso, o debate do estado
da autonomía foi coma unha
cura de ensimesmamento que
nos define coma un país feliz,
envolto na súa conformidade e
no seu despiste.
3. O terremoto
A pesar de todos os pesares,
o Xapón resistiu con eficacia
e dignidade a inmensa desgraza do terremoto do día 11 de
marzo, e ata poderíamos pensar
que, de non terse producido o
posterior tsunami, apenas teríamos motivos para reflexionar
nas circunstancias que nos
levaron á gran desgraza que
está sufrindo o país do Sol nacente. Pero sucedeu que toda
a infraestrutura que estaba
preparada para soportar sismos
de magnitude nove, non era
a adecuada para soportar un
tsunami que arrastrou pobos
enteiros cara ao mar aberto e
que, entre esas infraestruturas
que non estaban ben situadas
nin calculadas, estaba a central
nuclear de Fukushima, que
está complicando de forma
extremadamente grave todos
os procesos de reconstrución e

toda a acción humanitaria que
é precisa despois dun terremoto. Xapón, insistimos, respondeu ben a este novo reto. Pero
a súa condición de sociedade
infalible e perfectamente organizada quedou tocada, e con
ela perdeuse tamén a confianza
en que un desastre natural, ou
doutro calibre, pode quedar
limitado e illado sen repercutir
na economía e na concepción
social do resto do mundo.
Como réplicas da crise económica e política aberta no Xapón, producíronse cousas tan
estrañas como a paralización
dunha parte da produción de
coches en Europa –tamén en
Vigo–, un debate caótico sobre
o futuro da enerxía nuclear, o
peche precipitado e confuso
dalgunhas centrais nucleares
en Alemaña e importantes dificultades para manter en equilibrio as divisas –especialmente
o yen e o dólar– que ameazan
con prolongar e agravar a saída
da crise. Falar de crise de enerxía nuclear é, neste intre, falar
de crise enerxética xeral. Estamos ante un novo episodio de
crise petrolífera que se mestura
de forma perigosa cos conflitos
de toda índole que pesan sobre
a gran maioría dos países produtores.
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Máis aló do problema sanitario que puidese derivarse
do accidente de Fukushima,
cuxas consecuencias son aínda
difíciles de medir, o terremoto
de Xapón veu demostrar dúas
cousas contraditorias que parecen a curto prazo imposibles
de equilibrar: a globalización
do sistema produtivo enerxético e ambiental, e a absoluta
incapacidade dos países para
aceptar que todas estas cuestión non poden ser gobernadas
desde o principio soberano que
inspirou o mundo, que agora,
con toda evidencia, estase acabando. O peche das centrais
nucleares xermanas, protagonizado por unha gobernante que
está asistida por un dos equipos
científicos mellores do mundo
e coa circunstancia de que ela
mesma é doutora en Física, podería simbolizar a estupidez e o
desnorte dun mundo que, estando capacitado para producir
problemas globais e conectado
en todos os aspectos infraestruturais ás mesmas redes de
acción e influencia, aínda conserva o pensamento infantil de
tapar os ollos, ou meterse nun
caixón, tan pronto percibe que
unha onda de desastres se abalanza sobre o mundo.
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O problema, empezo a pensar, non é a física, senón a
metafísica. Non é a economía,
senón a ética. Non é a acción,
senón a orientación. E todo
indica que, dotados como estamos dunha gran capacidade
tecnolóxica que pode transformar o mundo e todo canto nel
sucede, temos, porén, unha
paradoxal incompetencia para
gobernar, orientar e entender
as consecuencias de toda esta
situación.
4. A guerra
Os grandes líderes do mundo
civilizado e democrático que
habitan sobre todo en Europa
e Norteamérica, aínda pensan
que a pobreza e a ditadura
caen do ceo e que se reparten
polo mundo coma unha lotería de premios negativos que
vai sementando de sátrapas
e ditadores Libia, Afganistán,
Iraq, Iemen, Siria e outros
sesenta ou setenta países do
mundo. O problema é que os
cidadáns que habitamos sistemas democráticos avanzados e
que tan acostumados estamos a
esixirlle aos nosos gobernantes
que cumpran minucias que
nos ofenden sobre maneira,
tamén cremos que a miseria e
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a violencia son consubstanciais
ao mundo e que non temos
nada que ver na forma na que
evolucionan os países ou áreas
xeográficas que, de vez en cando, nos sorprenden cos seus
conflitos inesperados. Pero
a realidade é absolutamente
a contraria. Neste momento
non existe ningún conflito no
mundo que non teña por orixe
a indecencia, o imperialismo,
a sobreexplotación ou o aberto
latrocinio iniciado polos países
ricos. Non cometeremos a desmesura de pensar que unha boa
parte dos conflitos do terceiro
mundo non teñan como causa
principal a corrupción sistémica coa que están gobernados.
Pero a pouco que indaguemos
nas orixes desta problemática,
o imperialismo europeo, as
condicións do comercio mundial e as condicións económicas desiguais, aparecen na base
e mantemento nas ditaduras
que despois queremos eliminar.
Irán, Iraq, Afganistán, Paquistán, Israel, o Medio Oriente,
Exipto, Libia, Tunes, Alxeria e
Marrocos, por non estendernos
a outras áreas que neste momento restarían contundencia
á nosa análise. Son, en todos os
casos, produtos requintados da

política exterior e das relacións
económicas de Occidente. O
feito de non entendelo así é o
que nos impide ir reformando o mundo dunha maneira
sistemática e progresiva antes
de que estoure en conflitos
sanguentos e inabordables e é
o que nos deixa nas mans da
guerra, entendida como único
instrumento para repoñer equilibrios cada vez máis inmorais e
menos estables.
O que se leva hoxe é que,
ante calquera intento de facer
política comparativa, todos os
parlamentos, chancelerías e
xefaturas de estado do mundo
e tamén todos os centros de investigación estratéxica, contesten coa mesma estúpida e mal
intencionada advertencia: “non
é o mesmo”. Pero a realidade é
que case todo é o mesmo. En
todos os conflitos reprodúcense dunha maneira sistemática
as mesmas causas e consecuencias. Primeiro vendemos
as armas e despois temos que
destruílas. Mantemos relacións
con ditaduras ás que subministramos todo o que precisan
para selo e despois bloqueamos
ese comercio ilícito no que nós
somos principais subministradores. Preferimos ditadores
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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que se adapten aos nosos caprichos a democracias, que teñan
esixencias xustas fronte aos
nosos propios exceso, para que
despois nos vexamos obrigados
a destruír con guerras prolongadas, inxustas e vergoñentas,
as propias inercias que crearon
os nosos ditadores. No fondo
de todo sabemos cales son as
relacións políticas e económicas que xeran e agudizan estas
situacións, pero non estamos
dispostos a modificalas en aras
dun mundo que sexa máis xusto e máis aberto á paz e á solidariedade entre os países. Niso,
a guerra de Libia parécese moito a todas as últimas guerras.
É unha guerra que se fai con
impresionante forza destrutiva.
É unha guerra na que morren
moitos máis civís que militares.
É unha guerra que ten o mesmo armamento nos dous lados
do conflito. É unha guerra feita
por planos, onde os do plano
alto bombardean limpamente
e con garabata, e os de plano
baixo, a rás de terra, poñen a
violencia sucia e sanguenta. É
unha guerra que non ten explicación xeral nin responde a
criterios de intervención obxectivos. É unha guerra que, unha
vez aberta, con certos trazos de
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capricho e vinganza, ninguén
sabe como pechar senón é a
través da conversión de conflito
interminable e de baixa intensidade.
5. A Unión Europea
No conflito aberto no Magreb
e Medio Oriente, a Unión Europea debería ser o principal
actor e protagonista, xa que
nela se atopa, teoricamente,
unha gran capacidade para dar
pautas de solución xusta e democrática; unha grande economía para axudar ás transformacións sociais; unha forza máis
que suficiente para intervir con
criterio obxectivo e xeral onde
fose necesario. Pero a Unión
Europea non está presente nestes conflitos. Non o está porque
unha pegada de soberanismo e
rancia grandeza histórica está
enfermando a cultura política
das grandes nacións europeas.
E porque, lonxe de seren as
institucións europeas as que toman as decisións, estamos nas
mans de gobernantes travesos
e imprudentes que, apoiándose
alternativamente na relación
bilateral cos Estados Unidos,
nos clubs políticos chamados
G-7, G-8, G-20, Liga Árabe, políticas mediterráneas e alianzas
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bilaterais múltiples manexan ás
políticas europeas, á OTAN e
ao Consello de Seguridade da
ONU cunha indecencia e unha
ineficacia que non deberíamos
tolerar.
Na perspectiva española, que
sempre se desenvolve entre
a incapacidade para liderar
políticas internacionais e o
complexo histórico que nos
impele a participar en todas
as aventuras que teoricamente
nos poden sacar do “recuncho
da historia”, sería absolutamente imprescindible facer un
discurso europeo que, unha de
dúas: nos libre de responsabilidades nos conflitos de Sarkozy,
Busch, ou de calquera outra
iniciativa egoísta e entolecida,
ou nos conduza a foros de decisión e debate nos que teñamos
participación institucional e
efectiva. O que nós debemos
dicir é que se Europa como
tal arbitra un conflito, estamos
dispostos a participar nel con
todas as consecuencias. Pero
que, precisamente por iso, porque Europa xa existe e estamos
nela, non estamos dispostos a

mesturarnos en ningún outro
modelo de decisión aventureira
e orientada a facer botín que
veña auspiciada por formas de
liderado, por clubs e alianzas
internacionais ou por lembranzas históricas, nostálxicas, e no
contexto actual, inoperantes.
No momento de pechar esta
situación todo indica que os
conflitos do Magreb vanse prolongar dunha forma dramática
e interminable e que Europa
vai sufrir un enorme desengano
da política de listiños que está
dominando e fragmentando
o panorama político do máis
grandioso intento de construír
unha forma de goberno moral
e eficaz no mundo contemporáneo.
6.- Posdata
Para que algo sexa positivo
nesta crónica, terminarei dicindo que creo firmemente en que
Xosé Blanco vai acabar o ano
2011 con todo o AVE a Galicia
licitado e contratado.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Novas sobre Miguel de Cervantes
Xoán Bernárdez Vilar

Para quen busque en enciclopedias, ou mesmo en internet, Miguel de Cervantes –ou
“Cerbantes” coma nalgunha
ocasión chegou el mesmo a
firmar– naceu, ou suponse que
naceu, en Alcalá de Henares o
29/9/1547. Está documentado
na acta de bautismo que o seu
pai era un cirurxián chamado
don Rodrigo de Cervantes e a
súa nai dona Leonor.
Asemade, Miguel de Cervantes Saavedra, soldado, poeta,
novelista e dramaturgo, que
perdeu parte do brazo esquerdo
a consecuencia dunha arcabuzada na famosa batalla de
Lepanto do 7 de outubro de
1571, morreu en Madrid o 22
de abril de 1616, non o 23,
como se ven dicindo.
No seu retorno á Península
foi apreixado por piratas que
o levaron a Alxer, onde houbo
de permanecer máis de cinco
anos, ao longo dos que tentou
86
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fuxir cantas veces puido. Por
fin, en 1580, os trinitarios pagaron o seu rescate, e recobrou
a liberdade.
Coma todos os homes importantes, a vida de Cervantes está
arrodeada de numerosas dúbidas e contradicións que, nestes
intres, e despois de varias décadas de pescuda, está a tratar de
despexar o investigador César
Brandariz, madrileño de nacemento, aínda que con apelido
galego, circunstancia que pode
que non o axude demasiado.
Acaba de presentar un traballo
sobre o caso no Círculo de Belas Artes da Vila e Corte o pasado 22 de febreiro, publicado
por Ézaro Edicións. Brandariz
considera poder demostrar
que o apelido Cervantes é lugués de orixe, que o escritor
naceu no lugar de Cervantes,
en Sanabria, e que estudou no
colexio dos Xesuítas en Monterrei, de cuxos compañeiros de
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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clase fala o autor do Quixote
nunha égloga coa súa propia
caligrafía, polo madrileño atopada. Tamén puido examinar a
partida de nacemento, na que
advertiu que o nome de Miguel
foi engadido ao marxe da mesma, máis dun século despois.
Aporta tamén palabras utilizadas por Cervantes que non
son propias da Mancha, senón
galegas, sanabresas ou portuguesas. Tamén sospeita que o
autor puidera ter ascendencia
xudía. Trátase, pois, de datos
quizais non demasiado claros
pero que, en conxunto, parecen
clarificar parte da misteriosa
vida do autor.
Audiovisual
Milagros Bará Viñas, sobriñaneta do famoso violinista Manolo Quiroga Losada, creou
en febreiro do ano pasado un
facebook sen ánimo de lucro.
A súa páxina, Recuperación do
patrimonio musical galego dos
séculos XIX-XX, xa leva contabilizadas máis de 800.000 visitas.
Neste labor de pescuda a autora recibiu axuda de numerosos
colaboradores, se ben que o
máis destacado do traballo correu ao seu cargo. Os achados
conseguidos son sorprenden-

tes, coma por exemplo centos
de fotografías inéditas, ou un
disco dedicado a Manolo Quiroga atopado no Xapón. Este
facebook transformouse xa nun
decisivo museo virtual do noso
patrimonio musical.
Banda deseñada
Nos anos 80 a revista viguesa
Tintimam fora unha auténtica
icona da Banda Deseñada do
país. Pero en 1986, como tantas outras grandes e imperiosas
iniciativas, acabou por pasar a
mellor vida. Afortunadamente,
o 18 de marzo do ano que vivimos, ou sexa, un cuarto de
século despois de tan infausto
acontecemento, o mesmo que
a mítica Ave Fénix, a revista
vén de renacer de novo baixo
a dirección de Xavier Moreda,
que en 1984 se ocupaba da súa
parte cultural. No intre no que
escribimos hai xa varios números desta renacida Tintiman
nos quioscos. As súas temáticas
principais son: a arquitectura,
a moda, a gastronomía, o cine
e a literatura.
Cine e Teatro
Ao longo dos últimos vinte
anos, o Centro Galego das ArEncrucillada 172, marzo-abril 2011
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tes da Imaxe (CGAI) conseguiu
localizar, ou recuperar, máis de
tres mil películas feitas en Galicia. A primeira é muda, como
é natural, sendo dirixida no ano
1916 polo precursor do noso
cine, José Gil, do que se perdeu
case que toda a súa produción.
Pero hai outros tesouros como
La Casa de la Troya, realizada
polo propio Alejandro Pérez Lugín (Madrid, 1870 - A Coruña,
1926), autor da famosa obra e
director tamén de cine, entre
outras actividades. Sobre Pérez
Lugín, sábese tamén que levou
o filme polos pobos galegos,
amosando nel, coma reclamo,
imaxes de diversas localidades,
aínda que non tivesen relación
con Compostela, que era onde
se desenvolvía a acción. Tamén
foi localizada unha parte da
fita, do ano 1936, “Galicia”,
obra do mundialmente coñecido director Carlos Velo (Cartelle, Celanova, 1909 - México,
1988). O material axuntado
polo CGAI permite coñecer
unha grande parte da historia
recente do país, incluída a emigración e feitos tan curiosos
como ver ao famoso produtor
Cesáreo González (Vigo, 1903,
Madrid, 1968) na súa etapa de
Presidente do Celta, ou a Afon88
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so Rodríguez Castelao (Rianxo,
1886, Bos Aires, 1950) interpretando o papel dun pastor
protestante.
O 23 de marzo tivo lugar
no teatro Rosalía Castro da
Coruña a XV edición dos Premios María Casares de Teatro.
O acto comezou na rúa para
pasar despois ao interior do
Coliseo. Un cranio furado foi
a grande triunfadora da noite
con 5 galardóns. O traballo de
Producións Teatrais Excéntricas
levou cinco xerras, entre elas a
do mellor espectáculo e a do
mellor actor. Asemade Life is
a paripé, de Obras Públicas, e
Trogloditas, de Tanxarina, levaron dúas cada unha. Outros
premios foron para Super8,
de Voadora, pola dirección de
Marta Pazos; Volpone, de Talía
teatro, o de actriz secundaria,
Limpeza de Sangue, de Espello
Cóncavo, mellor texto orixinal.
O premio de Honra Marisa
Soto recaeu no veterano Xan
Cejudo.
Decesos
Xesús Precedo Lafuente,
cóengo e deán emérito da Catedral de Compostela e deán
emérito da basílica primacial
de Braga, faleceu o pasado 12
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de febreiro na capital galega
aos 85 anos de idade. Nado en
1925 en Anceis (Cambre), foi
ordenado sacerdote en Roma
no ano 1950, cidade na que,
na súa Universidade Gregoriana, cursou estudos de Teoloxía,
especializándose en Sagrada
Escritura no Pontificio Instituto Bíblico. Era tamén diplomado en Filosofía. Despois de
ser capelán das Oblatas pasou
a Xerusalén a ampliar estudos
en 1952-1953. En 1955 foi
nomeado director e profesor
do Seminario Maior de Compostela. Desempeñou tamén a
Secretaría particular do cardeal
Fernando Quiroga Palacios
(1900-1971). Ademais da súa
traxectoria relixiosa, Xesús
Precedo impartiu docencia nos
institutos Xelmírez e Teolóxico
Compostelán, e foi un firme
defensor da introdución do
galego no ámbito eclesiástico.
Neste sentido destaca a súa colaboración na tradución da Biblia en Galego así como na do
Misal Romano. Publicou, asemade, libros sobre a historia e
a arte de Santiago. Membro do
Centro de Estudos Xacobeos,
do Padroado da Cociña Económica, Medalla de Prata e Fillo
Adoptivo de Santiago, recibira

no seu momento a insignia de
Ouro da Universidade.
O día 25 de marzo deixounos
tamén Valentín Arias López
(Maside, 1934 - Lugo 2011),
profesor, autor e tradutor.
Estudara na Escola de Orientación Agrícola da Granxa de
Barreiros e tamén Bacharelato
e Maxisterio. Instalado en Vigo,
o seu traballo no eido das letras repartiuse entre Edicións
Xerais de Galicia e Galaxia.
Etnografía
En latín dicíase Ianus, e
era o deus que simbolizaba
o paso dunha cousa a outra,
presidindo, por conseguinte,
ademais do final e do comezo
do ano –Ianuarius–, as portas,
as pasaxes e outras. Á nosa fala
o seu nome pasou coma Xano,
e coma Xaneiro o do primeiro
mes do ano. Asemade, podemos informarvos que a Pena
de Francia é un santuario non
demasiado vello, situado ao pé
da antiga parada do Tranvía de
Mondariz a Vigo, na extrema
da parroquia de Dornelas, da
que se cre que é a máis antiga
do Concello de Mos. Pois ben,
nela foi localizada unha escultura do século I d.C. dedicada
a este deus Xano, na actualiEncrucillada 172, marzo-abril 2011
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dade conservada no Museo de
Pontevedra. O canteiro e escultor mosense Marcos Escudero,
xunto con outros membros do
colectivo A Carroucha, veñen
de reproducir agora esta escultura que colocaron á entrada
do colexio da Pena de Francia,
inmediato ao santuario ao que
nos referimos mais arriba. Ao
mesmo tempo están a facer
copias de tamaño reducido da
mesma.
O 18 de marzo pasado comezaron as obras de restauración
do relevo de pedra que preside
a fachada da capela das Ánimas da Catedral. Este grupo
escultórico amosa as ánimas
que se atopan no purgatorio.
O que pretende o Consorcio
de Santiago é recuperar a súa
vella policromía, vermella para
o lume que arrodea a aquelas,
e rosado o destas.
Ao sur de Compostela, nas
beiras da confluencia do regato
Vilar co río Sar, parroquia de
Conxo, atópanse os restos da
chamada Rocha Forte, tamén
coñecida como Castelo dos
Churruchaos. A Rocha Forte
foi unha emblemática fortaleza
da Mitra Compostelá construída polo arcebispo Xoán Arias
(1238-1266) cara ao ano 1240,
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que serviu tanto de residencia
súa coma para o Cabido. A Rocha Forte foi considerada como
o Castelo máis importante do
Reino. No ano 1467, no entanto, ao longo da gran revolta da
Irmandade Santa, foi asaltado e
abatido ata os cimentos, como
a maioría dos castelos de Galicia cuxos nobres asoballaban
á “xente do común”. Hoxe non
é máis que un espectacular
campo de ruínas que, dende
o ano 2001, e en sucesivas
campañas, vén sendo escavado
coa intención de recuperalo e
consolidalo
definitivamente.
Emporiso, o pouco que demostraron os traballos efectuados,
aparte de diversos e importantes achados arqueolóxicos, é
un nivel de ocupación datable
entre os anos 1240 e 1467.
Pasado Vilaseco, lugar
batido do aire,
no alto da costa de Uces de
montesía canle;
pasando Vilaseco, indo pola
granda adiante,
xa vía dende lonxe, o
dolmen de Dombate.
Eduardo Pondal

A palabra dolmen é bretoa,
e ten o significado de “mesa
de pedra”. Resulta lóxico, no
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entanto, a súa incorporación
da mesma á maioría das falas
modernas, dado non só a forma
das construcións, senón o feito
de que, aínda que dolmens hainos en case que toda Europa,
en ningún lugar existen tantos
como na península de Bretaña.
En Galicia hai tamén moitos,
se ben que bastantes menos xa
dos que tivo ocasión de contemplar o Padre Sarmiento (nado
posiblemente en Villafranca del
Bierzo, 1695 - Madrid, 1772),
no ano 1745, antes de que
unha grande parte dos mesmos
fose arrasada á procura de
imaxinarios tesouros. Na fala
cotiá, na nosa terra hai máis
de trinta denominacións para
estas estruturas megalíticas,
entre elas anta, antela, arca,
arquiña, cabana, casa de mouros, circo, cortello dos mouros,
furna, madorra, mámoa, meda,
etc. Trátase de construcións do
período neolítico (3.500 a. C.
a 1800 a. C.) que se utilizaban
coma tumbas. En realidade os
dolmens son nada máis que o
esqueleto pétreo que acubillaba no seu interior a cámara
funeraria, xa que, inicialmente
esta estaba recuberta de terra.
O mesmo que os doutras partes de Europa, aparecen en

liñas xeométricas continuas,
especialmente nos cumios
dos montes, ou dos outeiros,
pero en lugares recollidos, e
consistían en grandes ortóstatos fincados verticalmente no
chan, en forma circular, con
ou sen corredor de acceso,
cubertos por grandes lousas.
Os nosos dolmens están maioritariamente orientados cara á
saída do sol e, o mesmo que
os das illas Británicas, amosan
seguir medidas baseadas no
que os arqueólogos deron en
chamar “iarda megalítica”. No
seu interior obsérvanse gravados realizados con técnicas de
abrasión e pulido de simboloxía
probablemente relixiosa, así
como a presenza de enxovais
funerarios: armas, trebellos
domésticos, potes, cacharros,
doas de colar, amuletos, etc.
O máis famoso dos nosos dolmens é, indubidablemente, o de
Dombate, situado na parroquia
de Borneiro, no concello de
Cabana de Bergantiños, para
algúns a Catedral do Megalitismo Galego. Non en van foi
epicamente cantado polo insigne Pondal (Ponteceso, 1835 –A
Coruña, 1917) nun admirable
poema. Pois ben, despois de 20
anos de permanecer cuberto
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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por unha simple lona, dende o
día 23 de marzo pasado, o dolmen de Dombate está protexido xa por unha grande vitrina
circular de cristal e madeira,
obra do arquitecto Francisco
Vidal, a cal vai evitar o deterioro que no monumento poden
producir a intemperie, a humidade e certos visitantes pouco
recomendables. Este é o primeiro paso, que a Deputación
pensa completar de inmediato
cun Centro de Interpretación,
no interior do cal se vai instalar
unha réplica do dolmen, e que
servirá ao mesmo tempo como
recepción dos visitantes.
As Letras
Entre o 17 e o 19 de febreiro pasado a Real Academia
organizou, en colaboración
co Concello de A Coruña e a
Universidade da mesma cidade,
un congreso sobre o poeta Uxío
Novoneira (Parada de Moreda,
Courel, 1930, Compostela,
1999) ao que o pasado ano lle
fora dedicado o Día das Letras
Galegas. Sorprendeu moito que
a Xunta non colaborase nesta
póstuma homenaxe.
A praza recentemente construída sobre o aparcamento de
A Ramallosa (Nigrán), vén de
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ser dedicada ao escritor Carlos
Casares, veciño de Vilariño
nos seus últimos anos de vida.
Ao acto asistiron a súa viúva,
Kristina Berg, e os dous fillos
de ambos, mentres alumnos de
colexios de Nigrán lían textos
do autor. O emotivo acto foi
acompañado pola Orquestra
Sinfónica do concello.
O próximo 24 de maio, xusto uns días despois de que se
conmemore o Día das Letras
Galegas na súa honra, cumpriranse 15 anos do pasamento de
Lois S. Pereiro, home de escasa, aínda que recoñecida produción literaria, morto aos 38
anos de idade, na flor da vida.
As edicións da súa obra e os
ensaios tanto sobre esta como
sobre a súa andaina neste val
de bágoas, enchen xa, dende
hai algún tempo, os andeis
das nosas librerías, e as conferencias acerca do seu traballo
estanse a celebrar tamén en
todos os currunchos do país.
Diversos traballos de literatura infantil, publicados por
Edicións Xerais de Galicia e
Kalandraka veñen de seren
distinguidos co Premio White
Raven pola Internationale Jugenbibliotek de Munich.
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Novas en Xeral
O día de San Xosé, e despois
de case vinte anos, a Lúa chea
situouse no seu Perixeo, ou
punto da súa máxima proximidade á Terra. O espectáculo de
vela esvarar sobre o estrelado
ceo que tivemos ocasión de
gozar nesas datas, amosando
un tamaño e un brillo moito
maiores que os habituais, ben
pagou a pena. Esta aproximación motivou un interesante,
aínda que segundo se comenta,
non perigoso, incremento das
mareas.
Cadrando con este feito a
famosa sonda Messenger, da
NASA, chegaba á órbita do
planeta Mercurio. Esta sonda
preténdese que comece a exploración do mesmo o próximo
4 de abril á procura de posibles
restos de xeo e de vida, así
como de novas pistas sobre as
orixes do sistema solar.
Aínda que a súa construción finalizou no ano 1884, a
inauguración da Ponte Internacional entre Tui e Valença
celebrouse dous anos despois,
concretamente o 25 de marzo
de 1886. É dicir que a magnífica construción de ferro,
aceiro, chumbo, e pedra, vén

de cumprir estes días 125 anos
de idade oficial. Na data que
indicamos en primeiro termo
axuntáronse ás beiras do Miño
unhas vinte mil persoas, que
entre vivas, aplausos e foguetes
celebraron un acto que todos
sabían que ía supoñer un cambio fundamental nas relacións
transfronteirizas nun intre no
que Tui tiña 11.284 habitantes,
Ponteareas 19.996, e Vigo nada
máis que 15.011. Asemade
podemos lembrar agora que o
autor do deseño desta emblemática construción, na que
moitos viron notables influencias de Alexandre Gustav Eiffel
(Dijon, 1832, Paris, 1923), ou
mesmo que puido ter sido este
o seu autor, foi o Enxeñeiro
Pelayo Mancebo Agreda (Calahorra, 1845), mentres que os
perpiaños utilizados para levala
a termo proceden de Lañelas
(Portugal), a cachotería de Guillarei, e o cemento de Zumaia
(Guipúscoa). No 25 de marzo
deste ano 2011, e co gallo desta efemérides, Tui e Valença, as
cidades situadas a unha e outra
banda da Ponte, irmandáronse.
Premios
Carlos Callón Torres (Santa
Uxía de Ribeira, 1978), vén de
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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gañar o Premio Vicente Risco
de Ciencias Sociais promovido, entre outros, pola editorial
Sotelo Blanco e a Fundación
Vicente Risco de Ourense. O
seu traballo titúlase Amigos e
Sodomitas. A Configuración
da homosexualidade na Idade
Media. Os documentos que
para acadar este ensaio utilizou
demostran, ademais, que este
período histórico era moito
máis avanzado e tolerante do
que máis tarde se considerou.
O primeiro matrimonio homosexual da nosa terra oficiouse
no ano 1061 en Rairiz da Veiga, coa anuencia do propio párroco. Carlos Callón, profesor
licenciado en Filoloxía Galego
Portuguesa pola Universidade
de Santiago, presidente da
Mesa pola Normalización Lingüística e antigo membro do
Consello de RTVE, leva publicados xa varios libros.
Varia
O 28 de febreiro pasado, e
co gallo do primeiro cabodano
do seu pasamento, a fundación Luís Seoane da Coruña
rendeulle
unha
merecida
homenaxe a Manuel Espiña
Gamallo (Folgoso, Cerdedo,
1932 – Pontevedra, 2010).
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Nesa data, nas inmediacións
do lugar onde viviu, na Coruña, foille consignada unha rúa
co seu nome. Espiña Gamallo
estudara no seminario Martiño
Pinario, e logo na Universidade
de Comillas, onde foi ordenado
sacerdote. Despois de pasar
por varios destinos, en 1962
recibiu a Canonxía da Real
Colexiata da Coruña. Estudou
tamén Teoloxía, e traduciu os
evanxeos á nosa fala en unión
do seu compañeiro Morente,
feito polo que foi premiado co
Pedrón de Ouro. Asemade foi
colaborador entusiasta de Encrucillada, instituíu a primeira
misa fixa en galego nas Capuchinas, e realizou un curso
Bíblico en Xerusalén.
O presente ano convértese
nun ano de importantes celebracións culturais. Non só
polo habitual día das Letras
Galegas, senón porque nel tamén se conmemoran o oitavo
centenario da consagración
da Catedral de Santiago (3 de
abril de 1211), o segundo centenario do nacemento de Xoán
Manuel Pintos (Pontevedra,
16-12-1811, Vigo 29-6-1876),
o primeiro centenario tamén do
nacemento de Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo 22-12-1011,
Vigo, 28-2-1981), o cincuenta
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aniversario do falecemento de
Francisco Asorey (Cambados
4-3-1889, Compostela 2-71961), incansable escultor que
encheu de obras as principais
vilas de Galicia e varias españolas, o cincuenta aniversario
tamén da desaparición do
violinista pontevedrés Manuel
Quiroga Losada (1892-1961),
así como o ano da prematura
inauguración (11-1-2011) da
famosa Cidade da Cultura do
monte Gaiás, en Compostela, a
medio facer aínda.
O 25 de marzo pasado, e
despois de 70 anos de impedir a visita ao mesmo, tanto
de veciños como de curiosos,
abriu as súas portas ao público,
por decreto, o famoso Pazo de
Meirás, propiedade ao longo
do referido período da familia
Franco, e antes de Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851,
Madrid, 1921), condesa, prolífera escritora e feminista, que
en 1868 celebrara a súa voda
no interior da súa capela. Dúas
profesoras universitarias, Ana
Mª Freire López e Margarita
Almela Boix, que preparaban
un traballo sobre esta autora,
conseguiron non obstante, autorización para visitar o lugar
hai nove anos e, de feito, gravaron un importante documental

tanto da súa situación naquel
momento coma dos contidos
do pazo. Outra investigadora,
Eva Acosta, recolleu de xentes
achegadas aos feitos, o dato de
que no ano 1938 Carme Polo,
esposa do Caudillo, dera a orde
de queimar o importante arquivo persoal da escritora Pardo
Bazán.
Ao día seguinte deste feito,
e despois de máis dunha década de paciencia, Vigo deixou
de ser a única cidade galega
carente do seu Auditorio-Pazo
de Congresos ao se inaugurar
na avenida de Beiramar o que,
por decisión popular foi bautizado Mar de Vigo. Máis de mil
cincocentas persoas asistiron
ao acto, no que actuaron a
cantante Luz Casal (Boimorto,
11-11-1958), e a xove soprano
viguesa Begoña Salgueiro, ademais do grupo de ballet Maniotas. O acto foi amenizado cun
espectáculo pirotécnico sobre
o porto vigués, que puido ser
seguido a través das fiestras
do enorme vestíbulo da nova
construción, que conta tamén
cun hotel e foi deseñada polo
arquitecto César Portela (Pontevedra, 1937).
Xoán Bernárdez Vilar
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95
215

Rolda de Igrexa

Cartas desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Chega o momento de me poñer de novo en contacto coas
persoas que tedes a ben recibir
e ler Encrucillada. Aínda que
me supón un esforzo evidente,
prevalece en min a satisfacción
de poder compartir con vosoutros/as cousas que, en conxunto, son o reflexo da vida e, polo
tanto, tamén o reflexo de Deus,
por moito que ás veces as domine ese luscofusco desacougante que acompaña sempre o
noso camiñar por este mundo,
por esta Igrexa.
1. Á escoita do Pai dos
segredos
Imaxínovos en Coresma,
desorballando a memoria e o
corazón para serdes máis fieis
á chamada primeira do noso
Señor, e poder ofrecer día a día
unha alternativa de Igrexa que
vos gratifique a vós mesmos,
homes e mulleres do presente,
e vos faga referentes de ilusión
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216

ante a xente do redor que olla
para as persoas crentes con
indiferenza ou, se cadra, co
aruxo de esperanza cara á fe
que aínda lles reste. Pensade
nos centos, miles, millóns de
corazóns que por toda Galicia
e polo mundo adiante se están
enredando nesta tarefa humilde e prometedora de escoitar
a Deus e a vida en obediencia
agradecida, nunha busca de fidelidade e de compromiso, nun
desexo fondo de solidariedade
humanizada. Unha terra sementada de esperanza. E todas
e todos somos as testemuñas
desas presenzas que compoñen
a vosa particular e vital Rolda
de Igrexa.
2. Velaquí os nosos
Seminarios
Pois ben, como sabedes, o día
19 deste marzo chuviñoso, a
maiores de celebrar o San Xosé,
pensamos tamén un pouco nos
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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nosos Seminarios, onde se forman os futuros cregos para as
nosas parroquias. Pensei que
non estaría de máis achegarme
a cada un deles e demandar
algunha información que agora
vos ofrezo. Todas as dioceses
galegas manteñen Seminarios
Menores; en conxunto hai neles 225 rapaces distribuídos de
forma bastante desigual: Santiago 150, Ourense 84, Lugo
49, Tui-Vigo 22 e MondoñedoFerrol 20; dentro destes números hai seminaristas internos,
externos,
mediopensionistas;
agás en Mondoñedo-Ferrol,
onde só cursan a ESO no Seminario Menor, nos demais cursan ESO e máis Bacharelato;
e parece que funcionan máis
ben coma colexios normais, iso
si, cun coidado especial pola
formación espiritual, cristiá,
vocacional dos seus alumnos.
Nalgúns é normal que practicamente ningún alumno do
Menor pase logo ao Maior para
seguir estudos eclesiásticos.
En todas as Dioceses hai,
xaora, Seminario Maior, dentro
da mesma Diocese, a non ser
Mondoñedo-Ferrol que o ten
situado en Santiago de Compostela desde hai xustamente
agora 25 anos. Os seminaristas

maiores son 68 neste momento
e distribúense así: Santiago 24,
Tui-Vigo 16, Ourense 14, Lugo
7 e Mondoñedo-Ferrol tamén
7. Agás os seminaristas maiores de Mondoñedo-Ferrol, que
están estudando no Instituto
Teolóxico Compostelán, todos
os demais fan os seus estudos eclesiásticos en cadansúa
diocese, iso si, os Seminarios
están adscritos á Universidade
Pontificia de Salamanca como
Instituto Teolóxico, polo que
deben seguir en todo o seu sistema de estudos. É frecuente
que os alumnos, rematados os
estudos eclesiásticos esixidos,
fagan tamén o bacharelato en
teoloxía ou incluso, sobre todo
os que cursan en Santiago, a
Licenciatura en Teoloxía Fundamental.
Sinálovos puntualmente o
número de novos cregos ordenados nos últimos cinco anos
por cada diocese: Santiago: 2,
6, 6, 3, e 5; Lugo: 4, 5, 0, 0
e 3; Tui-Vigo: 0, 2, 1, 2 e 0;
Ourense: 3, 2, 3, 1 e 3, e Mondoñedo-Ferrol 3 no conxunto
destes cinco últimos anos.
Estes son os datos, que nos
falan de entrada dunha grande
escaseza de clero. Máis nunhas
dioceses ca noutras, pero en toEncrucillada 172, marzo-abril 2011
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das é notorio o envellecemento
progresivo do clero e a carencia
de recursos ou a non aplicación de recursos adecuados
para modificar esa realidade.
Polo demais a calquera analista
externo, libre de prexuízos de
calquera tipo, non lle collería
na cabeza como se pode estar
mantendo o minifundio de 5
seminarios maiores cun total
de 68 alumnos, distribuídos en
clases que en casos serán de
1, 2, 3, 5 alumnos, aínda que
se nos fale da incorporación
nalgúns casos de relixiosos/as e
segrares a eses estudos. Aínda
deixando pousado na hucha das
señardades o soño dun Centro
de Estudos Eclesiásticos único
para toda Galicia –por aquilo
de formarnos coma cregos específicos para unha realidade
tamén específica–, o criterio de
aproveitamento de recursos humanos e materiais, e quizabes
tamén o dunha formación máis
ampla, plural e contrastada deberían aconsellar outras estratexias. Pero, cando custa tanto
aceptar o evidente, é que debe
haber outras razóns de peso, as
que sexan, que aconsellan en
cada caso manter a situación
nestes termos.
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Non se nos ocorreu indagar algo neste sentido, como
tampouco facelo preguntando
pola tipoloxía de crego que
está saíndo para a actividade
pastoral. Pero isto xa o podemos ir comprobando nós cando
polas nosas parroquias se nos
van presentando estes “curas
novos”, que tan distintos van
sendo dos “novos curas” doutros tempos.
3. E seguimos a voltas cos
curas
E facémolo porque, buscando
alternativas ás situacións de
carencia de cregos para o servizo pastoral –pero tamén por
outras razóns máis fundamentais e menos funcionais–, un
grupo considerable de teólogos
alemáns, uns 150, un terzo dos
existentes nese país, lanzaron
en febreiro un manifesto no
que avogaban pola supresión
do celibato coma condición
imprescindible para acceder
ao sacerdocio e pola posibilidade de ordenación sacerdotal
de mulleres. A este manifesto
adheriuse tamén desde España
un grupo significativo de teólogos. Ao tempo, tamén a revista
dos Xesuítas de EE.UU. America magazine apoiaba idénticas
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propostas. A cousa forma parte
dese debate permanente, aberto nas bases da Igrexa, pero
non a nivel das xerarquías, que,
no que respecta ao tema do sacerdocio das mulleres, seguen
bebendo, parece, daquela resolución famosa de Xoán Paulo
II, na súa Carta Apostólica:
Ordinatio Sacerdotalis do 22 de
maio do 1994, onde dicía: “Polo
tanto, co fin de arredar toda
dúbida sobre unha cuestión de
grande importancia, que atinxe
á mesma constitución divina da
Igrexa, en virtude do meu ministerio de confirmar na fe aos
irmáns (cf. Lc 22,32), declaro
que a Igrexa non ten en absoluto a facultade de conferir a
ordenación sacerdotal ás mulleres, e que este ditame debe
ser considerado definitivo para
todos os fieis da Igrexa”. Está
claro que o ditame, na práctica
eclesial, non foi nin está sendo
considerado definitivo, seguramente porque moitos crentes
non temos nada claro que o
feito da non ordenación das
mulleres atinxa á mesma constitución divina da Igrexa (o que
habería que falar desta “constitución divina da Igrexa”!), e
que, en consecuencia, a Igrexa
poida lavarse as mans ante ese

feito. Máis ben estaríamos inclinados a pensar que, debido
á igualdade de condición de
home e muller querida por
Deus e en vías de universalización pola nosa cultura, o
que estaría máis de acordo coa
mesma constitución divina da
Igrexa sería a posibilidade de
ordenación das mulleres.
Pero, no canto de seguir remexendo neste tema, ante o
que nos envolve unha fonda
desesperanza esperanzada (o
Espírito de Deus é máis lúcido
e forte ca cantas persoas formamos a Igrexa), preferimos
recrear a nosa memoria en dous
cregos, un vivo e un morto, que,
célibes neste caso, alentaron e
alentan a nosa ilusión. O que
aínda vive, levando ao lombo
xeitosamente os seus 90 anos,
é Dositeo Valiñas, párroco en
Ribadumia, Pontevedra, ao que
a veciñanza obsequiou cunha
homenaxe o 13 de febreiro
pasado; o acontecemento favoreceu entrevistas xornalísticas que á súa vez deron pé á
valoración deste home de Deus
e servidor da comunidade, que
mantén un espírito ilusionado:
“A Igrexa é demasiado prudente
–afirmaba–, e aporta solucións
un pouco tarde”.
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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O outro, Manuel Espiña,
seguro que é máis coñecido no
ámbito de Encrucillada, onde
o recordamos con admiración
e agradecemento. Tamén el, xa
defunto, e ao cumprirse o ano
do seu pasamento, foi obxecto
de dúas homenaxes: unha o 28
de febreiro, promovida desde
o Concello de A Coruña, na
que lle dá o seu nome a unha
parte da rúa Veramar, onde el
vivía, e que se chamará “Rúa
Manuel Espiña. Sacerdote”. E
outra o 11 de marzo nos locais
da Fundación Luís Seoane
de A Coruña cunha nutrida,
sentida e cálida asistencia de
público que vibrou en corpo
e alma coas palabras de Luz
Pozo, Felipe Senén, Francisco
Pillado, Manolo Rivas e Victorino Pérez, e coa música densa
e vibrante do dúo Mini-Mero
e da coral Follas Novas. A homenaxe foi sen dúbida unha
aposta para que perviva a memoria e a sensibilidade eclesial,
a práctica eclesial de Manuel
Espiña, unha sensibilidade e
práctica ante a que se inclinaban admiradas e agradecidas
moitas persoas, incluso das
abandonadas ou decepcionadas
no aspecto relixioso. Algo tería
este home de Deus tamén!
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Dous cregos, repito, un vivo e
un morto, pero seguro que os
lectores e lectoras recoñecerán
neles o rostro de moitos máis
que foron para nós alento na,
ás veces, complexa tarefa de
sermos crentes neste mundo,
nesta Igrexa.
4. Eleccións municipais á
vista
Pero cambiemos de tema.
Porque o 22 de maio teremos
eleccións municipais e iso tamén conta, digo eu, aos ollos
dunha persoa crente preocupada pola realización do Reinado de Deus, que pode irse
adiantando nunha convivencia
cidadá xusta, pacífica, ben
humanizada. De momento non
chegou ao meu coñecemento
ningunha manifestación eclesial ao respecto, como non fose
un pequeno documento do
Movemento Rural Cristián da
diocese de Logroño, na Rioxa.
Se non rompen o guión habitual –oxalá o fagan–, os documentos máis oficiais volverannos a falar da obriga de votar,
da necesidade para os crentes
de facelo de acordo cos nosos
valores, e da relación dalgúns
deses valores, entre os que con
frecuencia se detallan algúns
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de tipoloxía convencional, que
apuntan máis a partidos políticos de dereitas.
Pero, en cambio, este documento que teño diante, breve,
só un folio, elaborado por xente
cristiá que participa en grupos
do Movemento Rural Cristián, sitúase ante as eleccións
municipais coma ante unha
oportunidade de rexenerar a
política, municipal neste caso,
tan progresivamente desprestixiada por razóns de todos
coñecidas. Fai unha crítica de
determinados comportamentos
políticos, pero non lles dá noxo
a labor política, e dá pistas
para un correcto exercicio da
mesma, porque entenden que
a alternativa non é a fuxida
cara adiante, ou cara atrás,
senón a demostración real de
que é posible rexenerar a política desde o comportamento
decente de persoas que opten
por este servizo, e desa maneira
reconvertela no que realmente
é: a arte imprescindible de
ordenar a vida cidadá desde a
ética persoal e colectiva, para
que nela impere a xustiza e a
consideración especial polos
grupos humanos especialmente
debilitados. É dicir, para nós,
persoas crentes, un instrumen-

to, unha mediación preciosa,
imprescindible case, para que
o Reinado de Deus colla corpo
no medio de nós.
Supoño que compartiredes
comigo a sensación ou o convencemento de que os crentes
maiormente ollamos a política
de esguello, coma un terreo enlodado no que non é posible entrar sen saír feito unha merda,
e que, polo tanto, a disposición
á indecencia parece condición
de posibilidade para exercer de
político, así sexan en ámbitos
minoritarios como pode ser
calquera Concello. As críticas e
os contos multiplícanse entre a
xente, e pouco a pouco ímonos
confirmando na idea de que,
se un quere ser un bo cristián,
debe andar lonxe das andrómenas da política. É certo que se
poden sinalar os límites de toda
política partidaria para chegar
a cambiar un sistema do que
forma parte e lle dá vida, pero
non será a hora, tamén e especialmente por parte das persoas
crentes, de se facer presente
nestes lugares sucios, curtos e
limitados, para demostrar, sen
petulancias, que as cousas se
poden facer doutra maneira,
que outra política é tamén
posible? Arremedando o título
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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da película relixiosa de moda,
De dioses y hombres, diría que
nas eleccións municipais, máis
se cadra ca en calquera outras,
hai moito de homes, e pode haber, haberá sen dúbida, moito
de deuses tamén.
5. Queixas razoables da
Igrexa ourensá
Polo demais, por Ourense
quéixase de xeito formal o Colexio de Arciprestes da diocese
mediante carta enviada ao nuncio Renzo Fratini, e non sen
razón, de que a estas alturas
aínda estean sen bispo. Pasaron os tempos, iso parece, da
reivindicación de bispos autóctonos por aquilo tan elemental
de arrincar, de partida, dun coñecemento da idiosincrasia de
cada comunidade autónoma,
de cada diocese incluso, por
aquilo da inculturación bendita
á que tanta importancia se lle
dá en zonas de misión, pero
á que se considera problema
sempre menor cando tratamos
dos diferentes territorios que
compoñen este estado de autonomías que é España (con
excepcións debidas a Euskadi e
Cataluña). E aínda non retornaron os tempos de cando polo
menos membros cualificados
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das diferentes comunidades
diocesanas participaban directamente na elección do seu
bispo, naquela práctica antiga
que posiblemente xeraba complexidades, pero que tiña unha
especial graza evanxélica. Pois
ben, aínda con esas, os nosos
irmáns e irmás de Ourense
seguen sen bispo, quéixanse
e fan ben, e a esa queixa nos
unimos desde Encrucillada de
todo corazón.
Invitámosvos a ler, ao lor
disto, a carta pastoral dos nove
bispos cataláns da provincia tarraconense, titulada Ao servizo
do noso pobo, carta deseguida
controvertida por certas afirmacións nas que se fala da especificidade cultural de Cataluña,
dos “trazos nacionais propios
de Cataluña” e incluso do “dereito a reivindicar e promover
todo o que iso comporta”. Se
a podemos ler sen radicalismos ideolóxicos e emocionais
previos, quizabes gustemos da
riqueza dun texto que define
unha postura de Igrexa que
quere estar vivamente ao servizo do Evanxeo no medio do seu
pobo. Fala certamente nunha
primeira parte dos “elementos
que identifican a Cataluña”,
pero pretende tamén nunha
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segunda parte “constatar a
presenza fecunda da fe cristiá
e da Igrexa ao longo de toda
a historia de Cataluña”, e na
terceira formula o “compromiso da Igrexa para seguir
servindo a sociedade catalá,
tendo moi en conta os cambios
profundos, sociais e culturais,
que se produciron nos últimos
anos”, entre os que estudan
particularmente a globalización, os retos migratorios, a
crise económica tan grave que
padecemos, a familia e a educación, o equilibrio ecolóxico
ameazado; concluíndo cunha
chamada a vivir neste contexto
o Evanxeo da esperanza. Podédesvos imaxinar as respostas
habidas en medios dixitais. No
entanto estamos ante un texto
ben interesante, que, especialmente pola nosa parte como
compoñentes da Igrexa galega,
ben merece –creo– unha lectura serena e humilde, disposta a
aprender.
6. Cal e area por terras de
Lugo.
Mesmo na primeira de TVE
apareceu a nova da diocese de
Lugo, ao redor da delegación
de mocidade, onde o delegado Marcos Torres García nos

anunciaba unha campaña concreta baixo o título Contigo somos más, orientada a fomentar
a participación de xente nova
na XMX (Xornada Mundial da
Xuventude). A campaña implicou tamén unha pegada de carteis realizada sobre dous grandes paneis na fachada do pazo
bispal da cidade das murallas,
da que o bispo Afonso Carrasco Rouco foi o iniciador. No
próximo número desta revista
dispoñeremos de algo máis de
espazo para facer algún comentario sobre a XMX; quede
polo de agora constancia desta
disposición da diocese de Lugo
para apostar decididamente
pola participación na mesma;
cónstame que na de Mondoñedo-Ferrol traballan tamén
na mesma dirección, e dou por
feito –vós mo confirmaredes–
que no resto das dioceses galegas pasa o mesmo. Chamoume
a atención, e isto é o que quero
subliñar nesta carta de hoxe, a
aposta decidida polo emprego
dos recursos informáticos que
en Lugo se está levando a cabo:
páxina web, redes sociais, blogues; certamente o mundo da
informática é un sinal dos nosos tempos, que hai que acoller
coma unha bendición e empreEncrucillada 172, marzo-abril 2011
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gar con intelixencia, e na Igrexa
estamos fundamentalmente a
voltas coa palabra, co libro, co
discurso, co documento... Non
vin rastro ningún –puido ser un
despiste meu– que nos indicase
que somos un pobo que temos
unha lingua propia, coa que tamén podemos andar en carteis,
webs e redes sociais.
Mais deume moita pena a
liorta xudicial entre o bispado
de Lugo e os veciños de Ribadulla, no concello de Arzúa (A
Coruña) por mor duns terreos
que o bispado di posuír e a
veciñanza reclama para si. No
xuízo habido no xulgado de
Instrución e Primeira Instancia
de Arzúa, déuselles a razón aos
veciños de Ribadulla; o bispado
vai recorrer a sentenza. Non
sei quen ten a razón, pero coido que non hai razón posible
que xustifique que as cousas
se leven a estes extremos. Paréceme –e non sei se estarei
no certo– que unha vez máis
o que de fondo está en xogo
xa non é a pertenza ou non
pertenza de tal casa ou terreo
á Igrexa ou á veciñanza, senón
un modelo de Igrexa, de comunidade cristiá, de relación entre
pastores e comunidade, que o
abrangue todo, tamén os aspec104
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tos materiais. Se uns bens son
da Igrexa, desa Igrexa concreta
realizada nunha comunidade
parroquial determinada, pode a
Igrexa dispoñer deles –non por
lei, senón por sentido comunitario– sen contar cos membros
desa comunidade? Sei que as
cousas ás veces víranse complexas, máxime cando os lindes
entre parroquia e comunidade
cristiá non van coincidindo, e
dou por feito que antes de dar
un paso destes o bispado tería
matinado moito, pero a desautorización social que o feito
ocasiona non se compensa con
ningunha ganancia xudicial ou
económica posible.
E vou ir acabando por hoxe.
Supóñovos ben sabedores das
eleccións habidas na Conferencia Episcopal Española, onde
Rouco Varela recunca coma
Presidente por tres anos máis.
Moitos foron os comentarios
e valoracións que a noticia
deu de si, de todos os gustos e
cores. Oxalá as cousas acaben,
como sempre se di, nas mans
do Espírito, que goberna mellor ca calquera de nós, aínda
que precise sobre todo de quen
entre nós se ofreza con máis
vontade servidora. Supóñovos
tamén ben sabedoras da “revo-

Cartas desde a banda da esperanza

lución norteafricana”, onde se
está producindo un novo éxodo,
que terá moitas lecturas, pero
ben merece pola nosa parte,
coido eu, unha interpretación
e mesmo unha celebración tamén pascual. E supóñovos co
corazón ben encollido pola dor
vendo os irmáns e irmás xaponesas afrontando tanta dor,
tanta destrución, tanta morte.
Así é a nosa condición de criaturas, que dirá Queiruga, finitude sobre finitude, camiñando
sempre coas tres feridas que
cantaba o poeta: a do amor, a
da morte, a da vida; a da vida, a
do amor, a da morte; a da vida,
a da morte, a do amor.

Aconséllovos a lectura do
libro de Bieito XVI Luz del
mundo, onde atoparedes razóns
para a coincidencia e a disidencia; gustaríame poder comentar
convosco algunhas pasaxes do
mesmo. E, se precisades de fe
e de tenrura (quen non?), non
deixedes de ler o libro editado
por MOCEOP Curas casados.
Historias de fe y de ternura.
Feliz Pascua para todos, para
todas, no meu nome, no nome
maior de quen sostén a nosa fe
e alimenta a nosa tenrura.
Manuel Regal Ledo
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Moncho Valcarce. Un símbolo para Galiza.
Diarios inéditos e outros textos
Victorino Pérez Prieto (Ed.)
Ed. Trifolium, 2010, 287 páx.

Moncho Valcarce non é un
personaxe descoñecido para
ninguén de nós, seguramente.
Xa a súa vida se fixera ben
notoria para moitos e moitas
de nós. A maiores, no ano seguinte da súa morte, acaecida
prematuramente no ano 1993,
ENCRUCILLADA editara un
libro titulado “Revolucionario e
místico. Diario íntimo da doenza final”, que nos deixara fonda
e gratamente conmocionados a
cantos o leramos. Baixo a imaxe
dun crego activo, comprometido, que algúns non dubidaban
en tachar de algo toleirán, descubriramos todos o que moitos
xa coñecían: unha persoa fondamente crente, traída e levada
polo Espírito de Deus, que saía
ao encontro da morte cunha
dignidade e fondura esencial,
de talla mística.
Pois ben, a presente obra,
que coordina sabiamente Victorino Pérez Prieto, dá un paso
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máis, un paso determinante,
no coñecemento da persoa de
Moncho Valcarce e do porqué
das súas opcións concretas no
campo pastoral, social, político,
sindical, no campo da súa militancia cristiá coma crego na
Galicia dos convulsos e densos
decenios que seguiron ao Concilio Vaticano II e que coincidiron entre nós co proceso de
transformación da ditadura
franquista nun modelo democrático. Ponse de manifesto o
que moita xente deramos en
sospeitar, despois de ler o citado libro do seu “diario íntimo
da doenza final”: detrás de quen
de xeito tan cristián vive a morte ten que haber unha persoa,
un crego neste caso, que tamén
de maneira moi cristiá tenta vivir a súa vida. E así resulta ser.
A obra da que facemos recensión ofrécenos unha serie
de materiais e reflexións que
nos introducen desde diferenEncrucillada 172, marzo-abril 2011
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tes ángulos na personalidade
crente e militante de Moncho
Valcarce. Nada ten desperdicio.
Gumersindo Campaña Ferro,
na súa introdución, sitúa o
conxunto da obra no mesmo
marco que nós estamos comentando: como viviu o home que
así morreu? A continuación
Victorino Pérez Prieto ofrécenos na primeira parte do libro
unha biografía e cronoloxía de
Moncho Valcarce, imprescindibles para nos ir achegando ao
cerne da súa existencia crente.
Xa na segunda parte, Ramón
Muñíz-Xácome Santos e de
novo Victorino Pérez Prieto
desvélannos respectivamente
con acerto as claves políticas
e teolóxicas que permiten entender a proposta pastoral de
Moncho coma unha proposta
basicamente crente con implicacións sociais e políticas determinadas que o configuraron
coma “un profeta e un cura
atípico”, coma “un teólogo e un
místico apaixonado polo Un e
o seguimento de Xesús o Cristo”, tal como afirma Victorino.
Complétase esta segunda parte
con 30 páxinas de variados e
enriquecedores
testemuños
de persoas que durante anos
compartiron a súa vida, o seu

traballo, as súas opcións: veciños do Moncho, membros da
Comuna, Herminia Estoa, Pilar
Pallarés, Manuel Lugrís Rodríguez, Xosé Fraga Iglesias, Elías
de As Pontes, Manuel Espiña
Gamallo, Victorino Pérez Prieto, Alfonso Eiré, Emilio López,
Ramón Muñíz de las Cuevas e
Xesús Ferro Ruibal.
Por fin a terceira parte da
obra sitúanos ante o fundamental da mesma: os diarios
inéditos de Moncho Valcarce,
que son os que basicamente nos permiten entender a
riqueza e exemplaridade da
súa vida; diarios que, con diferente nome e en densidade
ascendente, van desde os anos
mozos e “vividores” de Moncho
no 1961 ata uns exercicios en
Pontedeume en febreiro do
1983. É un verdadeiro pracer
espiritual a súa lectura; ninguén ten prerrogativa de acerto
no que pensa e decide, pero
está claro que Moncho se sitúa
coma un buscador comprometido dos camiños de Deus para
a súa vida; e Deus non o defraudou, Xesús de Nazaret non
o defraudou, o Espírito non o
defraudou. Complétase tamén
esta terceira e última parte da
obra cunha serie de escritos
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(cartas enviadas e recibidas,
homilías, traballos teolóxicos),
que axudan e desvelar en contacto co día a día do seu autor
o sustento, as implicacións, as
penalidades, as referencias do
seu vivir e actuar no agro galego.
Porque Moncho Valcarce
basicamente foi, quixo ser, un
cura de aldea, un crego labrego no medio da xente labrega,
que sen dúbida foi o motor
substancial da súa vida, do que
Deus se valeu para lle facer
chegar de forma sorprendente
a súa voz, para lle reclamar
unha obediencia de compromiso cordial, libre e transparente,
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e para o agasallar cunhas vinculacións fondas e agradecidas
coas que foi compoñendo a
armazón humilde e servidora,
feliz da súa existencia.
Grazas por esta obra moi ben
deseñada, fermosamente editada, con enxeñosa ilustración de
portada debida a Xaquín Marín,
que sen dúbida contribuirá a
seguir vendo e vivindo a Moncho Valcarce coma “un símbolo
para Galiza”, especialmente
para cantos homes e mulleres
en Galiza continuemos apostando pola vitalidade da aldea e
das súas xentes.
Manuel Regal Ledo

Recensións

Lidia Senra Rodríguez. A historia dun
liderado entrañable
Tareixa Ledo Regal. Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, 2010, 254 páx.

Fomos varios centos de mulleres e homes os que aquel 18
de decembro pasado asistimos
en Santiago de Compostela á
presentación deste mesmo libro
do que agora queremos facer
recensión. Coa palabra sempre
próxima, cálida e intelixente de
Isabel Vilalba Seivane, de Xosé
Manuel Beiras Torrado, de
María do Carme Freire Cruces
e, por suposto, das mesmas Lidia Senra Rodríguez e Tareixa
Ledo Regal, e coa receptividade
tamén lúcida e calorosa da xente asistente, puidemos asistir
a un espectáculo sinxelo de
afirmación da muller, da muller
labrega especialmente, e da súa
capacidade de liderado, suxestivamente cualificado de “entrañable”. De rebote todo o campesiñado pasado e presente,
toda a realidade rural, pasada e
presente, quedou maxicamente
ennobrecida e feita primavera

naquela data na que o inverno
xa dicía: “aí vou eu”.
Que era aquel libro que suscitou tanta cordialidade e aplauso? Un libro escrito por unha
muller, para a visualización da
presenza feminina no pasado e
no presente do mundo da aldea
en Galicia, e para reforzar esa
mesma presenza cara ao futuro, ofrecendo para iso, ao lado
de infinitas presenzas construtivas diarias, a posibilidade dun
“liderado entrañable”, do que
Lidia Senra sería un referente
obrigado. O libro xurdiu na
mente de Tareixa como traballo
do seu máster en Estudos de
Xénero e pouco a pouco foise
configurando nun formato
moi fermoso e orixinal e cuns
contidos en boa medida tamén
orixinais e reveladores.
O corpo do libro divídese
en tres capítulos: no primeiro,
a autora ofrécenos unha presentación do que se entende
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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por “liderado entrañable”, esa
aposta maior que constitúe a
novidade do escrito. Para iso
bota man do libro de Denise
Carreira, Menchu Ajamil e Tereza Moreira (Orgs.) “Mudando
o mundo: a liderança feminina
no séculoXXI”, editado en Sao
Paulo (Brasil) no ano 2001, e
que recolle os resultados dun
longo e denso traballo práctico
e teórico destinado á formación
de mulleres líderes. O resultado é ese “liderado entrañable”
ou liderado transformador, ben
diferenciado do xeito de liderar
tradicional.
O segundo capítulo do libro leva un título claramente
indicativo das intencións da
autora no mesmo: “Sanear a
ollada para un novo modelo:
da invisibilización das mulleres
labregas ao recoñecemento do
seu protagonismo”. Despois
de nos advertir do feito real
da invisibilización da muller
na historia rural galega (“en
canto ás mulleres labregas, son
un colectivo case ignorado”),
en breves pero moi suxestivas
páxinas ofrece unha sentida
visualización das mesmas no
nome e na historia concreta
de mulleres ou colectivos femininos durante o século XX en
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Galicia. Capítulo sinxelo, pero
imprescindible para descubrir
na realidade da vida o que se
anuncia nas formulacións teóricas.
O terceiro capítulo é o máis
longo e denso da obra. Recolle
unha entrevista feita a Lidia
Senra Rodríguez, Secretaria
Xeral do Sindicato Labrego
Galego durante 18 anos (198920017), que consta de 28
preguntas abertas, previamente
preparadas ao redor de oito núcleos de interese que resumen
a vida de Lidia e as súas actitudes e opcións fundamentais
ao longo da mesma. Tareixa vai
introducindo breves comentarios que axudan a mellor captar
o significado da vida que se vai
esfiando diante dos nosos ollos.
Non hai dúbida que estamos
ante unha muller excepcional
digna de ser debidamente recoñecida e valorada. O capítulo,
acompañado de abundante
material gráfico, axúdanos a
facelo.
Por último, como é frecuente en libros deste estilo,
ofrécensenos varios apéndices,
con variadas finalidades. No
primeiro, “vinte olladas para
un retrato”, vinte persoas de
lugares e contextos moi varia-

Lidia Senra Rodríguez. A historia dun liderado entrañable

dos, amosan cunha linguaxe
quente e agradecida o pouso
que nas súas vidas foi deixando
o trato habido con Lidia Senra. Certamente, vinte olladas
para un retrato que remarcan
o perfil social da muller que o
libro conta e homenaxea. No
apéndice segundo, amósasenos
como a presenza de Lidia na
Sindicato Labrego Galego foi
garantindo unha consideración
moi especial cara ao colectivo
das mulleres e aos seus dereitos. Finalmente pecha o libro
un conxunto de 10 anexos breves, case todos eles recollendo
textos da mesma Lidia Senra xa
coñecidos e mesmo publicados,
que nos axudan a comprender
mellor o pensamento e as opcións da súa autora.
Nada no libro é para deixar
de ler e contemplar: as dedicatorias, os limiares, a presentación, o abundante material
fotográfico ofrecido... O for-

mato apaisado do libro permite a introdución de fotos e
textos-resumo nunha secuencia
ordenada que facilitan a comprensión do miolo da mensaxe
ofrecida para quen non poida
facer unha lectura completa.
En fin, se Tareixa Ledo Regal pretendía “contribuír ao
recoñecemento de todas as
mulleres labregas: da súa valía
e valor, dos seus múltiples saberes non considerados, da súa
fortaleza diaria e da súa consistencia vital, do seu vigor e da
súa sabedoría para enfrontar
situacións moitas veces duras
e complexas que precisan de
mil brazos e de mil corazóns”,
o obxectivo quedou folgadamente cuberto. Agora queda
nas mans do lector ou lectora a
decisión de vincularse ou non a
esta empresa verdadeiramente
transformadora.
Manuel Regal Ledo
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Priscillien, un chrétien non-conformiste.
Doctrine et pratique du priscillianisme du IVe
au VIe siècle
Sylvain Jean Gabriel Sanchez, Ed Beauchesme, Paris 2009, 523 p.

Hai que celebrar que o pasado ano 2010 teña aportado
aos estudos priscilianistas tres
obras que han marcar un fito
fundamental no noso coñecemento sobre Prisciliano e o
seu movemento: Esta monografía do profesor Sylvain Jean
Gabriel Sanchez Priscillien,
un chrétien non-conformiste,
que pode considerarse herdeira directa do testemuño que
hai xusto cen anos lanzara
Babut cun libro aínda hoxe
imprescindible (Priscillien et
le Priscillianisme, Paris 1909).
A edición crítica de Marco
Conti Priscillian of Avila: Complete Works (Oxford University
Press, 2010), que supera con
rigor filolóxico a anticuada edición de G. Schepss (Priscilliani
que supersunt, 1889). E a obra
de Victorino Pérez Prieto Prisciliano na cultura galega: un
símbolo necesario (Vigo, 2010),
recentemente recensionada en
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Encrucillada e que xa cualifiquei noutro lugar como ensaio
fundamental, completo e rigoroso (Grial 186).
As publicacións de Sylvain,
Conti e Victorino, insisten na
revisión e posta ao día acerca
do pensamento de Prisciliano a
partir dunha lectura atenta dos
textos como elemento referencial fundamental; ao mesmo
tempo, fanos dialogar cos contextos relixiosos, intelectuais e
culturais máis problemáticos
que se consideraban base máis
ou menos directa do priscilianismo. O resultado débese, en
boa medida, á gran evolución
do coñecemento que hoxe temos acerca de Prisciliano e do
seu movemento, así como do
maniqueísmo e o gnosticismo
tardío, nos contextos ideolóxicos e sociopolíticos da época
teodosiana. Era necesario, e
en maior medida no caso do
pensamento do problemático e
Encrucillada 172, marzo-abril 2011
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complexo Prisciliano, dilucidar
o máis rigorosamente posible
a confrontación entre as fontes directas e indirectas nun
tema enormemente influído
academicamente por polémicas
alleas á filoloxía e a historia
(vid. Victorino Pérez).
A monografía do profesor
Sylvain Jean Gabriel Sanchez,
enfoca o contexto doutrinal de
Prisciliano e do movemento que
xerou, insistindo nesta revisión
crítica do pensamento do bispo
de Ávila a partir dunha lectura
atenta dos textos, e o diálogo
cos citados contextos relixiosos,
intelectuais e culturais (maniqueísmo e gnosticismo), que se
consideraban base máis ou menos directa do priscilianismo,
pero que non definen o seu
pensamento, como di o autor.
Era necesario dilucidar o
máis rigorosamente posible a
confrontación entre as fontes
directas e indirectas nun tema
enormemente influído por
polémicas alleas á filoloxía e a
historia. Este diferenciar marxes ideolóxicas complexas entre
o atribuíble e atribuído ao pensamento do propio Prisciliano,
e o que se lle debe ao movemento por el orixinado, supón
considerar que a evolución dun

grupo, de características propias moi marcadas, se realizou
consonte a implicación con teorías máis vencelladas á vertente
maniquea, segundo o profesor
Sanchez. Polo tanto, hai un
especial interese no libro en
diferenciar a historización da
figura do bispo de Ávila e a súa
condena dende as perspectivas
de creador dun movemento de
cariz e evolución peculiar, que
se separa dunha personalidade
carismática, moi relevante na
monografía de Gabriel Sanchez.
A través dunha análise dos
textos, o profesor Sanchez pon
de relevo a formación e bases
ideolóxicas do propio Prisciliano; reforzando as teses xerais
acerca de que a súa teoría propuña un profundo desexo de
renovación das estruturas institucionais e ideolóxicas do cristianismo hispánico, a través do
reforzo das prácticas ascéticas,
que marcan de xeito indeleble
non só o seu pensamento, senón
a súa propia práctica pastoral.
Coido que dende ese punto de
vista, hai un aspecto que non
ten sido suficientemente sinalado, e radica no feito de que
o xénero homilético escollido
para boa parte dos tratados de
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Würzburg é un feito enormemente relevante e distintivo
deste aspecto. A perspectiva e
o estudo do profesor Sanchez
neste eido é enormemente
profunda, rigorosa e detallada,
e queda complementado cunha
exposición igual de interesante
sobre o contexto ideolóxico e
social dos movementos gnósticos e maniqueos do período,
que permite visualizar de forma
clara e con maior perspectiva
as influencias crecentes, en
particular, das doutrinas maniqueas ao longo do século IV
e sobre todo, nos principios do
V en determinadas marxes do
pensamento patrístico occidental e a súa conversión política
en simple recurso legal para
acusación de herexía.
En calquera caso, se ben
se poden apreciar influencias
difusas na evolución posterior
dos seguidores de Prisciliano
en relación a certas doutrinas
maniqueas (un uso similar
de determinados textos apócrifos, influencia dunha doutrina anxélica xa presente, in
nuce, no propio Prisciliano...),
podemos destacar que esta
recepción variada e confusa
tivo moito máis que ver coas
necesidades dos receptores,
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que coas influencias culturais.
Nese sentido, é particularmente interesante a diferenciación
que vai medrando, a medida
que avanza a lectura do libro,
entre as caracterizacións do
pensamento de Prisciliano e o
que serán as influencias non
atribuíbles directamente a el.
Prisciliano revélasenos non só
como un asceta, senón como
unha persoa enormemente culta; destacando a súa formación
bíblica (vid. Hernán Giudice,
Prisciliano y la Biblia, Roma
2008) e o coñecemento detallado de autores esexéticos coma
Oríxenes, ao que plausiblemente se achegou polas traducións
de Rufino de Aquilea e Hilario
de Poitiers; este convértese na
gran figura de referencia en
relación a unha parte da conformación do pensamento de
Prisciliano, un dos aspectos
máis destacados do seu estudo,
nas influencias neoplatónicas
de autores pagáns e na súa
busca dunha conciliación entre
diferentes fontes de pensamento, como os autores literarios
clásicos.
O profesor Sánchez expón
asemade as características máis
atribuíbles ao chamado pensamento priscilianista de segunda
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xeración, que virían incidir en
aspectos máis propiamente atribuíbles a influencias gnósticas
e maniqueas, que obviamente
forneceron a persecución por
parte dos bispos ben entrado
o século VI. Dende un punto
de vista estritamente filolóxico,
esta análise baseada na diferenciación de dúas correntes
de pensamento nunha obra que
de por si propón enormes problemas de clasificación autorial
e cronolóxica, pódese considerar o elemento máis feble do
traballo.
Non obstante, en coherencia
co traballo anterior, os resultados que obtén poden considerarse enormemente satisfactorios en canto a aspectos tan
concretos como a antropoloxía,

a concepción trinitaria, ou a
anxeoloxía, mesmo en aspectos lingüísticos que demostran
filiacións determinadas. É moi
atractiva a lectura que o profesor Sanchez realiza, asemade,
deste fenómeno de reforzo
do maniqueísmo a partir da
necesidade non só evolutiva,
senón tamén de reafirmación
do grupo, en contraposición
cunha estrutura eclesial á que
se opuña; o cal implica, en
rigor, unha suxestiva concepción weberiana do movemento
priscilianista, como conflito
emanado no enfrontamento
institucional dunha personalidade carismática e os seus
seguidores.
Xosé Antonio López Silva
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También la lluvia
Icíar Bollaín, 2011

A pelexa contra o poder é a
pelexa da memoria contra o
esquecemento
Milan Kundera

De novo Icíar Bollaín (Madrid, 1967) pon o obxectivo das
súas cámaras ao servizo dos dramas cotiáns e invisibles, facendo unha estremecedora fita do
que chaman cine social. Cunha
sinxeleza de mestra acércanos á
dor da supervivencia dos pobos
indíxenas de América. Aquí
non hai grandes músicas épicas
(aínda que destaca a banda
sonora, composta por Alberto
Iglesias) nin mártires da fe
como na película La Misión
(Roland Joffé, 1986). Aínda e
todo, no inicio da película, a
cruz voando arrastrada por un
helicóptero non pode deixar
de recordarnos a aquela outra
cruz que caía nas fervenzas de
Iguazú, e xa nos avisa que esta
é unha película diferente.
116
236

A imaxe desa cruz voadora é
icona da ilusión de dous directores novos, Sebastián e Costa
(Gael García Bernal e Luís Tosar), que queren facer, nunha
película de baixo presuposto,
unha revisión da conquista de
América e a figura de Cristovo
Colón.
...E case sen querer, esa
utopía de xustiza histórica que
queren levar ao seu filme, que
no século XVI encarnaban os
escritos do Pai Montesinos e
Frei Bartolomeu das Casas,
agora interpélaos cando ven
que son quen de posicionarse
sobre os acontecementos do
século XVI pero non na realidade histórica da Bolivia do ano
2000, na súa loita polo dereito
á auga.
A película móstranos a
dignidade dos desposuídos,
maxistralmente recollida en
escenas breves que, a xeito
de flash, percorren a película.
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También la lluvia

Como aquela muller anciá que
non pode escapar da furia dos
invasores e senta ergueita no
chan, colocándose o pelo e esperando as dentadas dos cans
dos conquistadores. Tamén
a loita pola vida no cotiá das
mulleres que se arrepoñen aos
policías que lle queren pechar
o pozo que abastece de auga á
comunidade, ou que se negan,
na ficción da rodaxe, a facer
que afogan aos seus nenos para
poder fuxir.
E, sobre todo, o coraxe das
loitas que de entrada parecen
perdidas, a estulticia duns técnicos de cine que so pensan en
rematar unha película mentres
o mundo se está a facer anacos
diante dos seus fociños. A displicencia dunhas autoridades
que non ven máis que “ignorantes indíxenas aos que, si lles
facemos caso, nos van facer
volver á idade de pedra”
E hoxe igual que hai 500 anos.
A loitas dos indíxenas pola non
privatización dos seus recursos
móstrase desigual. O que antes
era o ouro, cobiza de poder e
gloria, hoxe é a auga, mediadora da vida. “Porque a nós nos
custan tanto as nosas loitas?”
pregunta Daniel/Hatuey, o líder
indíxena, maxistralmente inter-

pretado por Juan Carlos Aduviri (actor e profesor de cine en
El Alto, Bolivia).
E nós podemos traer o conflito boliviano á nosa realidade
social galega. O loita contra a
privatización dos recursos hídricos, que en Bolivia se xogou
e gañou nunha insurrección
popular no ano 2000, tamén o
estamos a vivir nas nosas comunidades, nas que se pretende
cobrar un canon pola auga que
Deus fai chover sobre xustos e
inxustos. Nós estamos bastante
máis adormecidos que o movemento indíxena boliviano.
O equipo técnico loita por facer unha película, os indíxenas
loitan por sobrevivir, e esa diferenza é a que marca, de principio a fin, toda a historia. Esta
loita desigual entre o interese
propio e o ben común enténdea
dende o primeiro Antón (Karra
Elejalde) que resulta ser o máis
coherente e humano no conflito; vaino ir entendendo Costa
(Luís Tosar); vai facer dubidar
a Sebastián (Gael G. Bernal);
vai empoderar a Daniel (Juan
Carlos Aduviri) e vai facer tremer de medo a Carlos Santos
e Raúl Arévalo (que, paradoxos
da vida, interpretan na fita que
se está a rodar aos antano vaEncrucillada 172, marzo-abril 2011
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lentes Antón de Montesinos e
Bartolomeu das Casas).
E o medo, sempre presente
como arma de dominación. O
medo de non poder rematar a
película, o medo a non ter o
imprescindible para vivir con
dignidade, o medo a quedar
atrapados nun país en conflito,... os medos que hai que ir
vencendo para ir avanzando,
para rematar un proxecto, para
sobrevivir.
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Quero mencionar de xeito
moi especial o traballo do guionista, Paul Laverli (Calcuta,
1957). Unha Palma de Ouro
en Cannes por Sweet Sixteen
e oito traballos máis con Ken
Loach aválano. Espero que o
tándem que forman a parella
Paul Laverli-Icíar Bollaín siga
dando froitos de calidade tan
alta como este También la lluvia.
Marisa Vidal Collazo

Taboleiro

Ás persoas que comparten ENCRUCILLADA coa súa
lectura e/ou coa súa amizade
Por primeira vez en 34 anos temos que emitir un SOS por razóns
económicas. Nunca estivemos sobrados, pero despois duns primeiros
anos moi xustiños nos que pagabamos a subscrición todo o consello,
o xantar dos días de reunión, os teléfonos, as viaxes, e o que xurdira,
chegamos a cubrir suficientemente tódolos gastos normais. Isto foi
posible debido:
1º) A termos chegado aos 1400 subscritores (a tirada foi de 1550
exemplares moitos anos). Tamén ás subscricións de apoio (que pagaban unha cota superior á marcada), e a que ninguén cobra nada
por colaboracións nin por traballos administrativos, así como a algún
donativo desinteresado.
2º) A que despois de 1987, sendo D. Xosé Filgueira Valverde conselleiro de Cultura, e despois dependendo da Dir. Xeral de Política
Lingüística, empezamos a recibir, como revista galega e en galego,
unha subvención da Xunta de Galicia que oscilou entre 6.000€ e o
1.593€, e que só fallou unha vez por un descoido administrativo.
3º) A partir de 1987 tamén logramos que a Consellería de Cultura
adquirise máis de 200 subscricións destinadas a Bibliotecas, Centros
Culturais, Asociacións veciñais e mesmo galegos e galegas que andan
polo mundo en terras de misión.
Hoxe Encrucillada chega a Europa, África e América. As axudas
institucionais tivemos que renegocialas cada vez que houbo cambio
de goberno ou simplemente de conselleira/o. Pero sempre se obtiveron sen problemas. Todo isto contribuíu a que o prezo da subscrición
teña sido moi inferior ao doutras revistas do mesmo estilo durante
todos estes anos.
Agora, o motivo da nosa “crise” e tamén tripla:
1º) A baixa de subscritores, provocada polo envellecemento e a
morte de moitas persoas que nos seguiran xa na madurez, desde os
comezos, en 1976.
2º) A supresión radical de axudas da Xunta, tanto de Política Lingüística como de Cultura, dende o ano pasado. Os motivos aducidos
son varios, pero detrás deles sabemos que está a crise económica.
Encrucillada 172, marzo-abril 2011

119
239

Taboleiro

3º)Tamén “cortou a axuda” Caixa Galicia, onde temos as contas,
que nos botaba unha “manciña” (moi pequena) nos Foros. As comisións bancarias neste último ano case se cuadriplicaron! Tamén
houbo suba de prezos en correos, desmesurada desde hai uns anos.
Conclusión: Necesitamos axuda para seguir, polo que ofrecemos
tres posibilidades de colaboración:
1º) Aumentar as subscricións de apoio, e actualizalas segundo as
posibilidades de cada quen.
2º) Buscar e lograr novas subscricións. Empezando polos máis
achegados como fillos/as e amizades, contactos de grupo ou traballo.
3º) Donativos ocasionais. Recordade que serven para desgravar na
declaración da renda, por sermos Asociación de Interese Público.
Abonda con ingresalos na conta corrente de Encrucillada (no apartado de concepto debedes indicar quen fai o ingreso), e recibiredes
certificación sempre que nos enviedes os vosos datos completos.
Por parte do Consello hai azos abondo, e por parte de quen traballan rexo na Mesa de Redacción, non falta a decisión de lle darmos
continuidade a esta empresa comunal, froito de moitos soños e xa
de moitas realidades. Queremos compartir con todos vós este SOS
e as nosas preocupacións, porque Encrucillada é de todos e todas, e
podemos poñer o noso gran de area para que así siga sendo.
O Consello de Redacción da revista Encrucillada.

Fe de erratas
No número anterior cometemos dous erros involuntarios.
- O autor da Rolda de Igrexa é Manuel Regal Ledo e non Ruben
Aramburu Molet como consta na portada.
- A autora do artigo A palabra erótica: sobre a posibilidade da
unión con Deus é Almudena Otero Villena, e non Almudena Otero
Villar.
Rogamos a autor e autora saiban desculpar estes erros.
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