ÍNDICE - SUMARIO
Nº 173
Volume XXXV
maio - xuño 2011

Guieiro

3

por Pedro Castelao

Estudos
Concilio Vaticano II: grande esperanza, inesperada decepción
por Engracia Vidal Estévez

5

A identidade laical na Historia
por Feli Alonso Curiel

22

Os leigos e a teoloxía. Pensamentos, vivencias e ficcións
por Pedro Castelao

39

Achegas
Asociación de “Comunidades Fe e Xustiza”. A madureza do
laicado
por Loli Asua – Víctor Urrutia

54

Ser muller na Igrexa
por Elvira Santos Pena

66

Manuel Espiña Gamallo. Un bo cura, un galego bo e xeneroso
por Luz Pozo Garza e Manuel Rivas

73

Crónicas
Unhas eleccións en clave de cambio
por Xosé Luís Barreiro Rivas

79

Máis informes sobre o Reino de Galicia
por Xoán Bernárdez Vilar

87

Cartas desde a banda da esperanza
por Manuel Regal Ledo

96

Recensións
A Nacionalización do pasado irlandés, 1845-1937
por Francisco Carballo

106

Buena crisis. Hacia un mundo postmaterialista
por Victorino Pérez Prieto

109

Utopía frente a recreación del pasado. Dos visiones de la Iglesia
por Andrés Torres Queiruga

113

Libros Chegados
por Marisa Vidal Collazo

Ilustracións

116

por Soedade Pite 46 e 74

Guieiro

Este número ofrécenos varios estudos e diferentes achegas en
torno á figura do leigo. Dous traballos iniciais iluminan moi ben
a cuestión. O de Engracia Vidal Estévez sitúanos na perspectiva
histórica do Concilio Vaticano II. Que expectativas había? Que
cambios significativos supuxo? Que excesos provocou? Centrado
nas catro grandes constitucións do Vaticano II este estudo supón
un achegamento fundado ás verdadeiras liñas de forza que mudaron a historia recente da Igrexa. O traballo de Feli Alonso Curiel
percorre toda a historia do cristianismo tratando de iluminar que
significa, exactamente, ser leigo. Intenta responder a cuestións
coma estas: cal é a identidade propia do leigo? Trátase dunha
mera contraposición co ministro ordenado? Que consecuencias
eclesiolóxicas ten o carácter central que a Lumen Gentium lle
outorga ao bautismo? Que significa que todo cristián, por ser
bautizado, é profeta, sacerdote e rei?
Unha achega de quen isto asina conténtase con deixar constancia de diversos pensamentos e algunha que outra vivencia acerca
dos leigos e o exercicio da teoloxía. En tradución de Manolo Regal achegámonos a unha asociación de leigos, radicada no País
Vasco, chamada Asociación de Comunidades Fe e Xustiza. Na
súa vida testemúñase un intento serio de vivir o evanxeo, aínda
que isto implique –como o lector verá– non poucas dificultades.
Elvira Santos reflexiona cordial e vitalmente sobre o seu itinerario
persoal na Igrexa desde a súa condición de muller leiga, agora
que, como ela mesma di, “está a gozar da terceira etapa da súa
vida, a definitiva”.
Da man de Victorino Pérez Prieto rememoramos a imprescindible figura de Manuel Espiña por medio das voces de Luz Pozo e
Manuel Rivas que falaron del (ou a el) na última homenaxe que
se lle fixo en A Coruña.
A rolda política de X. L. Barreiro revisa e comenta acontecementos tan decisivos como as eleccións do pasado 22 de maio, o
movemento Democracia real, xa –vido logo en chamar 15-M– o
asasinato de Osama Bin Laden, a guerra de Libia, a importancia
das TIC na configuración da realidade no seu nivel local e global,
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o rexurdimento de parámetros nacionalistas na fonda crise que
está a atravesar a UE, e o novo panorama debuxado para os próximos meses na política estatal e autonómica.
A crónica de cultura de X. Bernárdez Vilar da conta –con ese
detalle e minuciosidade non por habitual menos meritorio– de
todos os eventos relevantes no eido do audiovisual, as letras, o
teatro, a música e a banda deseñada. Destaca a reflexión inicial
sobre o Gallaecia Regnum que o autor conecta xenialmente co
partido de fútbol que o Porto e o Sporting de Braga disputaron
hai pouco en Dublín. Mágoa o descenso ad Inferos do Deportivo.
A rolda da Igrexa, de Manolo Regal, pasa revista aos eventos
sociais, eclesiais e relixiosos en xeral máis salientables. Destacan
neste número as súas consideracións sobre o 15-M, o libro de
X. Alvilares Penitencia Pública, o Movemento Rural Cristiá, o
diálogo crítico entre Carlos Osoro e Joaquín García-Roca verbo
da metodoloxía do ver, xulgar e actuar, o endurecemento da normativa sobre a pederastia e a beatificación de Xoán Paulo II.
Interesantes recencións, entre as que destacamos a que versa sobre o monumental estudo de Xabier Madriñán, xunto cos
habituais debuxos de Soedade Pite, completan un número que,
esperamos, sexa do voso agrado.
Pedro Castelao
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Estudos

Concilio Vaticano II: grande esperanza,
inesperada decepción.
1

Engracia Vidal Estévez

1. Pórtico
Pídeseme este traballo para compartir, como testemuña de
excepción, as grandes ilusións que espertou o Concilio e a decepción de velo esmorecer.
O de “testemuña de excepción” débese, por unha banda, á miña
idade -tiña vinte e oito anos cando se anunciou- e, pola outra, á
intensidade con que o deixei entrar na miña vida e transformala
radicalmente.
Quero adiantar que calquera que sexa o resultado desta reflexión, que sen dúbida reflectirá moitas sombras, a luz da esperanza vai estar tamén moi presente, na seguridade de que o
concilio é da Igrexa e estará aí como un faro permanente que en
calquera momento pode ser recibido. Só hai que deixar correr
as nubes, os fumes que mancharon e manchan tantas ondas de
luminosidade e de compromiso.
Quero confesar tamén unha limitación. Eu sei como se recibiu
a convocatoria do concilio e como o fun seguindo, interpretando
e practicando. Pero non sei se anteriormente había un gran desexo, unha expectación. Eu, polo menos, non a tiña. A min sorprendeume a convocatoria de Xoán XXIII -estaba xustamente en
Roma, en curso de formación-, como sorprendeu a toda a Igrexa
na que me movía.
Engracia Vidal Estévez, “A experiencia de dous concilios. Anacos de vida e
historia”, Encrucillada, nº 147, Marzo-Abril 2006
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Se noutros niveis, de teólogos ou de xerarcas, mesmo de grupos
que viviran a fe doutro xeito, era algo desexado, non o sei. Nas
comunidades “normais” eramos moi pouco críticos, e a aquilo da
“infalibilidade” dábaselle un valor moi superior ao que en realidade lle corresponde. Polo tanto viviamos un cristianismo de fe
cega, de vellos ritos e de moral rigorosa, que case se consideraba
a principal manifestación da fe e obxecto da predicación. Parecíanos que todo o da Igrexa era inamovible. E había que tomalo ao
pé da letra como dicía o catecismo.
Onte mesmo, e despois de escribir este parágrafo, lin nunha
entrevista ao teólogo Olegario G. Cardedal as seguintes frases:
Se o concilio sorprendeu é que certamente non era desexado explicitamente.2 E noutro lugar: Nosotros llegamos al Concilio como
a la desembocadura de una ilusión. E o autor viviu no mesmo
tempo, nas mesmas coordenadas eclesiais, e noutra dimensión
profesional, como teólogo.
Tamén lembro comentarios respecto ao eco que tivo a convocatoria nas altas esferas da Igrexa, concretamente no Vaticano;
non parecía que tivesen moito entusiasmo, nin moito interese en
difundilo.
2. As espectativas
A partir da convocatoria, si que empezaron a bulir as expectativas, os desexos, as ilusións. Ben é verdade que cada quen as vivía
e fomentaba desde a súa óptica. E non faltou quen pensaba que
nos ían cercar máis de normas morais e de esixencias sacramentais, que, para moita xente, eran os piares da nosa fe.
Pero pronto empezaron a coñecerse proxectos, a pensar en voz
alta e a espertar grandes e fondas esperanzas. A preparación do
concilio desencadeou fervenzas de información, de reflexión, de
apostas polo cambio. E ese traballo de ler, de escoitar, de reflexionar e discutir, ía abrindo horizontes e facendo nas persoas e nos
grupos un auténtico “miniconcilio persoal e comunitario”.
2
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As mesmas discusións e puntos de vista encontrados nos membros conciliares, de concepcións eclesiais diferentes, de choque
de culturas -nunca houbera un concilio tan universal- foron verdadeiras escolas de maduración persoal e grupal.
Coido que se podería dicir que a mentalidade das comunidades
cando comezaron as sesións conciliares (11-10-1962) estaba xa a
anos luz de cando se convocou (25-01-1959). Case catro anos. E
foi medrando a medida que ían saíndo informacións e documentos. Non só os do concilio, senón os de opinión que publicaban
as revistas e os xornais. Con diferentes criterios.
Con todo, hai que dicir que a comunicación non era a de
hoxe. E as fortes discusións dos teólogos na fase preparatoria
non chegaban aberta e integramente ás bases. Aínda así, foi un
avance extraordinario na Igrexa, sempre cauta na transparencia,
na súa traxectoria secular. Hoxe temos moita máis información.
Coñecemos os primeiros esquemas documentais e cales eran as
formulacións que prepararan os teólogos da curia romana, co
cardeal Ottaviani á fronte. Coñecemos o papel desempeñado
polos teólogos Congar e de Lubac, descualificados pola mesma
Igrexa poucos anos antes. Nos cincuenta, cando se condenou a
chamada “Nova Teoloxía”. Pero rehabilitados por Xoán XXIII co
seu nomeamento como teólogos consultores.3
As congregacións relixiosas bulían ante as perspectivas da
supresión do hábito (era un “díxome, díxome”). Tal vez o máis
superficial, pero tamén o máis significativo en canto a manifestación externa dos “cambios”. Iniciáronse os encontros e intercambios entre as distintas congregacións, aínda moi tuteladas polas
congregacións masculinas, que por outra parte marcaban xa as
tendencias... O padre “x” subliñaba a renovación e o padre “z” á
volta ás raiceiras... E así fomos adquirindo criterios. Pero non hai
que pensar que foi ao chou como demos en seguir unha liña ou
outra; cada quen, xeralmente, puido escoller as súas referencias.

S. Madrigal S.J., Tiempo de Concilio: El Vaticano II en los diarios de Y.Congar y
H.de Lubac

3
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3. Liñas de forza que marca o concilio
Na mensaxe do 21 de Outubro de 1962, na que tódolos padres
conciliares se dirixen aos fieis, subliñan os dous problemas de
maior importancia que Xoán XXIII marcara na radiomensaxe do
11 de Setembro de 1962.
O 1º: a paz entre os pobos, non só no senso de non á guerra,
senón da axuda e solidariedade.
E 2º: a denuncia das inxustizas e desigualdades sociais, para
que, baseada nos principios do evanxeo, a vida chegue a ser máis
humana.4
Pero, para non saír do ton experiencial, vou reflectir estas liñas
de forza, tal como nós as iamos vivindo e traducindo. Porque o
concilio quería presentar a fe nunha linguaxe accesible ao mundo
de hoxe (o de 1959..., que xa non é 2011).
1º. Da constitución dogmática sobre a Igrexa Lumen gentium:
1.1. A Igrexa como pobo de Deus:“sacerdocio común dos fieis
e sacerdocio xerárquico, aínda que diferentes entre si, os dous
participan do sacerdocio de Cristo”(L.G.10). Hai que pensar que
tiñamos unha concepción piramidal e xerárquica na que apenas
nos recoñeciamos como elementos vivos e activos. Aprendemos
que o bautismo fíxonos participantes dese pobo. Somos Igrexa. E
isto aumentou a nosa conciencia de elementos activos. Deixaba
claro que o apostolado dos laicos non obedecía só ao “mandato
xerárquico” como sostiñan os principios da Acción Católica, senón pola súa condición de bautizados.
1.2. Desde a vida relixiosa, onde tanto se nos inculcaba a obediencia e, de feito e como consecuencia, a despersonalización,
iluminounos ao dicir que a perfección relixiosa non se opón á
personalidade humana (L.G.46). E si que se notou na traxectoria
da formación nas congregacións relixiosas.

“Mensaje de los PP conciliares a todos los hombres”, Documentos del vaticano
II, BAC, 4ª ed. px. 19
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1.3. A posición de María e dos santos e santas. Tiñan o seu
lugar, pero na súa condición de redimidos que souberon dar
resposta de fidelidade a Deus. Unha singularidade baseada na
resposta que deron a Deus, e non tanto nos privilexios dos que
foron obxecto.5
2º. Da constitución dogmática sobre a revelación divina Dei verbum:
Foi quizais a máis conflitiva e tivo varios borradores. O primeiro,
do cardeal Ottaviani, foi refugado por unha gran maioría, non o
quixeron nin discutir. Tivo que intervir Xoán XXIII para mandalo
refacer e aínda así sufriu cantidade de emendas e redaccións.
2.1. En primeiro lugar subliño o parágrafo 12 do capítulo III,
resaltando a importancia dos “xéneros literarios” e o “contexto
histórico”. Non fai falla dicir que isto non fora tan claro en
tempos anteriores, onde privaba a interpretación literal. E aínda
aquí insiste en que hai que ter en conta toda a Escritura, e a
Tradición. E en que, en último termo, corresponde á Igrexa a súa
interpretación...
2.2. A mesma insistencia en que tódolos crentes leamos a Biblia
nas nosas propias linguas (VI, 22, 25) e, aínda máis, facer dela o
centro da nosa oración, tanto na liturxia como na reflexión individual e comunitaria. Con referencias moi explícitas á catequese,
á predicación, á homilía.
Aquí pasamos, estoume a referir ás relixiosas, de ter cada unha
un Novo Testamento, a que a Biblia fose tamén con nós como
obxecto persoal e intransferible.
2.3. A Pastoral non consiste só en ensinar as verdades da fe,
senón tamén en achegar as persoas a Xesús en tódalas súas dimensións.
Esta constitución pecha cunha nota do secretario xeral do Concilio. Preguntaran cal era a cualificación teolóxica que se expón
E.V.E., “María no cristianismo actual”, en Encrucillada, nº 163, maio-xuño
2009, px. 43-61
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neste documento. E a resposta remite a unha declaración do 6
de Marzo de 1964:
...dado o carácter pastoral deste concilio, na Igrexa han manterse
como materias de fe ou costumes aquelas cousas que el declare
manifestamente como tales...; todo o demais, por ser doutrina
do maxisterio supremo da Igrexa, debe ser recibido e aceptado
por todos e cada un dos fieis...” (asinado polo secretario xeral do
concilio Pericles Felici).

3º:Da constitución sobre a Igrexa no mundo actual Gaudium et
spes
Foi a derradeira e aprobouse o 7 de Decembro 1965. Leva ao
lado do nome de constitución, o apelido de “pastoral”. Non é
raro que sexa unha das de máis divulgación. E fai énfase en que
os gozos e as esperanzas, as angustias e tristuras dos homes do
noso tempo..., en especial dos que máis sofren, son tamén as dos
discípulos de Cristo.
Así vai degrañando diversos aspectos que foron dándolle ao
concilio unha dimensión de auténtica praxe cristiá.
Fixo popular a expresión “signos dos tempos” que temos que
descubrir para darlles resposta. Observar temores, esperanzas,
cambios morais, sociolóxicos, relixiosos, desequilibrios, aspiracións, interrogantes. Subliña a dignidade da persoa, a grandeza
da liberdade. Formamos todos a familia humana. Denuncia as
desigualdades económicas. Declara a autonomía das realidades
terreas. Subliña a caridade como lei fundamental. Analiza problemas da familia, da cultura, do progreso. Cultura e propiedade
son patrimonio da humanidade, non só duns poucos. Insiste no
diálogo.
En fin da materia de reflexión e de praxe cristiá para o desenvolvemento actual dos mandamentos, polos que faciamos o
exame de conciencia.
O que non albisca é a “linguaxe inclusiva”... Repite unha e mil
veces o “home” como xenérico, e hoxe xa resulta raro, afortunadamente. (Teñamos, así e todo, en conta que en latín homo é
10
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claramente inclusivo e distingue case sempre entre vir e mulier;
o problema fíxose máis agudo nas traducións).
4º: Da constitución sobre a sagrada liturxia Sacrosanctum concilium
Foi a primeira aprobada polo concilio, no mes de Nadal de
1963. Sen dúbida, a que máis chegou aos fieis, por esperada e
pola tradución inmediata á práctica. Non eran cambios só na liña
dos principios, senón na praxe. Era sorprendente que a lingua
non fose a latina senón a vernácula de cada país.6 Que as vestiduras do celebrante pasasen a outras formas e outros tecidos.
Que a postura fose sentados ou en pé. Practicamente eliminouse
a de xeonllos en cerimonias comunitarias. Que os laicos e laicas
subisen ao ambón para facer lecturas ou preces. A homilía faise
esencial, interpretando a Palabra. Ata o concilio, habitualmente
non a había. E, se nalgún sitio a tiñan os domingos, xeralmente o
tema non era a “Palabra”, senón o moralismo de quenda.
Cambios na “xeografía” do templo. O altar cara ao pobo tentando que os fieis se agrupen en forma circular. O sagrario recuperou a súa función de gardar o pan consagrado para os enfermos,
pasando a outro lugar do templo menos central. Consagrábase
en cada celebración . Non debiamos celebrar o sacramento da
penitencia mentres se celebraba a Eucaristía. Recomendouse
unha certa sobriedade no exceso de imaxes de santos e santas,
que nalgúns templos resultaba excesiva. Invadían o mesmo altar
“maior”.
Novas formas como celebracións comunitarias da Palabra, ou
da Penitencia. Bautismo e confirmación cambiaron tamén o seus
ritos.
Eran só cambios externos, de simples formas? Non. Detrás destes cambios había unha teoloxía que tiña, que ten, a súa fondura.
En Galicia considerouse que a lingua era o castelán, e así se fixo (era en pleno
franquismo). Houbo que esperar, despois da demanda de moitos colectivos, que
fose decretada polo Concilio Galego a oficialidade desta lingua na liturxia, en
paridade co castelán. U-la praxe hoxe?

6
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Non era só o crego que no nome de Cristo renovaba o sacrificio
da cruz con carácter expiatorio, e o pobo acompañaba ese rito.
A Eucaristía pasaba a converterse na asemblea de cristiáns que,
presididos polo sacerdote, celebraban o misterio pascual da morte
e resurrección. Téntase facer das celebracións non só o establecemento dunha relación persoa-Deus, senón a relación entre as
persoas, xuntas, na fraternidade universal e concreta de cada
comunidade, co Deus de todos que nos salvou e nos salva sempre
no misterio do seu Fillo encarnado. De aí o mirar do presidente
aos fieis.
Non é posible seguir analizando os diferentes documentos.
Abondan estes catro para seguir a reflexión.
Pero teño a experiencia do que axudou a transformar actitudes
e vida.7
4. A tradución do Concilio na vida
Confeso a miña incapacidade para resumir medianamente a
vida que foi creando o concilio.
Temos que lembrar que o concilio foi universal, pero que en España tivo connotacións moi especiais polo momento político. O
inicio do concilio case coincide cos vinte e cinco anos do réxime
franquista. E as realizacións, coa plena decadencia. Non é difícil
descubrir as interferencias mutuas. O réxime político, tan confesional el, non podía ver con bos ollos certos indicios de liberdade
que emanaban dos documentos conciliares. E claras esixencias
de respecto, de igualdade social e solidariedade, de cumprimento
dos dereitos humanos.
Foron dúas forzas empurrando na mesma dirección, a renovación, o famoso “aggiornamento” de Xoán XXIII no eclesial, e a
restauración da democracia no político. Para a militancia política
foi unha forza este apoio da Igrexa. E para a militancia eclesial foi
unha dimensión concreta que facilitaba o compromiso cristián.
E.V.E. “O camiño da liturxia, flash histórico e actual”, Encrucillada, nº 163,
2009

7
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Pero non sempre sumaron esforzos. A Igrexa acusou de politización moitas das accións dos movementos cristiáns. E o Estado
perseguiu determinadas accións dos cristiáns que consideraba
perigosas para o réxime. Das dúas cousas hai exemplos abondo:
coloquios de parroquias suprimidos, homilías multadas, cregos
e monxas na cadea e no tribunal de O. P. A cadea de Zamora
podería falar moito.
E por parte da Igrexa tamén podían falar consiliarios destituídos, cregos obrigados a abandonar as súas parroquias, monxas
vetadas sen actividades eclasiais institucionais, etc.
Pero ao mesmo tempo a vida brotou en positivo en cantidade de
accións das que o concilio foi motor e apoio no traballo dos movementos cristiáns. Xa hai moito escrito8 e moito máis se poderá
escribir. A min tócame só a enumeración:
Traballo e compromiso cos máis necesitados. Non só na atención espiritual, senón na axuda a unha vida mellor. E aquí habería que falar dos cregos que se entregaron a axudar para que os
labregos tivesen máis dereitos. Moitos empregáronse a fondo na
loita polos montes comunais, contra a cota empresarial agraria,
polos accesos ás aldeas promovendo estradas, pola auga ou a luz
nas casas, pola construción de lonxas, de cursos de formación, de
servizos comunitarios que suplisen o que o Estado non tiña feito.
A participación no movemento obreiro foi sonada non só na axuda
ás accións -Megasa, Bazán, Astano, Vulcano, Barreras, Ascón...-,
senón traballando no “curro”como un máis. Froito do concilio
sería tamén “Prescolar na casa”, do inesquecible Antón Gandoy e
unha boa equipa de monxas e de laicos. E o “movemento rural”.
As monxas tiveron unha “conversión” radical. Sobre todo nas
que máis se empregaran en atención ás clases máis privilexiadas.
Desde as formas máis superficiais como pode ser o cambio do
hábito relixioso por vestimentas de mulleres máis populares e
sinxelas. Abandono de moitas casas grandes e colexios de pago
por escolas públicas, pequenos grupos en aldeas e barrios, orga8
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nización e participación en campamentos de verán..., compartir
a vida de igual a igual... Moito traballo oculto e que foi pasando
inadvertido na maioría dos casos.
Hai uns días estiven no Cebreiro cunha amiga, alí lembramos o
grupo de monxas da Compañía que pasaron trinta anos en Pedrafita como mestras, enfermeiras, catequistas..., e alí reflexionamos,
nun día de sol espléndido, o que sería aquilo cuberto de neve
todo o inverno, nunha vivenda sen condicións de confort...
E así houbo moitas, aínda que non fosen maioría. Gardería
de Sampaio, (Vigo), Xitanos de Ferrol, (Santa Mariña), Nati e
as súas mulleres do Pombal en Santiago... Ou tomar parte en
accións comúns como en Xove, nas Encrobas...
En canto aos laicos, houbo tamén en primeiro lugar un gran
aumento da conciencia de pertenza á Igrexa. Moitos, xa iniciados
desde antes do concilio a través dos movementos de A.C. especializada que xurdiran en Bélxica e Francia nos anos anteriores.
Notouse tamén no interese por unha mellor formación, foron
creándose Escolas de Teoloxía para segrares en case todas as capitais de provincia, Santiago, Ferrol, Vigo. Cursos de catequética
con nova pedagoxía que miraba ás actitudes, non só ás ideas.
As semanas de Teoloxía Pastoral. Os pequenos movementos,
non oficiais; primeiro os Coloquios de Parroquias, xa nos anos
sesenta. Logo: Cruceiros, Romaxes, revistas como Irimia e Encrucillada, Foros, As Mulleres Cristiás Galegas… Iniciáronse as
celebracións litúrxicas en pequenos grupos, xa en parroquias, xa
en casas relixiosas. Nos anos setenta comeza a editorial SEPT a
publicación de libros en galego, de carácter teolóxico e pastoral,9
que culminarán no 1989 coa publicación da Biblia en galego en
tradución directa das linguas orixinais.
Na liña oficial, e como froito do concilio, celebrouse a Asemblea conxunta nos niveis español e galego e o Concilio Pastoral
de Galicia10. Pero en ambos acontecementos, celebrados con
9

Consultar bibliografía

Para maior información de todas estas accións ver nº 100 da revista Encrucillada,
Nov. 1996

10
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gran esperanza e dedicación, houbo desencanto e frustración
pola actitude da xerarquía, que non respondeu ás expectativas
dos participantes.
5. Que pasou para que falemos de esmorecemento e mesmo
de decepción?
Se o anuncio do Concilio entrou de súbito, facendo barullo e
dando que falar, o esmorecemento entrou silandeiro, moi a modiño, como quen non quere a cousa, en moitos aspectos sen aviso
previo e, por suposto, sen anulación explícita de criterios anteriores, na maioría dos casos. Nas reformas litúrxicas, por exemplo,
eu nunca escoitei en público que se anularan rúbricas e que había que facer ou non facer determinados xestos como poñerse ou
non de xeonllos. Simplemente fun vendo como se cambiaban as
cousas máis por determinación da xente que alí estaba, que por
normas dadas polos cregos, polo menos publicamente.
Fun vendo como se ía pasando de dar a comuñón na man e
volvía a xente a poñer a boca, a axeonllarse na consagración, a
confesar durante a misa, a non contar cos laicos como axudas en
dar a comuñón, a volver ao “Perdona a tu pueblo, Señor”...; pero
nunca escoito ningunha explicación ao caso.
As celebracións en grupos foron diminuíndo e mesmo desaparecendo. O outro día asistín a unha en locais pertencentes a unha
determinada parroquia, e foi igualiña ás da Igrexa, sen apenas
participación visible.
Hai unha clara reacción regresiva que vén desde Roma, pasa
polas xerarquías nacionais e chega á base de cregos e fieis.
Moita xente desmárcase e pasa de todo. Outra segue en minoría
e fai o que pode. E, mentres, aumentan os movementos dos que
me vou ocupar no seguinte apartado.
6. Movementos novos de carácter conservador
Aquí vou só citalos por orde de fundación:
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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Opus Dei: Fundados por Josemaría Escribá de Balaguer no
1928. Aínda que apenas medra ata despois do 1940. Ramas masculina e feminina. Dedicación máis ben de clases medias e altas.
Colexios, universidades e grupos .
Comunión e Liberación. Fundado por Luigi Giussani en Italia
no 1954. E renovado no 1969.
Legionarios de Cristo, fundados por Marcel Maciel en México
no 1941; a súa póla feminina Regnum Christi, no 1960. Parroquias, colexios, universidades.11
Movemento catecumenal, vulgarmente “Kikos”, fundados por
Francisco Argüello no 1960... Comunidades e grupos de base
popular.
E recentemente, varias Fraternidades, inspiradas no movemento
lefevriano. Con misas en latín e de espalda, o que non é só un
cambio de formas, senón que afecta ao significado teolóxico da
celebración.
Todos teñen os seus seminarios, onde estudan e se ordenan os
seus cregos.
Case todos naceron antes do Concilio. E eu non sabería dicir
por que non entraron na liña de renovación posconciliar. Nalgunha ocasión escoitei, deles mesmos, que as congregacións relixiosas ou movementos seculares vellos tiñamos que renovarnos, pero
eles non porque xa estaban actualizados. Seguramente que teñen
razón en moitos aspectos. Pero non dou coas claves polas que se
senten tan seguros na súa traxectoria inicial.
A min faime pensar moito o que está a pasar coa pastoral romana, nacional e diocesana. As parroquias estanse empobrecendo,
de tal xeito que, cando os bispos queren organizar algo dunha
certa entidade, teñen que acudir a estes movementos, que en
certo modo manteñen a súa independencia respecto á xerarquía.
No caso do Opus Dei, xa oficialmente, porque son Prelatura. Nos
A situación actual desta organización está abondo reflectida nos medios neste
intre.

11
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outros casos non o é de dereito pero si de feito. Non se lle oculta
a ninguén que as derradeiras -e futuras- viaxes dos Papas estiveron argallados deste xeito. E o mesmo as peregrinacións xacobeas
ou encontros de xuventude, misas de familia, etc. Paga a pena
este prezo? Paga a pena pór tanta enerxía nas concentracións
multitudinarias? Que deixan? É que se nota nun maior número
de xoves con compromiso estable despois dunha noite ou dun día
de encontro maximalista no numérico? Como pensan solucionar
a escaseza de cregos, sobre todo diocesanos?
7. Os excesos do posconcilio
Deixeino para a fin. E, aínda que teño claro o que quero dicir,
tamén temo o non saber dicilo.
Escoitouse e séguese a escoitar que houbo excesos, abusos, que
descoidamos a oración e os compromisos. E aquí fálase das secularizacións de cregos e monxas. De abandonos da militancia organizada. De que nos deixamos levar pola sociedade de consumo.
De secularismo. E confírmase con exemplos de que as congregacións máis tradicionais seguen a ter vocacións ou militantes..., ou
polo menos non baixaron tanto. Non me atrevería a negar nada
destas acusacións. Pero gustaríame matizalas.
En primeiro lugar, mirando aquela realidade dos anos sesenta
cando os noviciados e seminarios estaban a tope; pero tamén
cando a formación que se daba, era a mesma que nos inicios das
fundacións, porque certamente as formadoras poñían todo o seu
empeño en seguir como nos tempos da “fundadora” ou “fundador”. Pero a materia prima, as e os xoves que entraron nos anos
sesenta, non eran como os anteriores. Penso que iso habería que
telo tomado en conta. O tempo dirá se as poucas congregacións
novas que hoxe florecen en número, acertan coa formación e logran a perseveranza, ou volven tropezar na mesma pedra.
E unha segunda reflexión de cara ás autoridades xerárquicas.
Eu cuestiónome moitas veces que tería pasado se toda esta xente
que, segundo o sentir común, fallou, abandonou, pasou, ou como
cada quen lle queira chamar, tería tomado esta decisión se os
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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dirixentes tivesen estado preto acompañando e alentando estes
procesos difíciles, de pasar dun réxime a outro, e de postos de
traballo ben acubillados na congregación ou na diocese a saír
á intemperie a peito descuberto. E tendo que entrar en medios
novos para os que non estaban ben preparados.
E digo isto porque o vivín de preto en moitos casos. Cando as
persoas cansaron e romperon, foi xa porque empezaron a sentirse
sen axudas, sen valoración, sen recoñecemento do que estaban a
facer.
E peor, demasiadas veces, con manifesta hostilidade, exclusións
e mesmo “castigos”... Moverse era perigoso; seguir a rutina considerábase piadoso.
Recoñezo, ou recoñecemos, porque falo de reflexións colectivas onde participei, que algo fallou na mística do “compromiso”.
Seguramente que unha “ oración-reflexión-acción”... sempre con
retorno, que a sostivese na fronte sen deixarse atrapar. Maior comunicación cos responsables da congregación ou da Igrexa, pois
de feito nos postos de vangarda estaban persoas ou grupos moi
minoritarios.
Non soubemos transmitir á seguinte xeración o valor destes camiños abertos, e de feito apenas tiveron continuidade na xeración
seguinte.
Pero volvo ao principio. As persoas que estaban á fronte, tiñan
xa desconcerto antes as altas xerarquías. Mandárannos renovar
Constitucións dentro de determinadas liñas. Fíxose segundo os
principios da orientación. E na hora de aprobalas, desde arriba
houbo grandes conflitos, o que quere dicir que quen as tiña que
aprobar, xa non eran os que lanzaran o impulso inicial nin o compartían. Iso tivo que dar inseguridade e polo tanto falta de apoio
ás bases máis inquedas.
Agora podemos facer outra lectura de feitos vividos. Eu mesma
tiven a experiencia no Congreso internacional de Catequeses
do ano 1971 en Roma. Alí, milleiros de catequistas tivemos que
escoitar relatorios, como o do cardeal Ottaviani e outros, integramente na liña pre ou anticonciliar. Non o podiamos entender.
18
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Logo de rematar, leo nunha entrevista a José Ignacio González
Faus (R.D. 5 de Abril):”Hay un retroceso importante en cuanto al
Vaticano II” e noutro lugar engade: ”...Es la resistencia de la curia
romana en tiempos del Concilio”. Preferiría poder dicir que non
ten razón, pero sóbralle.
“O pánico escénico” da renovación conciliar empezou moito
antes do que pensabamos. E as xerarquías temeron e pararon as
axudas, o dar ánimos; que non consisten en botar a man polo
lombo, senón en confiar e animar. Tomar iniciativas. Cantos e
cantas poderán dicir que non lles faltou esta axuda?
E, se sigo a investigar nas causas, chego ao mesmo concilio, aos
anos de preparación. Sempre houbo nas xerarquías máis altas e
nas bases un grupo minoritario que non estaba conforme coa liña
conciliar. As votacións gañábaas a maioría, pero sempre houbo
desconformes. Desconformes que, unha vez rematado o concilio,
foron en aumento. Vivimos as mortes de Xoán XXIII e Paulo VI.
Certamente que para a xerarquía da Igrexa, acostumada sempre
a decidir e que se lle obedecera, non resultou doado este clima
de que pensásemos, opinásemos e quixésemos decidir en moitas
cousas. Daquela (anos 62-64) escoiteille a un relixioso, con certo
escándalo da miña parte, porque pensaba que el cría no concilio:
“Paulo VI está desexando que acabe o concilio para poder gobernar.” Querendo dar a entender que había que volver á obediencia
e á submisión.
O grupo conciliar que non asumiu o concilio, minoritario pero
non pasivo, seguiu no seu traballo de restauración discreta ou
abertamente; nesta dinámica houbo nomeamentos de cardeais e
bispos, houbo elección de novo Papa xa cun colexio cardenalicio
“renovado”. E chega Xoán Paulo II , un dos reticentes co cambio
desde os inicios, e así, unhas veces con normas e outras simplemente con cambios nas diferentes direccións de goberno, foise
chegando ao que hoxe temos. Non mudan o concilio, non poden.
Pero hai moitas maneiras de ignoralo ou de subliñar outras liñas
de forza.
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Só o tempo descubrirá o desenlace. Eu, desde a perspectiva
dos moitos anos vividos, e de que non é doado que vexa moitas
primaveras máis, non albisco unha renovación próxima. A sima
entre as xerarquías e as bases paréceme que medra. A cultura e
as persoas sepáranse cada vez máis dunhas teses que alguén se
empeña en facelas pouco cribles. Cando non sería tan difícil conservar o esencial dos principios con explicacións máis racionais, e
sobre todo expresadas nunha linguaxe aggiornada.
Feitos como a ausencia de democracia e a exclusión da muller,
vanlle pasar factura a Igrexa por moito tempo. Pero a salvación
anunciada por Xesús está sempre aberta a quen a queira acoller.
E chegará por un Papa, por un Concilio ou por unhas comunidades que saiban entender, expresar e vivir a mensaxe de Xesús nos
tempos de hoxe.
Engracia Vidal Estévez
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Estudos

A identidade laical na Historia
Feli Alonso Curiel

O neoloxismo laico apareceu na 1ª Carta de Clemente a finais
do século I en contexto polémico para definir “os que non son”
presbíteros nin diáconos. A pesar desta connotación negativa o
que prima é o concepto de pobo de Deus, todo el sacerdotal. No
século III aparece o termo kleros, como suxeitos do ministerio
ordenado, cumprindo unha función cúltica dentro do Pobo de
Deus. Todos participan do sacerdocio de Cristo, único sacerdote
no Novo Testamento. O século IV serve de marco na estruturación bipolar xerarquía/laicado. Baléirase ao Pobo de Deus de
contido bíblico e teolóxico para designar á xente sinxela, aos non
instruídos. Laico e leigo, o que non sabe, serán sinónimos.
O celibato, a tonsura, a espiritualidade fuga mundi favorecerá
esa polaridade máis ca todos os argumentos teolóxicos. Deus e o
mundo opóñense. “Entrar en relixión” era saírse do mundo.
A teoloxía é serva de intereses clericais. Os clérigos eríxense en
anunciadores exclusivos da Palabra, e mesmo o dereito de admisión á Vida Eterna ha ser mediada polos poderes do ministerio
ordenado.
Na Idade Media álzanse voces que, a xeito de Juan Salvador
Gaviota, tratan de ceibarse da urdidoira clerical que se aferra
ao monopolio da predicación do evanxeo. Valdenses, beguinas,
Francisco de Asís séntense chamados por Deus para proclamaren
a súa fe sen necesidade de tonsura. A ousadía do seu impulso
levounos a ser considerados herexes, ou ser subsumidos na estrutura clerical.1
J. Perea, El laicado: un género de vida eclesial sin nombre (IDTP) Desclée De
Brouwer, Bilbao, 2001, pp. 19-68.

1
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A historia da identidade laical, que non é outra que a historia
do Pobo de Deus, aseméllase ao destino daquel aguiacho que,
sendo domesticado como ave de curral polas galiñas, viviu e creu
ser un pito. Cando a súa ollada se erguía para deleitarse no voo
dunha aguia, o cacarexo inquisitorial dunha galinácea, recordáballe quen era, unha cría de curral. As súas ás atrofiáronse, mais
nunca cesou nel o impulso de contemplar arroubado o voo das
aguias.2
Lutero oporase á superioridade ontolóxica do ministerio ordenado e defenderá a doutrina do sacerdocio universal de todo
bautizado.3 Trento reaccionará e no seu Catecismo Romano4
sinala que “aos que recibiron o sacramento da orde han de ser
chamados con xustiza non só anxos, senón mesmo deuses”. Os
séculos posteriores será unha posta en escena da teoloxía tridentina. Igrexa e xerarquía serán termos equivalentes.
Os albores do século XX mostran os primeiros síntomas de
descristianización. Dende instancias xerárquicas anhélase o apoio
dos non ordenados para recuperar o predicamento da Igrexa en
ambientes secularizados. Os estatutos de Acción Católica en
1922/23 serían referendados por Pío XI. O estatuto sacerdotal5
obrigaba a unha ríxida división de tarefas: o clero tiña como encomenda o servizo salvífico e os non ordenados o servizo ao mundo. Definiuse este servizo coma unha participación no apostolado
da xerarquía. O apostolado fora confiado exclusivamente ao Papa
2

A. de Mello. Cuento titulado El águila real.

Ao negar o sacrificio da Misa, loxicamente nega todo sacerdocio permanente
conferido polo sacramento da orde. Cristo non instituíu un sacerdocio especial
aparte do sacerdocio bautismal. O único sacerdocio (…) é o poder de unirse ao
sacrificio do Calvario, poder puramente espiritual que posúen tódolos bautizados,
cf. J. Perea, ibid, p 72.

3

4

Concilio de Trento, Nº II, 7, 2.

O estatuto sacerdotal consistía en manter ao consagrado no ámbito estritamente
ministerial. O laicado, a modo de ariete e como substituto do clero, introduciríase
en ambientes profanos para apostolar. Cf. J. Comblin, O povo de deus, Ed Paulos,
Sao Paulo, 2002.

5
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e bispos. Polo tanto evanxelizar non entraba no estatuto dos
restantes cristiáns. Pío XII propuxo o cambio participación polo
de colaboración para evitar o equívoco de que a Acción Católica
reivindicase unha participación no poder propio da xerarquía.6
Coetaneamente alzáronse voces proféticas coma as de Móhler7
e Newman8 defendendo a capacidade de xuízo do laicado ao consideralos válidos interlocutores da xerarquía. Newman foi sospeitoso en instancias doutrinais ao defender o criterio do sacerdocio
universal de todo bautizado.
Encíclicas como Vehemente Nos (1905) de Pío X definiu a identidade laical coma “aqueles que gozan do dereito e a obriga de
seren gobernados e guiados pola xerarquía”.9
Na antesala do concilio Vaticano II voces proféticas de teólogos como Congar10 e Rahner,11 entre outros, clamaban por unha
teoloxía do laicado que vinculase a súa identidade coa sacramen6

J. Perea, Ibid. p.107.

Johanes Adam Möhler (1796-1838) Esforzouse por dar á palabra laico un son
novo fronte a aquela degradación producida polo concepto xerárquico de Igrexa.
A oposición entre clérigos e laicos parecíalle ser inconsciente e involuntariamente
unha degradación do pobo crente. Súa é a frase “no principio creou Deus a
xerarquía e con elo coidouse da Igrexa de maneira máis que suficiente ata o fin do
mundo”. J. Perea, ibid, p.85.

7

John H. Newman (1801-1890) O seu aporte permitiu unha nova visión do
laicado na Igrexa no século XIX. En 1859 escribiu Essay consulting the Faithful
in Matters of Doctrine. Reclamaba con insistencia que os católicos abrisen o
camiño ao mundo moderno e se preparasen no campo da investigación científica,
histórica e filosófica. Defendeu o dereito dos laicos a dar testemuño da súa fe, a
que sexan oídos, so pena de que se perda algo esencial. Haberían de conseguir un
xuízo propio, ser interlocutores do clero con pensamento e palabra independente.
O seu adversario eclesial foi el bispo Talbot, quen lle replicou que “os laicos non
debían misturarse nos asuntos eclesiales, aos que non tiñan dereito algún.” J.
Perea, Ibid, p. 86

8

9

ASS 39 (1906) 3-16. Cita tomada de J. Perea, Ibid, 96.

10

I. Congar, Jalones para una teología del laicado Ed Estela, 1961. Barcelona.

K. Ranher, Sobre el apostolado seglar, en: Escritos de Teología, II, Taurus,
Madrid, 1963.

11
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talidade bautismal, a participación na tripla función de Cristo e
na misión evanxelizadora.
En síntese pódese afirmar que a identidade laical deseñouse
dende mentes clericais. A imposibilidade de acceder a estudos
eclesiásticos incapacitaba ao laicado para rexistrar o que pensaba
de si mesmo. Incluso na actualidade non deixa de ser paradoxal
que se siga coando na literatura pastoral escrita por teólogos ordenados a inercia secular de seguir canalizando os nosos pasos,
aínda que estes estean orientados á nosa emancipación da clerecía. Prosegue a Igrexa docente-discente. A pregunta de, quen
dicimos nós, o clero, que sodes vós? debemos responder con outra pregunta: quen dicimos nós que somos? Sobra dicir o contido
cristolóxico de ambas as dúas preguntas.
1. Que é ser laico?
Sirva como dato de arquivo que en Kirchenlexikon de Wetzer
& Welte de 1890 na voz de laicos escribe: Véxase clero. E alí
expresa o seu “desagrado” e considera de mal gusto e equivocada
esexese construír o sacerdocio universal a partir de 1ª Pe, 2,5.9.12
Por que é tan difícil contestar a esta pregunta? Un dos libros
consultados chámase O laicado: unha vida eclesial sen nome (Joaquín Perea). Por que este autor acaba por dicir no seu libro que
a definición de laicado é unha cuestión que debe permanecer
aberta. Será que como dixo un teólogo do postconcilio é unha
pregunta mal formulada e por iso é imposible contestala?13
Laikos procede de laos, pobo. O cristianismo é o Novo Pobo
de Deus, un pobo todo el sacerdotal. S. León Magno entendía
a consagración bautismal como consagración sacerdotal. De aí
derívase que todo bautizado pertence ao laos de Deus, ao kleros
de Deus, ao laicado de Deus. Non será que a falla se atopa en
que ao seren ordenados algúns membros do pobo de Deus como
R. von Scherer, Wetzer und Welte´s Kirchenlexikon, art. Laien, vol. VII, Friburgo,
Ed Herder, 1891, col 1323. Cita tomada de J. Perea, ibid, p.80.

12

13

J. Perea, Ibid, p.253-254.
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ministros do sacerdocio, se apropiaron de toda a carga teolóxica
deixando ao resto “sen cobertura” cristolóxica?
Como é posible que o Código de Graciano de 1040 distinga
dous xéneros de cristiáns, os carnais e os espirituais?14 Pío XII
pon na intención de Cristo esta división.15
Ch. Journet,16 eclesiólogo de renome afirma que Deus instituíu primeiro á xerarquía e que a Igrexa procede dela. Tamén en
vésperas do concilio Potterie sinala que “laico non serve tanto
para designar ao pobo considerado como un todo, senón para
distinguilo daqueles que o rexen”17. H.U. Balthasar define o laico
en contraposición do ministerio ordenado. “Este non pode ser
ao mesmo tempo laico porque en si é contraditorio. Foi vontade
de Cristo esta distinción. É máis, sen a mediación sacerdotal o
laico non accedería á fonte salvífica.”18 O impulso de endosar
á vontade de Cristo concepcións xerarcolóxicas foi tentador en
eclesioloxía.
Outros teólogos presentaron criterios diferentes e diverxen da
formulación oficial. Congar,19 por exemplo, parte do concepto
pobo de Deus e acuña a expresión “ontoloxía cristiá”. “Quen necesita dunha definición é o clérigo, non o laico, porque é aquel
quen recibe unha función particular dentro do Pobo de Deus”.
K. Rahner formula a barreira laicado/clerecía dende a potestas
Graciano foi o canonista fundador da ciencia do Dereito Canónico. Coleccionou
textos cristiáns para establecer unha base para a sociedade cristiá. Cita tomada de
J. Comblin, Ibid. p.41.

14

15
Encíclica Ad Sinarum gentes, AAS 47, 1955, 8-9. Cita tomada de J. Comblin,
Ibid, p.42.

J. Comblin, Ibid, 25. A obra de Ch. Journet L´Église du Verbe Incarne. Desclée
de Brouwer, 1955.

16

R. Blázquez La Iglesia del Concilio Vaticano II, Ed. Sígueme, Salamanca, 1991.
p.360.

17

H.U. von Balthasar, El seglar y la Iglesia, en ID., Sponsa Verbi. Ensayos de
teología, II, Madrid (Guadarrama- Cristiandad) 1964, p.402. Citado por J. Perea,
Ibid, p. 142.

18

19
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iurisdictionis: “O laico non é o non presbítero ou monxe, senón
o que non participa en ningunha potestade eclesiástica. Deixa
de ser laico quen participa nela e converte esta participación en
profesión”.20 Segundo o Código de Dereito Canónico de 1983
o laicado pode acceder a oficios eclesiais como administración
diocesana, chancelaría, notaría. Habería que preguntarlles a eles
se asenten con esta definición.
O concilio Vaticano II serpeou a definición laical, dando lugar
a textos ambivalentes para conxugar as dúas tendencias eclesiolóxicas dos padres conciliares. Lumen Gentium 10 expresará
que “son aqueles que non recibiron a orde sagrada nin o estado
relixioso; ao seu xeito son partícipes das tres funcións de Cristo”.
LG 31 apuntará o “carácter secular élle propio e peculiar, sen
ser específico”. “Os laicos teñen como vocación propia buscar
o Reino de Deus ocupándose das realidades temporais e ordenándoas segundo Deus”. Non é banal que en LG 31 engada o
adverbio de lugar “aquí” cando expón o que entende por laicado,
logo a definición pode variar. En concreto en LG 31 ademais de
ter unha identidade negativa, “os que non son” engade que están
incorporados a Cristo polo bautismo, que forman o Pobo de Deus
e que participan das funcións de Cristo: Sacerdote, Profeta e Rei.
O “ao seu xeito” suprímese en LG 10. Só sairá a flote cando a
identidade laical se opoña á clerical.
Philips, redactor principal da Lumen Gentium entende que é
absurda a fixación unilateral do laicado na súa tarefa no mundo, tendencia predominante ao inicio do concilio.21 Tratábase
de superar ese dualismo de tarefas que imperou séculos atrás:
ao clérigo o espiritual e ao segrar o temporal. Esta disociación
esconde o miolo da cuestión primordial: a relación Deus/Mundo, a función da presenza da Igrexa na historia, no compromiso
temporal. Rahner fixo unha definición irónica a esa división de

20

K. Rahner, ibid. 339. Citado por J. Perea, Ibid, p. 142.

21

J. Perea, Ibid, p. 134-136.
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tarefas: “O presbítero é un bautizado ao que pola imposición das
mans do bispo se lle desprové do seu compromiso no mundo”.22
En LG 31 outra vez realiza piruetas dialécticas ao indicar que
“o carácter é propiedade específica do laico, sen ser exclusiva
porque a secularidade corresponde a todo o Pobo de Deus”.
A exhortación apostólica Christifideles Laici de Xoán Paulo II
de 1988 foi a fixación por escrito do Sínodo de Bispos sobre a
vocación e misión dos laicos na Igrexa. A exhortación leva unha
dedicatoria múltiple. A súa orde é todo un tratado sibilino de eclesioloxía restauracionista: “Aos bispos, aos sacerdotes e diáconos,
a relixiosos e relixiosas, a todos os fieis laicos”.23 Será que seguen
o criterio evanxélico de que os últimos somos os primeiros?
2. Que significa ser sacerdote, profeta e rei? (LG 34-36)
Dende a sacramentalidade bautismal explícase a participación
nas tres funcións de Cristo e na misión evanxélica. Dende aquí
é de onde hai que entender a figura do laico e non dende a unilateralidade de dedicarse ao temporal (LG 31). Esta atribución
teolóxica non foi usada no maxisterio antes do Vaticano II en consonancia co escaso aprecio dende a Idade Media. Ata a chegada
do concilio esta participación estaba mediada pola participación
na da xerarquía. O Concilio resaltou o bautismo coma a fonte
cristiá por excelencia. Polo tanto participar do triplo aspecto desa
mesma tarefa non provén tanto de ser laico, senón de pertencer
ao novo Pobo de Deus. Un pobo que non recibe pasivamente a
salvación senón que é consciente de que a consagración que recibe no bautismo o obriga a unhas esixencias de saberse mediación
salvífica en Cristo entre Deus e o mundo. A salvación cristiá pasa
pola responsabilidade común de amparar o proxecto humano que
acometeu Xesús respondendo ás intencións de Deus.
A participación no sacerdocio de Cristo articúlase biblicamente
en 1ª Pe 2,5,5-9 e Apocalipse 1,6. Cristo é o único sacerdote;
22

J. Perea, Ibid, p. 284. O autor non cita o libro de onde toma esta frase.

23

Xoán Paulo II Exhortación Apostólica Christifideles laici. Ed PPC, 1989, p.13.
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toda a Igrexa é sacerdotal; todo bautizado participa do devandito
sacerdocio e algúns son ordenados como Ministros do sacerdocio. Estes son os catro conceptos fundamentais para entender a
participación sacerdotal do Pobo de Deus.
Coa morte de Xesús na cruz reelaborouse a idea do sacrificio.
En lugar dunha cerimonia ritual con sangue de animal, o ofrecemento foi o da súa propia vida. O seu facer considerouse o templo
definitivo do encontro do ser humano con Deus. Entendida así,
o novo Pobo de Deus debe ofrecerse ao mundo como lugar dese
posible encontro. Curiosamente o pobo de Deus, na súa secularidade, é onde vive a súa condición sacerdotal. A súa mediación ha
ser un culto existencial (LG 34) que ha ter o seu cume na participación na liturxia, cando o pobo de Deus une o ofrecemento
da súa mediación histórica á de Cristo na celebración eucarística.
Este é o sentido primario e fundamental do sacerdocio cristián:
non tanto a mediación dun sacerdote ordenado entre Deus e o
seu pobo, senón máis ben a mediación do pobo de Deus entre
Él e a súa creación. O sacrificio co cal se rende honra a Deus é
ante todo a súa mesma existencia proexistencial cristiá vivida en
acontecer histórico.
Un segundo aspecto desa mesma tarefa é a participación do
pobo de Deus na función profética de Cristo. A presenza de
Cristo na Palabra non só acontece na predicación litúrxica, no
ensino oficial e xerárquico. Tamén acontece alí onde o evanxeo
é testificado na palabra e na acción. O Cristo profeta ha falar
a través dos cristiáns como Palabra actualizada e encarnada no
devir histórico da humanidade. O mundo ha ser contemplado
e transformado con mirada chea de fe. Unha mirada crítica e
profética que discirna para detectar os valores evanxélicos que se
atopen na historia. O Pobo de Deus, o laicado que xorde na fonte
bautismal, ha coñecer non só as ciencias humanas e científicas
para desentrañar o camiñar histórico, tamén haberá de apoiarse
na ciencia teolóxica, que ten dereito e obriga de coñecer para que
a súa mirada profética sexa máis eficaz á hora de valorar os signos dos tempos. Unha mirada impregnada de maiéutica socrática
que saiba iluminar os valores evanxélicos dos que está preñado o
mundo sen que o saiba.
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Un terceiro aspecto da participación do laicado, Pobo de Deus
na función rexia de Cristo, é a cooperación na salvación do
mundo e da historia. “Fóra do mundo non hai salvación”, dixo
Schillebeeckx,24 e a presenza activa do Pobo de Deus na historia
ha de ser cooperadora con Deus.25 Unha cooperación non só na
transformación das estruturas sociais e políticas, senón tamén
nas estruturas históricas da propia Igrexa.26
É importante sinalar que esta participación na función rexia de
Cristo custou elaborala nos documentos conciliares pola resistencia dun sector conservador dos padres conciliares que entendían
monofisitamente á Igrexa, negando a súa realidade histórica. Á
eclesioloxía de pobo de Deus que se foi impoñendo ao longo do
concilio precedeuna unha eclesioloxía de sociedade perfecta,
cunha visión estática e sen relación co mundo. Nada nela había
que cambiar posto que era perfecta e así a instituíra Cristo. Introducir o pensamento dunha Igrexa peregrina que camiña cara ao
Reino de Deus obrigaba a repensar unha visión sacralizada da xerarquía, por un lado, e polo outro, considerar a historia coma un
lugar teolóxico. Xesús non actuou á marxe da historia, nin curou
fóra dela. O anuncio do Reino cruzou a historia con Xesús, revalorizouna como lugar de encontro coa transcendencia. A Igrexa
como sacramento universal de salvación e, polo tanto heralda do
Reino de Deus, ha de saberse impulsada evanxelicamente, pero
tamén saberse condicionada polas súas estruturas que non han
ser sempiternas. O sempiterno é a mensaxe. Na estrutura eclesial
mestúrase unha visión fixista da igrexa cuns intereses xerarcolóxicos, coa agravante de introducir subrepticiamente supostas
vontades divinas.27

Esta frase enmarca toda a teoloxía do autor. Repítea tanto na súa obra Jesús,
historia de un viviente (Ed Trotta, 2002), como en Los hombres, relato de Dios.
(Ed Sígueme, 1994)

24

J. Perea, Ibid, p.331. (Cf. GS 11; 22; 39-40; AG 9)

26

Paulo VI. Evangelii nuntiandi, 20 (1975).

27

J. Comblin, Ibid, pp. 19-24.
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3. Lumen Gentium
Esta constitución serviu de motor no concilio Vaticano II. O
concepto de pobo de Deus serviu de fundamento para desbancar
a eclesioloxía de Societas Inaequalium ou, como diría Congar,
unha eclesioloxía xerarcolóxica e sacralizada considerada coma
unha mediación suprahumana, case a nivel de Cristo.
Son moitos os conceptos que saíron reforzados. Coma en torrente, o concepto de pobo de Deus, salpicaba a reinterpretación
do concepto de laico, posto que laico, etimoloxicamente provén
de laos, pobo. Categorías como historia, secularidade, temporalidade, bautismo, recuperan toda a súa riqueza orixinal teologal.
Nada humano se dá fóra da historia. É imposible metafisicamente. O mundo non pode ser entendido teoloxicamente oposto a
Deus. A ontoloxía cristiá, ser en Cristo, que nos proporciona o
bautismo, é imposible vivila fóra do mundo. A secularidade recupera a súa densidade antropolóxica teologal. Paulo VI definiraa
coma a auténtica dimensión da Igrexa.28 O mundo, a historia
acéptanse como lugares de salvación onde é operante a acción do
Espírito de Cristo.
Ao longo das sesións logrouse impoñer, non sen resistencias,
un esquema alternativo ao de Ecclesia: Misterio da Igrexa, Xerarquía, Pobo de Deus. Inverteuse a orde e antepúxose o capítulo
dedicado ao Pobo de Deus como marco radical para entender o
cristianismo. Esta prioridade era todo un símbolo do cambio que
o concilio quería imprimir á Igrexa tratando de volver ás orixes
desta, ás fontes bíblicas e patrísticas e aos grandes teólogos do
século XIII. Era imprescindible superar a eclesioloxía entendida
como sociedade perfecta, descolgada dos avatares históricos e
superar a imaxe de sociedade de desiguais. O concilio subliñará
a verdadeira igualdade dos crentes na súa idéntica dignidade (LG
32). Unha eclesioloxía que afundise as súas raíces no concepto
de pobo de Deus, como fonte sacramental, ampliaría o abano do
significado do sagrado. Non só serían sagrados os sacramentos,
Paulo VI, In questo giorno. (Aos dirixentes e membros de Institutos Seculares,
2-2-1972) . Citado por J. Perea, Ibid. p. 265.

28
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a doutrina sagrada, os lugares sagrados, os tempos sagrados, as
persoas sagradas. Era primordial sacralizar a realidade humana e
histórica da Igrexa e descentrar a sacralización da xerarquía. Imprescindible confesar que toda a Igrexa, como pobo de Deus era
sacerdotal, todo el participa das tres funcións de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Porque, en definitiva, se se parte do concepto
conciliar de pobo de Deus e a partir de aquí se acuña o concepto
de laico, este nome é un título de honra que corresponde a todos
os cristiáns, incluíndo os membros da orde sagrada. Dende esta
concepción enténdese mellor a figura do “laos de Deus”, un laos
que ha ser todo o fermento salvífico no mundo, misioneiro na súa
raíz e encarnado no seu camiñar.
A pesar de toda a énfase que LG fixo sobre o concepto pobo
de Deus, o bautismo como sacramento irradiador de igualdade
cristiá, a participación das tres funcións de Cristo, a participación
na misión salvífica no mundo de toda a Igrexa, o desaforo da
polaridade do laicado dedicado ao mundo e a orde sagrada centrada no espiritual, o certo é que LG adoece de ambigüidade. Foi
necesario conciliar dúas liñas de pensamento, opostas en matices
centrais, dos padres conciliares.
Comblin considera innecesario o desdobramento do capítulo
segundo, dedicado ao pobo de Deus, nun terceiro dedicado á
xerarquía e nun cuarto dedicado especificamente ao laicado.29
Que razóns subrepticias houbo? Aínda que o cristianismo na súa
orixe tratou de superar a distinción entre sagrado e profano, máis
propio doutras relixións, no devir histórico do cristianismo cristalizou esa distinción de dous tipos de cristiáns: aqueles que se
dedican ao espiritual e aqueles que, pola súa debilidade, viven no
“século”. (Graciano, século XI).
Un texto onde se explicita esta ambigüidade é LG, 31. Para
uns teólogos serve de texto bóveda30 para perfilar a identidade
laical (Ricardo Blázquez). Para outros autores como Comblin, é
J. Comblin, Ibid, p. 44.

30

R. Blazquez, Ibid, p.361
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unha afirmación discutible e ambigua con respecto á afirmación
de que a esencia da Igrexa é a súa secularidade. Metafisicamente
é imposible ser cristián sen “estar-no-mundo” (Heidegger).
LG, 31 sinala que “Os laicos teñen como vocación propia
buscar o Reino de Deus ocupándose das realidades temporais e
ordenándoas segundo Deus. Viven no mundo...” A pregunta que
suscita esta afirmación é se non se volve relegar ao laicado unicamente á actividade intramundana, como identidade, negándolle o
dereito a saberse membro pleno e activo dentro da Igrexa. Como
se pode afirmar que o carácter secular é o propio e peculiar dos
laicos? (LG 31). Que actividade pastoral en calquera parroquia,
que documento pontificio non cruza a secularidade se perseguen
ser luz dos pobos?
Se Lumen Gentium adoece nalgúns puntos de ambigüidade é
honesto recoñecer que todo o seu afán se traduciu en extraer a
riqueza teologal do concepto pobo de Deus. Un concepto tan rico
coma perigoso pois levaba consigo a perigosidade reivindicadora
do laicado. O Sínodo extraordinario de 1985 foi convocado para
interpretar o Concilio. Unha das súas decisións foi escavar a foxa
para enterrar o concepto de laos de Deus, kleros de Deus. Os
documentos posteriores, o Código de Dereito Canónico de 1983
e a Exhortación Apostólica Christifideles Laici, serven de constatación de que era necesario suplantar a eclesioloxía do pobo de
Deus pola de Comuñón. Era perigoso poder identificar pobo de
Deus con pobo dos Empobrecidos, (Medellín e Puebla), ou crear
esperanzas en temas tabús como diaconado e sacerdocio feminino, celibato opcional, ecumenismo, e sobre todo sacar da minoría
de idade a todo un pobo de Deus, tanto ministros consagrados
coma non consagrados.
Usar o termo laico leva consigo contrapoñer inconscientemente
consagrados pola orde e non consagrados. Certamente, é verdade. Pero tamén é certo que despois de LG, pode afirmarse que
todo bautizado é laico, laos de Deus, polo tanto, a ordenación
sacerdotal non borra nin elimina a condición laical de todo aquel
que recibe o sacramento da orde sexa no seu grao de presbítero,
de bispo ou Papa.
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4. Que significa optar polo laicado?
A situación eclesial actual con respecto ao laicado é ambigua.
A alarmante escaseza de vocacións sacerdotais obriga a que unha
parte do laicado asuma progresivamente responsabilidade pastoral. Este feito, que é constatable en calquera parroquia, lexitima
unha serie de reflexións sobre a súa presenza. É consciente este
laicado voluntarioso do protagonismo eclesial que lle confiren
os sacramentos da iniciación cristiá? É consciente de que o seu
labor debe fundamentarse, máis ca na suplencia da carencia de
vocacións sacerdotais, na súa vocación cristiá? Abonda achegarse
a unha parroquia para comprobar que o grao de madureza está
baixo mínimos. A inercia atávica de crer que a Igrexa é cousa
dos curas minora a conciencia laical. Por outro lado a clerecía ve
perigosa a madureza do laicado, aínda que senta desacougo polo
ermo do seu labor en aras de madurar unha actitude eclesial que
permita pasar a testemuña ao laicado.
Non resulta doado atopar saídas. Hai claroscuros na realidade
eclesial e os claros non proveñen precisamente da vontade da
xerarquía que reinterpreta a Lumen Gentium dende unhas claves
neoclericalizantes. Os pasos que se van dando proveñen máis da
testana realidade de ir abrindo vieiros entre a espesura ca das
reflexións de teoloxías avanzadas e menos das canles angostas do
Maxisterio.
Van en declive expresións clericais pexorativas sobre o laicado
que manifesta responsabilidade polas estruturas e servizos eclesiais. É manida a expresión “clericalización do laicado” porque
está interpretada dende esa visión dualista de LG 31: “a vocación
laical ha de centrarse nos asuntos temporais”. Non é de recibo
que a identidade do laicado teña que definirse nin en oposición
ao clero, nin por fixación unilateral na súa tarefa no mundo (Joaquín Perea). Ao laicado váiselle recoñecendo pouco a pouco como
unha esperanza oculta e ocultada do futuro da Igrexa. Esperanza oculta porque aínda non descubriu a súa propia vitalidade e
ocultada porque a que xa vai emerxendo é prudente discernila e
controlala dende ámbitos clericais.
34
274

Encrucillada 173, maio-xuño 2011

A identidade laical na Historia

Segue vixente aquel matiz, nada inxenuo, que captou Pío XII
cando enxergou que non era o mesmo cooperar ca participar nos
Estatutos de Acción Católica nos anos vinte do pasado século.
O laico na actualidade simplemente coopera. Vixente, tamén,
aquela imaxe de laicado coma a sombra do brazo alongado da
propia xerarquía. Porque, en definitiva, as encomendas pastorais
nomeadas, referendadas e controladas dende os centros da potestade xurídica eclesial converten o laicado en laicado domesticado
(Joaquín Perea).
“Ousa pensar!”, dicía o principio kantiano. Un dos camiños
polos que o laicado pode medrar na capacidade de edificación
da Igrexa é a formación teologal. Un afondamento na literatura teologal permite preguntar sobre cuestións que, por inercia
ou por intereses calculados, permanecen como temas tabús. A
resiliencia debe ser a actitude idónea do laicado na actualidade
eclesial. Unha resiliencia que debe pasar por agruparse en asociacións cristiás laicais que reforcen a nosa propia identidade.
Traballar a teoloxía tratando non de demoler senón de cimentar
unha eclesioloxía que desenvolva o espírito xenuíno de Lumen
Gentium: a meta é a eclesioloxía do pobo de Deus; o camiño, a
teoloxía laical.
5. Que modelo de Igrexa supón?
O apartado anterior pretendeu reflectir a situación ambigua
eclesial actual. Non sería lexítimo non explicitar as canles que se
van abrindo timidamente dende a revisión teolóxica sobre o ministerio ordenado ao longo da historia, o pulo eclesial que supuxo
a revalorización do sacramento do bautismo como posibilidade
na tarefa ministerial e que corresponde a toda a Igrexa e non só
aos ordenados. Polo tanto esta situación de crise de transición
pódese vivir con tristura ante a crise de vocación ou con gozo
de cooperar ao nacemento dunha época nova (Joaquín Perea). O
cambio que se ha producir é o paso dunha Igrexa clerical a toda
ela ministerial, á que debemos converternos todos.
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Afúndese por dualista e inadecuada a ríxida distinción entre o
ministro ordenado e o laicado. A historia do cristianismo sacralizou tanto ao ministerio ordenado que o identificou como “homes
de Deus”. Aqueles que non recibían o sacramento da orde, polo
tanto, eran simples receptores profanos de sacramentos. Dilúese,
por reducionista, a exclusiva afirmación de que o dominio propio
do laicado é o compromiso no mundo. Unha Igrexa, sacramento
universal de salvación ten que plantar a súa tenda” na historia.
O bautismo pasou de ser o medio para evitar o limbo ou o inferno, que tanto dano fixo á conciencia cristiá, a ser fonte de ser
en Cristo e ser partícipe revestido dos tres “munus” de Cristo.
Descubrir a ministerialidade de toda a Igrexa deixa en segundo
plano o acaparamento histórico que detivo a xerarquía erixíndose
en fonte de eclesialidade.
Son moitos os conceptos cristiáns que, aínda revisados, seguen
sen calar no subconsciente do pobo de Deus. Un deles o de “chamada”, termo do que se apropiaron ata a saciedade os varóns
que recibiron a imposición de mans do ordinario do lugar. Non
é crible que o Señor chame ao servizo da Igrexa só aos ministros
ordenados xa que Deus diríxese coa súa Palabra a todo o seu
pobo. Un pobo que non pode ser definido como aquel que non se
dedica ao servizo litúrxico ou non deixa o mundo para entregarse
a Deus. Un pobo que é, móvese e existe en Deus (S. Paulo) non
pode marxinarse dos gozos e tristuras da humanidade. Non se
pode ser pobo de Deus á marxe da historia.
Que criterios se enxergan para que vaia emerxendo unha Igrexa
toda ela ministerial? Centrámonos no concepto pobo de Deus,
non só froito do concilio, senón razón de ser en ambos os dous
Testamentos. Outro método que esixe moita humildade para unha
Igrexa que se concibiu esencialmente clerical, é unha mirada ilusionada cara aos primeiros séculos da súa existencia e mesmo
deixarse iluminar pola revisión dos datos que proporciona o Novo
Testamento. En principio hai un silencio absoluto respecto ao
termo sacerdocio. Os membros da Igrexa, cada un con diferentes
ministerios arredor da Palabra, da comunidade e do culto eran
radicalmente iguais. Non había esa separación ontolóxica entre
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clero e laicado. A estrutura eclesial era de tal riqueza e de tan fiel
liberdade que ministerios coma “os sete”, “os doce”, desaparecen.
Unhas formas ministeriais perderon vigor, creándose outras. Xorden ministros con ordenación casados, diaconía exercida por mulleres. O perfil eclesial era totalmente laical. Os historiadores das
orixes cristiás saben que en ocasións quen presidía as celebración
eucarísticas non eran un presbítero ordenado. O arquetipo ministerial era puramente laico, aínda que cos séculos redúcese a un
patrón puramente sacerdotal.
Non nos debe deixar indiferentes a afirmación de Tertuliano
cando indica que en caso de que na comunidade cristiá non
houbese sacerdotes, os laicos poderían celebrar a eucaristía. Afirmacións históricas deste calado, e comprobar as consecuencias
reducionistas da tradición postridentina arredor do ministerio
sacerdotal, permite cuestionarse se existe diferenza esencial entre
o sacerdocio universal e o ministerio ordenado; se este ten que
entenderse ontolóxica ou funcionalmente. Porque ante a fórmula
do dereito da comunidade á eucaristía é lexítima a pregunta se,
nestes momentos ou nun futuro próximo, a precariedade en que
vivan comunidades, o presidente da eucaristía necesariamente
non teña por que ser un ministro ordenado.31
Certamente os documentos maxisteriais das últimas décadas
non van nesa dirección. Lonxe quedan as intencións sobre os
ministerios laicais que promulgaron o Motu Proprio Ministeria
quaedam de Pablo VI en 1972, ou a Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi de 1975 recoñecendo a existencia dos ministerios
laicais. En 1997, Xoán Paulo II publicou a Instrución interdicasterial sobre algunhas cuestións acerca da colaboración dos
laicos no ministerio dos presbíteros. Foi todo un retroceso onde
se indicaba a excepcionalidade dos ministerios laicais, ademais de
limitados por un período determinado.
É unha incongruencia histórica este espírito restauracionista da
xerarquía. Parecese que careceran de sentido da realidade pastoJ. Bosch, Nuevo Diccionario de Teología. Director J.J. Tamayo, Trotta, Madrid,
2005. Voz: Ministerios, pp.595-603.
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ral e de responsabilidade histórica. A sabendas, non me quixen
centrar na cerrazón de negar o sacerdocio á muller. Quixen ser
máis abarcante, sabendo que toda concepción eclesiolóxica que
non teña o Pobo de Deus como o seu centro, está abocada a
ser unha eclesioloxía xerarcolóxica. O problema grave é que esta
cerrazón interesada arrastra a concepcións “sesgadas” e obsoletas
da cristoloxía, a sacramentoloxía e mesmo a escatoloxía. O tempo
dará a razón ao Pobo de Deus.
Feli Alonso Curiel
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1. A teoloxía como vocación eclesial
Un día un bispo díxolle a un amigo: “as vocacións á teoloxía que
non están sustentadas no ministerio ordenado non duran”. Como
resulta evidente, o comentario tiña un ton lixeiramente despectivo respecto doutro amigo próximo, e agochaba a intención de
rebaixar as loanzas coas que o primeiro lle falaba ao bispo do
segundo. O bispo quería pór as cousas no seu lugar. A teoloxía
conformou sempre a medula espiñal da formación sacerdotal e,
xa que logo, a presenza dos leigos nunha disciplina orientada secularmente á formación dos ministros ordenados non lle parecía
ter moito xeito.
Hai que recoñecer que, de feito, a experiencia dos últimos séculos parécelle dar a razón ao bispo: non abundan os teólogos leigos
e mesmo poderiamos pensar que, no seu caso, non se trata máis
que dunha aparición moderna, e que en realidade nunca existiron
na tradición. Pero a historia da Igrexa é bimilenaria e non se pode
confundir un determinado estado de cousas –aínda que centos
de anos o avalen– co estado definitivo das cousas. Nunca antes
na Igrexa houbo un número maior de leigos estudando teoloxía
como o que hoxe hai e, xusto por iso, quen sabe se non se poderá
aplicar ao s. XXI e aos séculos vindeiros o que di Hans Küng
da antigüidade: “os primeiros grandes teólogos cristiáns foron na
súa maior parte leigos: Xustino, Tertulián, Clemente de Alexandría, Oríxenes e aínda posteriormente moitos outros. Un grande
número de teólogos comezaron polo menos como leigos a súa
obra teolóxica (e foron en parte forzados a ordenarse contra a súa
vontade): Ciprián, Basilio, Gregorio Nacianceno, Xerome, AgostiEncrucillada 173, maio-xuño 2011
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ño, Pauliño de Nola, Diodoro de Tarso. Os teólogos leigos nunca
morreron de vez na Igrexa”1. A verdade é que, dado o número
crecente de xente interesada na reflexión teolóxica, non se pode
descartar que o perfil tradicional do teólogo –sacerdote, varón,
célibe– vaia mudando paseniño nos próximos anos.
Con todo non convén esaxerar nin perder o sentido da realidade.
A maioría dos leigos que hoxe estudan teoloxía non teñen nela o
seu primeiro amor. Cousa que, en si mesma, non é mala, pero si
significativa. Faise teoloxía logo de ter una primeira formación civil. Normalmente trátase de persoas que buscan unha formación
complementaria para enriqueceren a súa fe e profundaren na súa
vivencia comunitaria. Con grande dificultade e non poucos sacrificios logran conxugar os estudos coas súas respectivas obrigas
familiares e laborais. Só en raras ocasións se atopan persoas non
ordenadas cuxa primeira carreira sexa a teoloxía. En moi poucos
casos, tamén, sucede que o contacto coa teoloxía faga mudar a
dedicación laboral inicial, de xeito que acabe callando nesa persoa
unha entrega definitiva á teoría e praxe do pensamento cristián.
Estes problemas de dedicación son ben comprensibles e, xa que
logo, habería que se preguntar se na afirmación do mencionado
bispo non teremos unha especie de profecía autocumprida, a saber: “as vocacións leigas á teoloxía non duran e nós, os dirixentes
eclesiais, non imos facer nada para que efectivamente poidan
durar”.
Porén, concedámoslle un pequeno intre á ficción:
O bispo da Coruña paseaba no seu despacho coma un león na gaiola. Faltaban poucos días para a reunión anual dos bispos de Galicia en Compostela.
Sendo el o primeiro bispo dunha diocese de recente creación quería levar os
deberes feitos ante o metropolitano. As relacións con Santiago non foran doadas
nos últimos meses. O arcebispo viviu a erección da nova diocese do noroeste
coma unha gadoupada en carne propia, coma unha amputación violenta dun
membro natural de seu que alguén lle arrebatou. Que nomearan bispo desta

H. Küng, ¿Infalible? Una pregunta, Herder y libreria r.s.l, Buenos Aires, 1972
[or. 1970], 278.

1
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nova diocese, argallada en conversas escuras e furtivas –segundo todos comentaban en Santiago–, ao seu bispo auxiliar, en quen el tiña a máxima confianza,
non foi prato de dixestión doada. Para o novo bispo da Coruña a nova relación
co seu vello arcebispo era tensa, pero esforzábase porque, polo que del dependía, tamén fose correcta e incluso cordial. En Santiago era tratado con fría
indiferenza e con algo de resentimento. Un resentimento que non era senón o
amor que o arcebispo lle tiña virado agora de costas. A aceptación indiferente
da nova situación non era máis ca unha pose artificial coa que o vello arcebispo
se protexía a si mesmo e ao seu feble interior. No fondo de si non habitaba
senón esa escura tristura que deixan a impotencia e todos os desenganos. Pola
súa banda o novo bispo non podía agochar no seu ollar de esguello a Santiago
unha certa conciencia de culpa. Certa, pero non moita, porque sabía ben que
a súa deslealdade, ao aceptar o nomeamento, só era aparente, que en realidade
non era tal, xa que el optara por unha lealdade superior, á cal tamén obedecía o
vello arcebispo de Compostela. O arcebispo de Santiago –home evanxélico, bo
gobernante na súa xuventude, malia a súa xustiña e antiga formación teolóxica
que, porén, el cría excelente– era xa incapaz de liderar a reforma da Igrexa
urxida por este último Concilio Ecuménico que, curiosidades da Historia, se
estaba a celebrar en Milán. O traslado de sé estaba plenamente xustificado. O
terremoto de Roma de mediados de século fixo imposible a reunión nesa cidade
que, por pouco, deixa de ser eterna.
Nos seus anos mozos o vello arcebispo fora un claro defensor das reformas do
xa lonxincuo Concilio Vaticano II. Iso si, mentres non tivo cargos de responsabilidade. Logo, a sé metropolitana calmoulle as reivindicacións, acomodoulle o
asento e redondeoulle o perfil. Non deixou de ser bo home, pero o peso da mitra
enterroulle a cabeza por debaixo dos ombreiros. Como lle dixo un predecesor no
cargo, “agora xa es home dunha peza. Xa estás listo para gobernar”.
O novo bispo sempre creu que fixera o correcto. Estaba decidido a levar o
proxecto do novo concilio adiante e non podía deixar que as inercias do anterior
pontificado torpedeasen unha reforma na que el cría totalmente. O avó da raíña
de España, finado hai xa tempo, tamén xurara os principios do Movemento para
reformalo, despois, desde dentro. Traizón á persoa que o nomeou ou lealdade
superior a un novo proxecto de país? O novo bispo da Coruña tiña simpatía polo
defunto monarca.
Cansado xa de camiñar arredor de si, o novo bispo chamou impaciente ao seu
secretario.
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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–Os informes xa tiñan que estar aquí. Como non os enviaron aínda da Facultade de Teoloxía?. O secretario non sabía que responder.
–Non se preocupe, Sr. Bispo, agora mesmo vou falar co chanceler.
O chanceler chamou a Santiago á secretaria do decano.
–Helena, por favor, pásame co Decano.
–Neste momento está reunido e non o pode atender quen o chama?
–Son Manuel Espiña, o chanceler da Coruña. Sinto apremala, pero o Sr.
Bispo precisa de modo urxente os informes do Decano.
–Entendo, D. Manuel, verei que podo facer.
Apenas pasaron uns minutos cando o chanceler atendeu novamente ao teléfono.
–Os períodos de exames sempre son complicados, Sr. Chanceler. No decanato
estamos este ano saturados. Coa nova reforma de Bolonia temos o calendario
alterado e por iso non puidemos enviar os informes no tempo acostumado nos
anos anteriores. Ademais, é o primeiro ano que temos que remitir informes á
Coruña.
O chanceler fixo finta de esquivar o golpe.
–Compréndoo perfectamente, Sr. Decano, pero o noso bispo quere ter a entrevista persoal cos candidatos mellor cualificados pola facultade antes do 25 de
xullo. Aceleren, por favor, o proceso.
De Santiago chegaron, logo duns días, os informes solicitados. Un erro informático da secretaria propiciou algo inesperado. O bispo recibiu unha lista
completa con todas as cualificacións de todas as materias de todos os alumnos
procedentes da súa diocese que estaban estudando na Facultade Interdiocesana de Teoloxía de Santiago de Compostela. O esperado eran as cualificacións
dos seminaristas do último ano, que estaban pendentes de destino logo da súa
pronta ordenación. O bispo non se decatou do carácter heteroxéneo da lista de
estudantes ata despois de ter feito a súa propia selección. Antes que os nomes,
o novo bispo analizou as notas. Chamáronlle a atención dous expedientes con
excelentes cualificacións académicas. Eran moi similares, pero diferían en algo
substantivo que, nese intre, pasou desapercibido á atención do bispo. Había
logo outros dous que tamén eran bos, pero non tanto. Finalmente, coa decisión
tomada, o bispo mirou os nomes dos catro agraciados. Deu un pequeno chimpo
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no asento e, logo de recompoñerse, sorriu un pouco desconcertado. Porén, nun
breve instante apenas perceptible alumeóuselle a meniña dos ollos. Catro prazas
no Colexio Español de Roma non eran moco de pavo. Santiago só tiña, de
xeito permanente, dúas. O novo bispo viu clara a oportunidade de adiantar pola
dereita ao seu antigo mentor e á idea de Igrexa que el representaba. Deixou os
informes sobre a mesa, baixou a cabeza, xuntou as mans como en oración e
reflexionou.
Feitas as xestións encargadas polo bispo, o chanceler recibiu na porta do pazo
aos catro mozos seleccionados. Eran dous seminaristas a punto de ordenarse e
dous irmáns leigos, un mozo e unha moza. O bispo recibiunos cordialmente,
conversaron de banalidades e, finalmente, díxolles aos últimos:
–Xunto con estes dous próximos presbíteros, excelentes estudantes, vouvos
mandar a Roma tamén a vós. Sodes igualmente magníficos alumnos –para non
avergoñar aos presbíteros non sinalou que eran mellores–, e quero que vos
formedes seriamente en disciplinas teolóxicas diferentes, para así ter, dentro
dalgúns anos, bos profesores na nosa Facultade Interdiocesana de Teoloxía.
Logo dun breve silencio agregou: non vos preocupedes, a diocese trataravos
igual que aos sacerdotes. Iredes todos subvencionados pola vosa Igrexa –na que
fostes bautizados e na que vivides a vosa fe– porque o noso labor como bispos
é o coidado e a promoción de todos os carismas eclesiais e, sobre todo, porque
isto non o computamos coma un gasto arbitrario nin superfluo, senón coma
unha obriga pastoral e unha inversión de futuro.
–Señor bispo, preguntou a moza, como me han recibir no Colexio Español de
Roma? Non sabía que admitían mulleres!
–Non te preocupes. Dáme tempo. Tes razón. Aínda non as admiten, porque
non as poden admitir. Aínda non é público o próximo documento sobre a formación superior dos presbíteros nas Universidades da Igrexa. Este documento vai
cambiar as cousas. En canto os padres conciliares publiquen o escrito que aquí
teño comigo non has ter ningunha dificultade.
A moza sorriu, ollou para os outros tres compañeiros e, xuntos, foron comer
por aí para celebralo.
O bispo quedou satisfeito, pero non tranquilo. A reunión cos demais bispos
de Galicia non ía ser doada. Xa faltaba pouco para o 25 de xullo. A noticia
íana coñecer pronto. Correría coma o vento. De estudantes de A Coruña a
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estudantes de Santiago. De estudantes de Santiago ao vello arcebispo. Había
que resistir. Había que loitar pola reforma. Había que preparar a xustificación
dunha ousada decisión que se adiantaba á publicación dunha nova normativa
aínda non aprobada. O bispo chamou a M. Espiña, o seu chanceler. Sentáronse
e Espiña díxolle:
–Non se preocupe, Sr. Bispo. O máis difícil xa está feito. Vostede é xa tan
bispo de Galicia coma eles. Agora só ten que exercer de tal. Ten ao seu favor o
Concilio e o sentido común. Ánimo.

A vocación teolóxica é unha vocación eclesial, como o é o servizo aos pobres en Cáritas ou a xestión dos cartos no departamento
económico da curia. A teoloxía é un patrimonio común de toda
a Igrexa, de todos os seus membros e, polo tanto, só se debera
precisar de vocación para dedicarse a ela. Vocación á teoloxía,
que diso se trata. Vocación á reflexión, ao estudo, á meditación,
á escritura, á docencia, ao silencio, á soidade, ao diálogo, ao debate intelectual, ao análise crítico, á síntese construtiva, etc. En
principio, non hai ningunha razón de peso nin ningunha posible
xustificación para que os dirixentes eclesiais non susciten, promovan e acompañen a vocación á teoloxía entre todos os membros
das comunidades eclesiais. Se o pensamos máis a fondo, talvez,
chegariamos á conclusión de que, sen esaxerar, pode haber certos
leigos en mellores circunstancias persoais para exercer a teoloxía
que moitos dos curas aos que se lles encomenda tal misión. A escaseza de vocacións sacerdotais deixa a moitas comunidades sen
atención pastoral. Un leigo ben preparado pode impartir diferentes materias de teoloxía e, incluso, ocupar cargos académicos de
representación institucional. Non ten o perigo de deixar colgado
ao centro académico se o nomean bispo ou se a súa congregación
relixiosa lle encarga responsabilidades de goberno.
Por que aglutinar, pois, no carisma sacerdotal funcións que
poden ser desempeñadas por quen –por máis formado que estea–
non pode presidir unha comunidade eclesial, celebrar a eucaristía
ou o sacramento da reconciliación? Non se trata agora de discutir
os fundamentos teolóxicos e pastorais de tal situación, senón de
ver se, dada esta situación eclesial presente, é lóxico e admisible seguir saturando a figura do presbítero cunha acumulación
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concentrada de carismas que, por outra parte, é claro que non
pode atender suficientemente. O exercicio da teoloxía pide unha
dedicación exclusiva e unha entrega absoluta. Por razóns obvias,
non é compatible cunha vida pastoral intensa, posto que tamén
esta reclama unha atención total. O resultado de ambas incompatibilidades leva ou á dedicación mediocre ás dúas, ou ao desgaste
irreversible do suxeito. A solución intermedia que sempre se busca –dedicación principal á teoloxía e colaboración puntual nunha
parroquia– debera ser, ao meu modo de ver, a excepción entre
aqueles que se dedican plenamente á teoloxía, posto que mentres haxa parroquias sen atención pastoral a prioridade eclesial
dos que están facultados para iso debería ser estar nelas a tempo
completo.
Con todo, é claro que non mantemos que as vocacións eclesiais
á teoloxía só deban estar, agora, nas mans dos leigos. Deben estar
ben repartidas, é dicir, equilibradas e potenciadas naquelas persoas que, sexan curas ou non, teñan verdadeira paixón pola vida
do pensamento. O mencionado desgaste dos presbíteros saturados e as parroquias desatendidas son realidades que a Igrexa non
se pode permitir nin os dirixentes eclesiais deberan aceptar. Os
curas de figura comida non son nin bos teólogos nin bos pastores.
Un instituto teolóxico sen teólogos é un centro de doutrina, non
de pensamento. Unhas parroquias con curas de presenza intermitente –e, case sempre, puramente sacramental– son comunidades
en formol. Non acaban de morrer, pero tampouco teñen vida.
Nunha palabra: son moitos os curas que, sen ter verdadeira vocación intelectual, teñen que cargar con ela por mera obediencia
eclesial, e moitos os leigos que, téndoa, son totalmente desatendidos. Non será isto unha penosa e lamentable dilapidación dun
carisma esencial na vida da Igrexa? Os recursos económicos das
dioceses: non pertencen por igual a todo o pobo de Deus? Non
teremos aquí un síntoma máis dunha necesidade de reforma eclesial que dista moito de ser unha cuestión capaz de soportar novos
e reiterados adiamentos?
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2. A perspectiva particular do teólogo leigo
Non convén idealizar. Un leigo facendo teoloxía non está, en
principio, nin en mellor nin en peor situación existencial que un
presbítero, para chegar a ser un verdadeiro teólogo. Non me refiro agora á situación eclesial da que acabo de falar, senón á súa
disposición vital, ás condicións estruturais do seu perfil social, ás
características básicas da súa opción de vida. Neste punto, non
hai –creo– nin vantaxes nin inconvenientes totais e absolutos.
Non ser célibe –ou poder non selo, polo menos– pode ser unha
vantaxe en determinadas circunstancias: na vivencia dun amor
concreto, real e carnal, na loita cotiá coas inclinacións egoístas
que nos impiden pensar noutra cousa que non sexamos nós mesmos (ou a nosa obra), na fecundidade transformadora e a alteridade compartida que supoñen os fillos, na beizón da compañía
incondicional ata a morte, etc. Desde esta perspectiva é certo
que a vida en familia é unha fonte potencial de plenitude para
descubrir coa máxima fondura posible o que verdadeiramente
significa o cristianismo: o amor ao próximo máis ca un mesmo.
E no fondo dese verdadeiro amor a presenza invisible do amor
de Deus. Se a teoloxía non se fai en abstracto, senón tratando
de descubrir o significado vital dos contidos da fe cristiá, é claro
que a vinculación entre a vida e o pensamento non é algo banal.
Pero non é menos certo que esa vida non está exenta de ambigüidades que poden levar a que quen a vive envexe –sen maldade– a vida dos teólogos célibes que non teñen máis que ocuparse
das poucas cousas que se precisan para ir tirando. Días enteiros
en silencio e soidade dedicado unicamente ao estudo. Dispoñibilidade absoluta para moverse e viaxar. Todos os recursos espaciais
e económicos da casa polarizados no cultivo e desenvolvemento
da teoloxía. Apertura incondicional a calquera posibilidade imprevista que se poida converter nunha experiencia concreta que
amplíe o horizonte relixioso e vital. Encontros con enfermos, trato
con pobres, convivencias, diálogos, viaxes, películas para adultos,
literatura, museos, tranquilidade, repouso, descanso nocturno,
tempo de vacacións... Cando un ten fillos pequenos e quere estuEncrucillada 173, maio-xuño 2011
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dar non pode non caer na tentación de pensar no ben que están
os que non os teñen. E ao mesmo tempo un rápido lóstrego na
conciencia devólvenos a unha realidade que, de seguro, vivimos
agradecidos absolutamente pensando naqueles que os queren ter
e non poden.
Non hai situación ideal para chegar a ser teólogo (como non a
hai para nada), porque os testemuños dos compañeiros célibes
son iguais, pero en sentido contrario. Un xesuíta díxome un día
que a vida célibe era máis doada, pero máis dura; e a matrimonial
máis difícil, pero máis levadeira.
Ancorado, pois, en pensamentos tan realistas non se trata
agora de non ver o evidente. Se é certo que ningunha situación
existencial é mellor ca outra –en principio e de xeito absoluto–
será que son todas iguais? Evidentemente non. Unha realidade
evidentísima é que un leigo exercendo a teoloxía pode, por exemplo, ser muller. Non está escrito que, por ser muller, teña que
pensar mellor a teoloxía que un varón célibe, ou que un leigo
varón, pero si é claro que o pode facer de xeito diferente. Ao seu
modo particular e concreto, que tamén será distinto do doutras
mulleres. Ese modo concreto será verdadeiramente frutífero para
a comunidade teolóxica, non se ten éxito entre lectoras (sobre
isto deberamos ser totalmente honrados e sinceros), senón se é
clarificador para toda a comunidade eclesial –e mesmo fóra dela–
dos temas propios e centrais do pensamento teolóxico cristián.
Hai que recoñecer que aínda non está escrita unha teoloxía sistemática completa en perspectiva feminista que estea á altura das
grandes obras dos teólogos do s. XX. O cal, debe ser interpretado
como un estímulo para facela, como un desafío a encarar con
coraxe e decisión. Debe ser escrita, discutida, criticada e recibida.
Só así poderá ser realmente frutífera. Só se alcanza o nivel de
verdadeira creación artística –iso é o que son as grandes obras de
teoloxía de todos os tempos– poderá verdadeiramente fecundar á
Igrexa. O que digo da muller, dígoo tamén, da teoloxía sistemática
feita por leigos varóns. Se somos claros, temos que recoñecer que
aínda está por facer.
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3. Teólogos, profesores e cazadores
Hai uns meses escoitei unha conferencia dun membro destacado dos círculos máis próximos aos dirixentes eclesiais da
Conferencia Episcopal Española na que se dicía que hai dous
tipos de teólogos, uns bos e outros malos. E dicir –segundo o
seu relatorio– hai teólogos que son fieis ao maxisterio e hainos
que non. Non se falaba aquí de leigos, mulleres ou sacerdotes
sen máis. Senón do sacerdote en canto teólogo. Xa que logo, era
evidente que –ou ben por aterse escrupulosamente ao tema en
cuestión, ou ben por non contemplar outras posibilidades– só se
pensaba en varóns célibes e ordenados. Con todo, o que máis me
chamou a atención foi esa concepción da fidelidade á Igrexa que
era interpretada como comentario, explicación e defensa do que
o maxisterio afirma. Así, sen máis.
Debo recoñecer que comparto con el a distinción básica. Eu
tamén creo que hai teólogos bos e teólogos malos, pero non cifro
a diferenza nesa concepción da fidelidade eclesial, porque non
creo que sexa máis fiel quen máis repite, senón quen mellor interpreta. Ao meu ver, os bos teólogos son os que “crean” teoloxía,
é dicir, os que axudan a comprender e falar mellor do infinito
misterio de Deus. Non creo que o decisivo estea, en principio, en
que sexan monxes ou monxas, sacerdotes, bispos, papas, mártires,
leigos, homes ou mulleres. En principio o importante é que sexan
quen de pensar por si mesmos, de facer cousas creativas co que
outros pensaron, de mirar cuns novos ollos os textos da Escritura, de escoitar con atención e perspicacia pensamentos relixiosos
doutras latitudes, de escandalizarse coa inxustiza e de imaxinar
solucións inéditas na teoría e na praxe.
Tamén creo que cómpre diferenciar aos verdadeiros teólogos
dos profesores de teoloxía. Estes son os que nos achegan o pensamento daqueles outros que si fixeron teoloxía, pero non teñen
forza especulativa para crear eles mesmos un pensamento propio.
Quede claro que non teño nada que obxectar respecto dos docentes de teoloxía que intentan ser bos e honrados. (Tiraría pedras
no meu propio tellado). A parábola dos talentos é moi instrutiva
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ao respecto, xa que a ninguén se lle esixe máis do que un pode
dar. O que convén é ser humildes porque hai moitos profesores
con conciencia de teólogos. E iso, polo que ten de autoengano e,
sobre todo, de hybris, non é bo.
Hai un terceiro tipo de xente na Igrexa que manexa libros como
se fosen granadas. Non len, vixían. Non estudan intentando
comprender, senón que diseccionan pensamentos buscando patoloxías. Se non as atopan claramente expresadas son eles mesmos
os que, collendo de aquí esta frase, acentuado estoutra, tirando
deste concepto de máis aló, compoñen unha perfecta antoloxía
da herexía e o disparate. Teñen unha concepción bélica e marcial
da ortodoxia. A súa idea da teoloxía é o comentario submiso dos
números do catecismo. Desconfían dende o inicio de todos os
que non conciben así o carisma da teoloxía e perseguen de xeito
incansable a aqueles que consideran máis perigosos. Á maioría
deles non se lles coñece obra creativa, nin sequera comentadora
ao máis puro xeito profesoral. Gustan das denuncias anónimas,
das intrigas cortesás, dos syllabus, e das Notas Aclarativas das
Conferencias Episcopais. Teñen ao Denzinger nunha man e ao
catecismo noutra, e sempre buscan a oportunidade de esmagar
a quen ouse voar con liberdade, para refuxiarse, logo de zoupar,
no acubillo e a protección das mitras amigas. Non pensan; cazan.
Non fan teoloxía; acaban con ela.
De calquera xeito, e deixando acaso estes casos extremos, quero
insistir en que un bo teólogo é, pois, o que alcanza unha voz
propia, o que é quen de falar con coñecemento de causa dos
elementos centrais da fe cristiá dun xeito preciso, coherente e, ao
mesmo tempo, sinxelo. En principio é indiferente que sexa presbítero ou leigo, home ou muller. Non o é, claro está, en concreto,
se é xustamente algunha desas particularidades a que lle serve
para mirar doutro xeito o pensamento cristiá e, así, crear un novo
pensamento.
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4. A conciencia de teólogo
Creo firmemente que, de primeiras, un teólogo non se pode
chamar teólogo a si mesmo. Só cando é recoñecido como tal por
outros, por aqueles que saben o que pensa, oen o que di e len
o que escribe, pode ir intuíndo que, efectivamente, parece estar
conseguindo o que se propuxo facer. O teólogo ou a teóloga –é
o mesmo caso, como digo– non pode ter conciencia explícita de
selo inicialmente, senón só despois de que, feito o seu discurso,
consumado o seu aporte, rematada a súa obra, recibe o “feedback” da comunidade eclesial e da sociedade. Será teólogo quen
sexa recoñecido coma tal. Xa se entende que non falo de recoñecementos oficiais. Eses recoñecementos –como todos o premios–
sempre son ambiguos e poden agochar a impostura. Refírome,
máis ben, a aquela verdadeira recepción eclesial que fecunda a
vida das comunidades, infunde esperanza aos cristiáns sinxelos,
proporciona razóns aos máis ilustrados, e permite o achegamento
ao cristianismo dos máis distanciados.
Un teólogo só sabe que quere selo. Non pode saber se o conseguirá ou se fracasará na súa empresa. Sobre todo porque do
que se trata é de falar ben de Deus. Non de si mesmo, dos seus
coñecementos ou dos seus propios desexos de reforma ou de conservación. Senón de Deus e do mundo contemplado sub specie
deitatis. Da verdade, da xustiza, do amor infinito que se atopa no
fondo do misterio último de todo o real.
De feito, aquilo que converte a unha persoa nun teólogo (ou
nunha teóloga) non son as súas calidades persoais. Non é nin a
súa intelixencia, nin a súa memoria, ni a súa vontade. A primeira pode serlle máis o menos aguda. A segunda pode ter maior
ou menor capacidade. A terceira pode presentarse como máis o
menos rexa. Se a súa intelixencia é o suficientemente lúcida poderá chegar a ser unha eminencia en calquera ciencia. Se a súa
memoria é grande talvez sexa sabio en calquera disciplina. Se a
súa vontade é inquebrantable poder chegar a excelente entre os
santos.
Porén, a ninguén se lle escapa que fai falla algo máis que intelixencia para ser unha eminencia, que non basta coa memoria para
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ser sabio, e que a santidade non se acada a forza de vontade. Con
todo, aínda que así fose –cousa que non é– ningunha desas tres
calidades, por mellores que sexan, fan de ninguén un verdadeiro
e auténtico teólogo. Porque o teólogo ten a pretensión de falar de
algo que só se pode recibir, de alguén que consiste en darse na
súa propia revelación, dunha realidade que supera toda calidade
humana por excelsa que sexa.
Non neguemos a evidencia: a ningún teólogo lle estorba un
esclarecido intelecto, unha boa memoria ou unha vontade decidida. Agora ben, o teólogo, ao meu ver, non é a persoa que
primeiramente se sabe posuidora de dotes especiais. Se un está
pagado de si mesmo non pode ser verdadeiramente teólogo. É
unha contradición nos termos. Non se pode encher un vaso cheo.
O teólogo ten que baleirarse primeiro de si mesmo para poderse
encher daquel que enche o universo. É preciso un cambio radical
para comprender a situación de xeito acaído. O esencialmente
necesario para ser un bo teólogo non son as propias armas, senón
saberse real e totalmente desarmado, á vez que posuído por unha
paixón absoluta polo único e verdadeiro Absoluto.
Non nos equivoquemos: esta conciencia non xorde dun mero
narcisismo compasivo, ou dunha falsa humildade. Débese, máis
ben, a unha necesidade constitutiva da propia ciencia que é a
teoloxía, debido, sobre todo, á insuperable excelencia ontolóxica,
ética e estética en que consiste o misterio de Deus. Ante a súa
sublime realidade, ante a presenza do Absoluto, a maior das intelixencias humanas é necia; a máis grande das memorias é esquecemento; e a máis tenaz vontade humana sábese débil, voluble
e caediza. E todo por estar ante a incondicional e inconmovible
presenza do Amor máximo. Ese amor que sempre supera as nosas
mellores e máis grandes expectativas.
5. Interrogante final
Coma un neno de catro anos escribindo ante seu pai –con suma
dificultade e titánico esforzo– as letras do alfabeto –tarefa ardua e
inacabable aos seus ollos– debe ser o traballo dos mellores e máis
excelentes homes ante Deus. O traballo de Homero na Odisea,
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o de Shakespeare en Xulio César, o de Miguel Anxo na Capela
Sixtina, o de W. A. Mozart en A frauta máxica, o de Rosalía de
Castro en Follas Novas ou de Torrente Ballester redactando La
Saga Fuga de J.B. como serán ollados por Deus? O que fixo o ceo
e máis a terra: que dirá dos nosos esforzos, dos nosos desvelos,
dos nosos suores, de todas as nosas obras? Que pensar, pois, das
mellores catedrais de pensamento no eido da teoloxía sistemática? Que dos corenta volumes das Obras completas de Agostiño,
bispo de Hipona; das tres teoloxías sistemáticas do dominico de
Aquino; dos 15 volumes do famoso tríptico de H. Urs von Balthasar; da inacabada e infinita Dogmatica Eclesial de K. Barth?
Non sexamos nin pesimistas nin demagogos: se esas obras están
ancoradas no alicerce fundamental do cristianismo –Deus é amor
e só amor– e tiran consecuencias coherentes de tal principio,
non poden andar moi erradas. Rousseau apuntou con claridade
o esencial: “o máis inxurioso para a divindade non é non pensar
nela, senón pensar mal dela”2. Se os libros de teoloxía falan ben
de Deus son obras de verdadeira teoloxía.
E, no fondo, da igual quen as escriba. O que importa é favorecer que se escriban, para poder lelas, gozalas e deixarse converter
polo Espírito de Xesús que, se son verdadeira teoloxía, de seguro
que as anima. Esta é unha grave obriga eclesial. Se agroma unha
xenuína vocación teolóxica a Igrexa, toda a comunidade eclesial,
ten o deber moral e evanxélico de non deixala esmorecer. Persoalmente, penso que os leigos teñen moitas cousas que aportar,
pero deben facelo desde ese verdadeiro espírito construtivo, que
resiste unha e outra vez os ventos adversos, porque sabe que a
verdadeira reforma non está movida ni pola carraxe nin polo resentimento, senón por aquela caridade que Paulo enxalza, de xeito insuperable, no seu primeiro escrito á comunidade de Corinto.
Pedro Castelao
2

J. J. Rousseau, Emilio, O de la educación, Alianza, Madrid, 2010, 414.
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Asociación de “Comunidades Fe e Xustiza”.
A madureza do laicado
Loli Asua – Víctor Urrutia

Somos “unha Asociación laical de comunidades cristiás, que se propón
a unión da fe coa xustiza e o conseguinte compromiso, especialmente
naqueles lugares e problemas onde estean en xogo valores e intereses de
grande importancia para o ser humano, así coma nos campos marxinados
e abandonados” (Estatutos privados aprobados o 30-VIII-1986, nº1).

1. Algo de historia
Aínda que a nosa constitución como “asociación privada de
fieis” é do 1985, as nosas orixes remóntanse aos anos sesenta, no
contexto de renovación eclesial do Concilio Vaticano II. Este foi
un longo período de xestación iniciado por un grupo de mozos e
mozas preuniversitarias e universitarias fogueados no espírito de
cambio cultural, relixioso e político con ilusión para implicarse
no que pouco a pouco fomos definindo como “cambio estrutural”. Segundo se mire, entre este ano 2010 e o próximo 2011
cumpriremos 42 ou 25 anos de existencia. En todo caso, podemos
afirmar que o noso camiño está marcado por aquel Concilio, pola
historia do tardofranquismo e pola construción da democracia
española. Estas foron as grandes etapas da comunidade:
1.1 O xerme (1968/1975)
A comezos dos anos 70 un grupo de persoas, lideradas por Patxi
Loidi, repensamos, no contexto e co empuxe do Concilio Vaticano II, a dimensión pública e comunitaria da fe.
Bule en nós o anhelo comunitario, pero decatámonos de que
levar adiante ese anhelo implica formación e unha nova evanxelización –en nós e na inmensa maioría dos leigos,– que nos leve
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a vivir a fe no medio das realidades sociopolíticas, seguindo as
directrices do Concilio na Gaudium et Spes.
Dito anhelo toma corpo na constitución do primeiro grupo
comunitario no barrio de Rekaldeberri de Bilbao no 1970, que
irá enriquecendo, nos últimos anos do franquismo, o seu acervo
cultural, teolóxico, litúrxico e político1. Este grupo, reducido en
número, medrará nos seguintes anos, e situarase no barrio de
Deusto entre os anos 1972 e 1980; a constatación da necesidade
da formación de adultos xunto coa demanda de persoas dalgunhas
parroquias (en primeiro lugar de Ermua), levará a varios membros
deste primeiro grupo comunitario a organizar o que máis adiante
se constituirá como “catecumenados de adultos”.
1.2 A expansión dos catecumenados de adultos (1976 / 1984)
Os catecumenados de adultos terán unha vida expansiva ao longo de dez anos, en diversos lugares da diocese de Bilbao (algúns
barrios de Bilbao) e do seu circundo metropolitano (Barakaldo,
Portugalete, Sondika, Las Arenas), Ermua e Munguía. Tamén en
Vitoria e Madrid.
Estes catecumenados buscan a madureza humana e cristiá das
persoas, a través dunha reiniciación na fe que ten moi en conta
a experiencia relixiosa consciente e comprometida, a unión de
oración e política e a adultez laical2.
Durante esa época fórmanse en “Fe e xustiza” –así empezan a
chamarse os catecumenados a partir do 1980– centos de persoas
que van madurando a súa fe, ao tempo que van comprometéndoSon decisivas as achegas das “Semanas de Teoloxía de Bilbao”, os debates sobre
o marxismo, na tradición socialista do humanismo cristián (R. Alberdi, R. Belda),
a renovación litúrxica, os estudos bíblicos á luz da Dei Verbum, as análises dos
fenómenos comunitarios no marco das novas psicoloxías das “dinámicas de
grupos”, etc.

1

Para a formación nos catecumenados empregáronse catequeses propias e
outros materiais extraídos de F. Loidi e M. Longa, Catequesis para la Comunidad
Cristiana de adultos (dos vol.). Desclée de Brouwer, Bilbao, 1972.

2
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se en diferentes campos sociais e políticos e participando, de moi
diversas formas, na realidade desta Igrexa diocesana e doutras3.
1.3 Fundación da Asociación (1985-1992)
No 1985 os primeiros grupos catecumenais chegan ao final do
seu percorrido. Moitas persoas intégranse nas pequenas comunidades ou nos diversos grupos de vida e acción das súas parroquias.
Outras, sen embargo, non atopan unha comunidade ou grupo de
referencia no que seguir vivindo a súa fe coa mesma ilusión e
forza, sen rebaixar a experiencia adquirida nos catecumenados
e propóñense darlle continuidade á experiencia comunitaria. No
verán do 1985 tómase a decisión de se constituír como Asociación
de “Comunidades Fe y Justicia”. Iniciativa que se desenvolverá ao
longo do curso 1985/1986, elaborando os estatutos e documentos
programáticos que se aproban de forma democrática no verán do
1986.
A comunidade “nacente” quedará formada por persoas que
proveñen das comunidades catecumenais ás que se suman os
membros do grupo “Sociedade de vida Apostólica Fe y Justicia” 4
(algúns deles, entre os que se atopaba Patxi Loidi, xa pertencían
aos catecumenados). A Asociación empeza a súa andaina con 32
persoas.
Os anos seguintes son de asentamento, organización, reflexión e
maduración da nosa identidade. Ao mesmo tempo mantense unha
participación activa nas diversas etapas da Asemblea diocesana da
Igrexa de Bizkaia (1984-1987), máxime cando o noso anhelo e
proxecto comunitario vemos que coincide co que a Asemblea vai
reflexionando e xestando.
Do 1987 ao 1991 cultivamos con intensidade a espiritualidade,
o compromiso sociopolítico, o talante comunitario, a formación e
Entre os libros que serviron de base: P. Loidi, M. Regal y F. Ulibarri, Gritos y
Plegarias, Desclée de Brouwer, 1982. P.Loidi y F. Ulibarri, Sal y luz. Desclée de
Brouwer, Bilbao, 1984. F. Loidi, Mar Rojo, Desclée de brouwer, Bilbao, 1985.

3

Sociedade constituída no 1985 por un grupo de maristas que abandonan a súa
institución para fundar esta nova sociedade.

4
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a dimensión eclesial diocesana, dándonos a coñecer e participando activamente na súa liña pastoral5.
Son anos nos que asentamos a nosa identidade de forma práctica e intentamos vivir con fondura e honestidade o espírito que
plasmaramos nos nosos documentos. Xorden experiencias, iniciativas e decisións que abren camiños ao noso proxecto e estilo
de vida: hai persoas que estudan Teoloxía, algunhas que van ao
Terceiro Mundo, outras que se fan propostas vocacionais, outras
que dedican gran parte do seu tempo á marcha da Asociación
(mesmo hai quen deixa o seu traballo profesional para esta tarefa), etc.
No verán do 1990, por primeira vez, varias persoas fan o seu
compromiso definitivo na Asociación, e pasan a ser membros de
pleno dereito.
Ao tempo, imos medrando pouco a pouco, e xorden algunhas
vocacións de “dispoñibles” para a Sociedade de Vida Apostólica
Fe e Xustiza. A finais do 1991 a Asociación (Comunidade e catecúmenos) estaba integrada por máis dun cento de persoas.
1.4 A comunidade laical (1992 / 2010)
No ano 1992 temos unha grave crise entre nosoutros, e decidimos darnos un tempo de tres anos funcionando en dúas comunidades independentes. Despois dese período, na Asemblea celebrada en xuño do 1995, a maioría decidimos continuar o proxecto
inicial da Asociación de Comunidades Cristiás Fe e Xustiza6,
mentres que un grupo de membros, entre os que se atopaban a
maioría da Sociedade de Vida Apostólica, constitúense en comunidade diferenciada que pasará a chamarse “Acción Solidaria”.
O trienio 1992-1995, a pesar da escuridade da crise e das
feridas deixadas por esta, serve para nos clarificar, para tomar
Cuadernos Fe y Justicia, Ediciones EGA, Bilbao, 1988/91 (30 cadernos, a
maioría de P.Loidi).

5

A Asociación de “Comunidades Cristiás Fe e Xustiza” recibe o recoñecemento
eclesial pola diocese de Bilbao como asociación privada de fieis no ano 1998.

6
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conciencia da nosa adultez e responsabilidade coma laicos e para
fomentar unha maior corresponsabilidade entre nós. A Asociación
depende de todos os que a formamos! Non quere ser un movemento de comunidades de “simple mantemento”, senón que
mantemos vivo o talante de xenerosidade primitivo e os sinais de
identidade que nos caracterizaran desde o comezo coma “grupo
de vida e acción, comprometido coa fe e a xustiza, aberto aos
problemas do mundo, que pon o acento na sociedade civil, sen
esquecer a preocupación pola continua renovación da Igrexa”.
Este período, vivido con enorme dor e responsabilidade, deu paso
á consolidación dunha comunidade decididamente laical tanto na
súa estrutura democrática como nas bases eclesiolóxicas que a
fixeron posible nos anos oitenta.
Nos últimos dez anos reformuláronse algúns dos documentos
fundacionais (ver páx. Web da Asociación)7, o grupo fortaleceuse
con persoas que asumiron o proxecto como membros de pleno
dereito, redactáronse novos materiais catequéticos, formativos,
litúrxicos, etc.8 e abríronse novos campos de compromiso tanto
político como eclesial.
2. Trazos fundamentais
Os nosos principios programáticos viran ao redor dos seguintes
trazos:
2.1 A unión da fe e a xustiza
Para nós, dicir fe e xustiza é dicir Reino de Deus, compromiso
cos pobres, implicarnos na súa causa, a da súa dignidade e da
7

Páx. Web: www.feyjusticia.org

Entre outras publicacións que conteñen este tipo de materiais: F. Ulibarri, Conocer, gustar y vivir la Palabra (tres tomos). Ed. Verbo Divino, Pamplona, 2000;
Celebración del Día de la Mujer, en Frontera, nº 49, Madrid, 2009, pp. 87-97.
L. Asua, Celebración de bodas de oro, en Frontera nº 50, Madrid, 2009, pp. 105112; L. Asua y C. Bernabé, El valor de la participación en las celebraciones, en
Frontera, nº 54, Madrid, 2010, pp. 43-63.

8
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igualdade humana. Por iso cremos que o noso compromiso está
na sociedade civil, onde se xogan os intereses do ser humano.
De aí que os ámbitos preferentes da nosa acción e testemuño
sexan as mediacións e institucións civís (partidos políticos, sindicatos, organizacións voluntarias, etc). Pero non renunciamos
ao traballo eclesial, sobre todo no que ten que ver cos dereitos
humanos, a igualdade de todos e a democracia interna da Igrexa.
Dámoslle moita importancia ao compromiso estrutural, sociopolítico. E queremos concretalo desde os lugares naturais de cada
un: traballo, barrio, universidade, etc.
2.2 A comunidade
A comunidade é unha tarefa de todos, que implica corresponsabilidade e que se vive desde o comezo! Comunidade é a zona
do “compartir”: comunicación, axuda, esixencia, oración, cartos e
tempo. Supón a creación e recreación permanente onde todos os
elementos da vida cotiá adquiren un sentido de totalidade desde
a fe.
Tamén é fundamental a “dispoñibilidade”: estar disposto a asumir tarefas e responsabilidades para o ben da comunidade. Cada
un vive na súa casa, coa súa familia. Non nos propoñemos vivir
xuntos nin ser “cuadrilla de amigos”, pero si manter unha relación próxima e atenta ás necesidades de cada persoa.
Tratamos de vivir a comunidade como “zona liberada”. Queremos ser fermento, lévedo, sal e luz. Non queremos vivir centrados
en nós mesmos.
2.3 A formación
Sendo comunidades formadas eminentemente por cristiáns
laicos, a formación teolóxica e sociopolítica faise indispensable.
Non hai posibilidade de comunidades laicais adultas sen formación teolóxica. Se esta non se dá, os laicos sempre dependerán
dos sacerdotes ou relixiosos.
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Queremos ser persoas con ilusión, formadas e capacitadas, que
saiban traballar en equipo, analizar e discernir, que teñan visión
estrutural e loiten pola xustiza e polos marxinados.
2.4 O testemuño
Non queremos ser nin somos comunidades de mantemento
ou de refuxio, pechadas en si mesmas. Queremos ser “sal e luz,
lévedo e fermento”. Cremos que é posible vivir unha vida cristiá
con positividade, igual que cremos que “o mundo” debe contemplarse coma un lugar gozoso, con posibilidade de intervención e
de cambio.
Bastantes de nós colaboran en tarefas de pastoral cara ao interior da Igrexa. Pero situámonos preferentemente nas realidades
seculares. De aí que a presenza na vida sociopolítica tanto na
periferia coma no centro sexa fundamental.
Non existe uniformidade de compromiso. Cada persoa escolle o
ámbito ou lugar no que pensa que pode aportar máis. Militamos
en varios partidos, nos diversos sindicatos, en organizacións civís,
en ONGs, etc.
2.5 A conciencia e o sentido eclesial
Considerámonos e somos Igrexa. Sabemos que dela nacemos
e que lle debemos moito. Queremos vivir a súa realidade como
comunidade de comunidades. Participamos nas súas celebracións
e tarefas. Pero o que queremos dentro é ser “cristiáns adultos,
laicos adultos”; non dependentes dos curas ou do párroco que
nos toque.
Por iso o noso compromiso eclesial ten puntos prioritarios:
• Traballar por formar laicos, pola corresponsabilidade, pola
igualdade de homes e mulleres, polos dereitos humanos na
Igrexa, pola democracia.
• Sacar adiante as nosas comunidades. E que sexan comunidades adultas, que poidan seguir avanzando por si mesmas.
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• Preocúpanos e interróganos moito o sentido misioneiro da
nosa fe.
• Pensamos e cremos que facemos Igrexa desde a nosa propia
existencia comunitaria e tamén coa nosa implicación na sociedade.
2.6 A espiritualidade
Está ligada á propia vida e actividades. A súa fonte é o compromiso co Reino de Deus e a experiencia comunitaria. Mantense da
busca xenerosa e constante do reino de Deus alá onde estamos
implicados: familia, partido, barrio, sindicato, etc.
Dámoslle moita importancia á oración persoal e comunitaria.
Queremos ser persoas cun hábito arraigado de oración. Tamén
as celebracións teñen un lugar entre nós. Participamos habitualmente con outros cristiáns nas eucaristías e demais sacramentos,
e comunitariamente temos 8-9 celebracións propias ao longo do
ano (varias delas abertas a simpatizantes e amigos).
Unir oración e política é un dos nosos sinais que nos distinguen. Descubrir, vivir, gozar, sufrir e facer crecer esa presenza
encarnada de Deus na historia é o noso anhelo e obxectivo.
3. Quen somos
Neste momento formamos parte da Asociación 78 persoas
adultas. Delas, 67 son membros da comunidade e 11 están en
proceso catecumenal.
A ideade media anda polos 45 anos. Pero o abano abrangue
desde xente xubilada, con máis de 70 anos, ata os 30; por sexo,
46 son mulleres e 32 varóns.
Entre nós hai persoas en diferentes estados de vida e con distintas vocacións. Hai matrimonios nos que os dous cónxuxes pertencen á comunidade, hai persoas casadas que teñen parellas que
non pertencen á comunidade, hai persoas solteiras, e algunhas
teñen ou tiveron opción de “vida relixiosa”.
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En canto aos fillos, sumamos un total de 70 entre adultos, adolescentes e nenos. Catro parellas teñen fillos adoptados, e varias
están en proceso de xestación ou de adopción.
Profesionalmente estamos presentes nun abano de ámbitos moi
amplo e diverso: empresas, ensino (desde básico á universidade),
sanidade, traballo social, coidado do fogar, sindicatos, xestión
política, etc.
A maioría posúe estudos universitarios e varias persoas teñen
estudos superiores de Teoloxía; outras cursaron ou están cursando outros niveis de formación teolóxica (Escola Universitaria de
Teoloxía, Planes diocesanos para laicos, etc.).
4. Onde estamos
4.1 Presenza eclesial
A inmensa maioría das persoas pertencemos á diocese de Bilbao.
Pero hai un grupo significativo de 9 persoas con residencia en
Vitoria e algunhas en San Sebastián, Valladolid, Madrid e Cantabria. En Biscaia estamos, sobre todo, en Bilbao e no seu contorno
metropolitano (Baracaldo, Getxo, Munguia e Duranguesado).
Debido aos nosos lugares de residencia, pertencemos a máis de
25 parroquias diferentes das dioceses citadas. En moitas delas os
membros da comunidade ou do Catecumenado tiveron ou teñen
unha presenza activa en catequese de confirmación, prebautismal
e matrimonial, en Cáritas, en Liturxia, nos Consellos Pastorais e
Unidades Pastorais.
Ao longo destes anos a nosa presenza é continua (de un ou
dous membros) no Consello Pastoral diocesano (tanto en Bilbao
coma en Vitoria). Ademais, formamos parte da Mesa e do Consello de Comunidades de Bilbao e do Consello de Laicos de Vitoria.
A nosa colaboración esténdese a distintas entidades diocesanas
tales como o “Instituto diocesano de Teoloxía e Pastoral”, o Secretariado de Xuventude, a “Escola diocesana de Educadores”,
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Misións diocesanas, Radio Popular e varias Vicarías dando charlas, retiros, seminarios, cursiños, etc.
Hai persoas da Comunidade que teñen presenza e responsabilidade significativa, algunhas con nomeamento: Responsable de
Cáritas no sector do Duranguesado, responsable de catequese na
diocese de Bilbao, profesora da facultade de Teoloxía na Universidade de Deusto, profesores de relixión (Escola de Maxisterio e
Ensinanzas Medias), etc.
Colaboramos, de cando en vez, con varias ordes ou institucións
relixiosas: Franciscanos, La Salle, Maristas, Claretianos, seminaristas e cregos diocesanos, etc., orientando retiros, pastoral da
saúde e dando charlas, seminarios...
Aínda que varios membros da comunidade estiveron en Misións
diocesanas ou outros organismos, en países de Latinoamérica e
de África, neste momento a nosa implicación é a través da achega
económica a diversas ONGs que desenvolven proxectos no Sur.
Contribuímos a diversos proxectos co 20% do presuposto anual
da Asociación.
4.2 Presenza socio-política
É un dos nosos sinais de identidade. Animamos e preparámonos
para unha participación activa, con espírito evanxélico nas diversas realidades e mediacións sociais.
A nosa presenza e participación é ampla e variada en partidos
políticos, sindicatos, movementos e plataformas sociais, ONGs,
e ámbitos pacifistas, ecoloxistas, de xénero, de marxinación, de
cooperación ao desenvolvemento... sempre a favor dos DDHH, a
xustiza e os valores democráticos.
Algunhas persoas ocupan cargos de responsabilidade: Goberno
Vasco, liberados polo Sindicato... Hai quen vive baixo ameaza de
ETA e con escolta.
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5. Organización e funcionamento
A Asociación articúlase en dous grupos ou ámbitos diferenciados: a comunidade, integrada polas persoas que adquiriron un
compromiso definitivo polo proxecto comunitario, e o catecumenado, persoas que se atopan nun período de formación e coñecemento da Asociación.
O funcionamento ordinario vívese en pequenos grupos compostos por 8/10 persoas. Non teñen un carácter definitivo, recompóñense cada dous ou tres anos, procurando equilibrar as
nosas características segundo idades, xénero e situación de vida e
traballo. Mantemos unha xuntanza quincenal de entre dúas e tres
horas nas nosas casas particulares, de forma rotatoria. Ademais
temos varios encontros xerais de debate ou celebrativos.
O conxunto da comunidade atopámonos en catro convivencias
de fin de semana ao longo do ano (unha por trimestre) a convivencia de verán alóngase ata cinco días. Habitualmente súmanse
os nosos fillos e parellas que non forman parte da comunidade.
A Asociación está dirixida por un consello de Goberno, elixido
democraticamente cada tres anos por todos os membros de pleno
dereito da comunidade. As diferentes tarefas (liturxia, espiritualidade, proxección pública, educación na fe dos fillos, cooperación,
etc.) son asumidas por todos mediante grupos variables, de tal
forma que a corresponsabilidade quede distribuída o máis posible. A comunidade é tarefa de todos. Desde o comezo!
Cada curso establecemos unha programación na que se inclúen
os obxectivos formativos, organizativos, celebracións, retiros, etc.,
que fan efectivo o avance persoal e comunitario. Varias das nosas
actividades son abertas a outros grupos. De feito, é frecuente a
colaboración ou organización conxunta de celebracións, retiros
ou debates con distintas asociacións eclesiais, doutras igrexas
cristiás ou simplemente laicas.
Practicamos un alto compartir económico que fai posible o funcionamento da asociación, das súas actividades, espallamento de
materiais, atención a necesidades persoais, apoio a proxectos de
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solidariedade e promoción humana especialmente en países do
Terceiro Mundo.
Conclusións
A nosa historia é unha historia de emancipación laical a partir
dun contexto definido polo espírito de cambio eclesial do Concilio Vaticano II e por un desexo de liberdade política dentro e
contra a ditadura franquista.
A implicación na loita polo cambio estrutural (tanto social
como eclesial) e a aceptación das mediacións sociais foi conformando entre nós unha actitude de liberdade intraeclesial fronte
ás posicións antidemocráticas da xerarquía. Non podiamos ser
“cidadáns adultos” na vida político-social e “infantes” na Igrexa.
Fixémonos laicos adultos na Igrexa e cidadáns responsables na
vida sociopolítica.
Forxamos unha comunidade de crentes, vinculada á Igrexa, pero
autónoma no seu funcionamento, organizada democraticamente,
sen obras propias, aberta a outros grupos e con experiencias civís
e eclesiais. Unha comunidade que, ao longo de tres décadas, ten
acadado integrar tres xeracións de persoas.
Tratamos de vivir unha nova experiencia relixiosa9 a partir do
ideario expresado no nome da nosa Asociación: Fe e Xustiza. É
unha experiencia que busca a unificación, desde a fe, da totalidade dos compoñentes humanos. E máis especificamente a integración do “compromiso socio-político”, orientado á defensa das
persoas máis débiles, coa experiencia da oración.
Loli Asua – Víctor Urrutia
Asociación de “Comunidades Cristiás Fe e Xustiza”
Traduciu Manuel Regal Ledo

Cfr. L. Asua y V. Urrutia, La implicación en el mundo como espiritualidad, en Sal
Terrae, octubre de 1996, pp.735-748, y la catequesis Nueva Experiencia Religiosa
(Cuadernos Fe y Justicia, nº 6, ed. Ega, Bilbao, 1987).

9
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Ser muller na Igrexa
Elvira Santos Pena

O tema das mulleres na Igrexa, soa xa como algo moi repetido,
incluso esgotado, parece que xa non temos nada novo que dicir,
nin máis argumentos que aportar, nin máis descontento que amosar.
Cando me invitaron a facer unha reflexión sinxela sobre este
tema, que me afecta moito como muller de Igrexa que son, pensei que podería ser bo para min mesma e para outras mulleres
coma min, comunicar desde a miña situación actual, como me
sinto hoxe , dentro desta Igrexa, na que me formo como cristiá,
na que celebro a miña fe, e na que teño a ocasión de coñecer e
compartir vida con tantas irmás e irmáns, acompañándonos neste
proceso apaixonante de crecemento persoal.
Veñen a miña memoria desde pequena, tantas experiencias,
traballos, compromisos, estudo e sobre todo tanta persoas e tan
distintas, que me foron e me van abrindo camiños novos, que
me axudaron a vivir a coherencia da fe na miña vida, que me fan
gozar tanto deses espazos nos que se comparte o que se sente,
o que se sabe e o que se descobre. Sinto moita alegría de recordalas a todas e a todos, facelos presentes e darlle as grazas e mil
bendicións.
Pois ben, esta Igrexa na que eu vivo todo isto tan positivo, tamén me inqueda, desconcértame e indígname, así por ese orden,
desde que empecei a ser consciente de que ser muller é un factor
de discriminación engadido ao de ser laica que xa abonda de por
si. E isto nunha institución que leva por bandeira o valor da fraternidade e da igualdade
Estou gozando da terceira etapa da miña vida e dicir a definitiva. Neste tempo no que xa son unha muller maior, tódalas
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cousas cobran un sentido novo, tamén os intereses, as actitudes
e as loitas. Penso, que xa son tempos de ser quen de realizar as
propias eleccións e levar adiante a vida, xa non como proxecto,
senón como realización con sentido.
Pois tendo en conta as circunstancias actuais da miña vida, a
cautela, e ao mesmo tempo a liberdade que dan os anos, fago de
novo esta reflexión, dedicada sobre todo as mulleres da Igrexa
que viven con demasiada tranquilidade e conformidade a nosa
situación.
Unha imaxe vale máis que mil palabras
Coa recente visita do Papa Bieito XVI a Santiago de Compostela, hai unha imaxe que quedou como foto fixa sobre todo
na retina das mulleres. O gran escenario montado na Praza do
Obradoiro reflectía a Igrexa oficial tal como é. Só varóns, maiores
(case todos na última etapa, coma min), con vestimentas ricas e
rechamantes, formando co Papa un corpo xerárquico, solemne
e ríxido. Nun plano máis baixo, pero acoutado e destacado, os
sacerdotes. No resto da praza o pobo. Ese era o único sitio onde
estaban as mulleres. Eu penso que afortunadamente, porque a
foto non resulta moi evanxélica que digamos.
É dicir, que as mulleres non estaban presentes nos primeiros
planos, en principio porque non nos deixan, pero: realmente quereríamos estar? e, se non queremos formar parte desa imaxe, que
é o que queremos?
Nada novo, soamente a Igrexa que quixo Xesús. Unha realidade
distinta, que ofrecería unha imaxe tamén distinta. Unha Igrexa,
pobo de Deus, fraterna, comunitaria, pobre, libre, comunidade
de comunidades, anunciadora de vida, compasiva, salvadora, integrada neste mundo para ser sal, e luz e lévedo. Iso queremos.
E querémolo con participación plena, en igualdade cos varóns,
como foi nas primeiras comunidades.
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A teóloga galega Carme Soto escribe en Encrucillada un artigo
que titula A muller en San Paulo1, onde recolle o liderado e relevancia das mulleres nas comunidades pauliñas. Estas mulleres foron cruciais para a expansión do cristianismo polo Mediterráneo
e estiveron presentes en todos os ministerios e responsabilidades
eclesiais.
As mulleres responderon con entusiasmo a todas as consecuencias que implicaban a resposta igualitaria de Paulo. Pero durou
pouco, e Paulo móvese nesa ambigüidade do dereito de igualdade
e a subordinación da muller ao home. Como resultado comeza a invisibilización das mulleres ata chegar a ditar como regra
práctica, na 1ª carta a os Corintios, aquilo de: “as mulleres na
Asemblea que calen a boca, que non lles está permitido falar”.
E así ata hoxe, salvo excepcións de mulleres arriscadas, que ao
longo dos séculos foron dicindo a súa palabra, a veces morrendo
pola súa causa, e despois na súa maioría silenciadas. Como lle
agradecemos ás estudosas o traballo de sacar á luz o nome, a
palabra a maila vida destas mulleres, para que nós, mulleres de
hoxe, valoremos a quen foi silenciada, gocemos da súa ensinanza
e reivindiquemos o seu nome.
Hoxe, que a consideración social da muller vai acadando niveis
cada vez máis altos de participación en tódolos ámbitos sociais, e
ó mesmo tempo, a maior conciencia e sensibilidade das mulleres
para advertir e xulgar as discriminacións ás que estamos sometidas, hoxe, repito, é moi complicado ler con serenidade documentos como a declaración Inter insigniores da Congregación para a
Doutrina da Fe aprobada polo Papa Paulo VI no ano 1976, ou a
Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de Xoán Paulo II, do ano
1994.
Na primeira, recórdase que a Igrexa, por fidelidade ao exemplo
do seu Señor, “non se considera autorizada a admitir as mulleres á ordenación sacerdotal”, e explica esta postura con diversos
argumentos (a tradición, a actitude de Cristo, a práctica dos
1
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Apóstolos, o valor permanente destas actitudes, o sacerdocio ministerial á luz do misterio de Cristo ou no misterio da Igrexa). No
segundo documento citado, declara o Papa Xoán Paulo II (coa
fin de afastar toda dúbida), que a Igrexa non ten en modo algún
facultade de conferir a ordenación sacerdotal para as mulleres,
e que este ditame debe ser considerado definitivo para todos os
fieis da Igrexa.
No ano 1995 a Congregación para a Doutrina da Fe, elabora
un documento resposta aprobado polo Papa, indicando que este
ditame pertence ao depósito da Fe. Pois teño a impresión, que
por algunha fenda do Depósito da Fe escápanse ditames como
este, que a maioría das mulleres e espero que moitos homes, non
estamos dispostas a asumir.
Non pode ser unha cuestión pechada, sobre todo cando o argumento principal é que o sacerdote actúa in persoa Christi cousa
vetada para as mulleres, porque Cristo é un home e non habería
a “semellanza natural” que debe existir entre Cristo e a súa ministra, que obviamente sería unha muller. Aquilo de “Non hai
xudeu ou grego, non hai varón ou muller, porque todos sodes un
en Cristo Xesús” para este caso non vale, porque a “Encarnación
do Verbo fíxose no sexo masculino”.
Iso si: “a presenza e o papel da muller na vida e na misión da
Igrexa, se ben non están ligados ao sacerdocio ministerial, son,
non obstante, totalmente necesarios e insubstituíbeis”. Isto si
que non o dubidamos nin sequera un momento, ata o punto de
afirmar que pouca Igrexa habería si as mulleres non estamos.
Veñen tempos novos
Estou convencida que persoalmente eu xa non verei moitos
cambios. Xa aprendín que o tempo das institucións tan “pesadas”
como a Igrexa non é o tempo das persoas, como é lóxico, pero
tamén sei que non hai cuestións pechadas e que os cambios prodúcense despois de moito traballo de base, de organización de
estudo, sensibilización, creatividade e liberdade. E así está a ser.
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Asisto con verdadeira expectación a ese movemento ou movementos “enredados” que as mulleres van tecendo en todo o mundo.
O acceso tan tardío das mulleres aos estudos de teoloxía fíxolles
experimentar aínda máis a contradición entre o que se proclama
de igualdade de varón e muller, creados a imaxe de Deus, e a
discriminación das mulleres para acceder a teoloxía como suxeito,
a elaboración do discurso moral, o ensino etc.
As mulleres reúnense en pequenos grupos para facer unha
reflexión teolóxica desde a súa propia experiencia. Trátase de
facer unha relectura da mensaxe cristiá desde a situación e a
sensibilidade das mulleres. Van xurdindo as teoloxías feministas
que son hoxe en todo o mundo unha realidade emerxente. E
falamos en plural porque as experiencias das mulleres son distintas
se nos referimos as mulleres europeas ou latinoamericanas ou
africanas, porque en tódolos ámbitos están xurdindo reflexións
teolóxicas feitas por mulleres, que incorporan a estas reflexións as
súas experiencias e a loita contra as inxustizas e discriminacións
que sofren. As teoloxías feministas seguen a ser descoñecidas
e tamén ao mesmo tempo criticadas, quizais porque suscitan
incomodidade.
Falando da miña experiencia que é a experiencia de moitas
mulleres en todo o mundo, unhas xa con moito camiño andado,
outras empezando, estamos reuníndonos as Mulleres Cristiás
Galegas e compartindo un espazo aberto a outras mulleres, no
que de maneira circular tratamos de afondar, de reflexionar desde
nós e desde a nosa experiencia axudadas por textos elixidos de
teólogas feministas. Está sendo un espazo rico para todas, no que
vamos descubrindo cousas novas, redescubrindo cousas sabidas,
lendo desde a nosa perspectiva e perdéndolle o medo a pensar e
a elaborar pensamento.
Na última xuntanza, liamos un texto de Lucía Ramón que, referíndose á teoloxía feminista, explicábanos que, como hermenéutica avaliadora, a teoloxía feminista sempre ten en conta como
criterio de verdade, o efecto dunha determinada interpretación
bíblica ou teolóxica sobre a vida das mulleres: “Calquera cousa
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que negue, diminúa ou distorsione a plena humanidade das mulleres, é considerada inmoral e indigna do Deus de Xesús e polo
tanto falsa”2
Este é un criterio que as mulleres estamos aplicando a todo.
Calquera texto que nos discrimine, que non teña en conta a nosa
dignidade desde a igualdade, non ven de Deus, porque as mulleres creemos nun Deus liberador, nai e pai amoroso, que nos salva
desde que nos crea coma mulleres, tamén a súa imaxe. Estamos
convencidas, e non hai nin “cuestión pechada” nin declaración
que corresponda ao “depósito da fe”, que nos impida seguir loitando polo que consideramos de verdade bo e evanxélico, non só
para nós mulleres, senón para tódalas persoas, homes e mulleres.
As mulleres necesitamos sosternos unhas ás outras. Necesitamos irmás que nos escoiten, que compartan as nosas esperanzas, que nos digan que existen soños que merecen ser soñados
e realidades que deben ser transformadas. Que nos aseguren
que nosoutras podemos facelo. Trátase de xuntarnos con outras
mulleres, para falar, escoitar, comentar debater, para orar e para
celebrar, para facer proxectos e descubrir que non estamos soas
na nosa loita.
As mulleres coma min, que estamos na gozosa e última etapa
da nosa vida, aínda non podemos quedar quedas, hai moito que
descubrir, moito que construír, e moito que celebrar e ninguén
o vai facer por nós. É unha tarefa longa que faremos xuntas,
unidas ás mulleres que loitaron tanto e xa non están, e unidas
ás mulleres novas que se incorporan con forza pero que aínda
precisan de nós.
O obxectivo non é quedar en nós, o obxectivo e acadar o que
Xesús chama Reino de Deus. E esta realidade ten como dimensión fundamental a comuñón de toda a humanidade, unha humanidade reconciliada, de homes e mulleres, sen exclusións.

Lucía Ramón, Introducción general a la historia de las teologías feministas
cristianas, en Teología Feminista I, EFETA,

2
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Para rematar
Como é lóxico, a este respecto eu teño os meus soños e non
teño dúbida que se irán pouco a pouco facendo realidade dunha
o doutra maneira porque hai cousas que non se poden parar. Por
iso eu soño con:
Unha Igrexa que sexa auténtico “pobo de Deus”, comunidade
de mulleres e homes que en igualdade, vivan a súa fe, unida a
loita pola xustiza. Aberta e receptiva ás reflexións dos teólogos e
das teólogas, que deben traballar en liberdade para reinterpretar
e redefinir en termos inclusivos e igualitarios os conceptos teolóxicos centrais.
Unha Igrexa que nos seus textos litúrxicos, documentos e comunicacións, utilice sempre unha linguaxe inclusiva e acorde coa
consideración das mulleres, tanto tempo sen nomear.
Unha Igrexa que considere que hai textos na Biblia que non
poden hoxe, ser proclamados como Palabra de Deus, se é que
feren ás mulleres. A referencia a cultura daquel tempo xa non nos
vale. Non se poden cambiar, pero si suprimir das celebracións.
Sería xa un paso que polo menos as mulleres nos negáramos a
proclamalos.
Unha Igrexa que non se peche ás novas realidades, que sexa
sensible ao sufrimento das persoas, que condene menos e que
comprenda e acolla máis.
Mentres os soños se fan realidade camiñemos sen medos, traballemos con ilusión, “empoderémonos” unhas ás outras e queirámonos moito, moito que a fin e ao cabo, é o amor, esencia do
noso Deus, o que dá sentido á vida.
Elvira Santos Pena
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Achegas

Manuel Espiña Gamallo. Un bo cura, un
galego bo e xeneroso.
Luz Pozo Garza e Manuel Rivas

Un ano despois do pasamento do benquerido cura galeguista
e moitos anos no Consello de Redacción de Encrucillada, a memoria de Manuel Espiña permanece moi viva. Proba disto foi a
dedicación dunha rúa de A Coruña por parte do Concello o pasado 28 de febreiro (Rúa Manuel Espiña -sacerdote-, a rúa na que
vivía), e sobre todo, a homenaxe que tivo o 11 de marzo na sede
da Fundación Luís Seoane: Manuel Espiña Gamallo. Homenaxe
a un bo cura, un galego bo e xeneroso. En ambos acontecementos resultou expresivo deste afecto vivo o numeroso grupo de
participantes. Particularmente na homenaxe (con preto das 250
persoas), estaban amigos de procedencia e condición ideolóxica
do máis dispar; desde a familia e os máis achegados, sobre todo
a súa benquerida Comunidade Home Novo, ata persoeiros de A
Coruña, de esquerdas e de dereitas, amigos da xente humilde e
da burguesía, intelectuais e traballadores.
A homenaxe do 11 de marzo, organizada pola Comunidade
Home Novo co apoio do Concello, foi conducida pola súa presidenta, Celia Castro, e participaron: Luz Pozo, Felipe Senén,
Francisco Pillado, Lois Pérez, Victorino Pérez e Manuel Rivas,
coa actuación musical de Mini e Mero e a Coral polifónica Follas
Novas. Das palabras pronunciadas naquela liturxia, recollemos
aquí as dos coñecidos académicos e escritores galegos Luz Pozo e
Manolo Rivas, que escribiu un poema-oración para esta ocasión.
Lembranza de Manuel Espiña
Coñecín a Manuel Espiña arredor do 1966, cando eu vivía aínda
no pórtico do Orzán; e Manuel e mais Morente conseguiran
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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permiso para oficiar a Misa en galego. Fora na igrexa das Capuchinas na Rúa Panadeiras. Reuniámonos alí moitas familias coa
ledicia desa fermosa liberdade que nos envolvía nunha atmosfera
como a dos primeiros cristiáns; parecíanos que iamos recibir
a Fe bautismal grazas á palabra pura, como a que para moitos
era a sacra lingua materna. E para outros era rito de conversión a
un ancestral galeguismo perdido e agora recuperado. Tratábase da
renovación da mensaxe da Igrexa; algo inusitado naquelas datas.
Eu ía coas miñas nenas; cheas de santa unción recibiamos o sacramento e a bendición con alegría evanxélica. Abrazabámonos
emocionados ao nos dar o saúdo da Paz; algúns con bagoas.
Lémbrome de acudir ás Capuchinas co matrimonio Tomás Barros
e a súa dona Sara; tamén acudía asiduamente María Novo, logo
catedrática en Madrid, na procura da harmonía universal. Un
vivo diálogo tan humano como solidario que crecía, desde as
raíces dunha cultura nunca soterrada, ata unha irmandade radicalmente concienciada pola fala...
Manuel Espiña foi un galego universal. As actividades na Galicia
e na Península, son ben coñecidas. Interésame recordar agora o
seu paso pola nosa “Quinta provincia”, alén do mar, na Arxentina.
Aló deixou unha clara pegada como conferenciante, que posiblemente impactaría tanto como a que Castelao imprimira noutrora.
Foi nos Centros Galego de Bos Aires e de Montevideo, convidado no
Día de Galicia no ano 1973. Dera catro conferencias maxistrais, que
apuntaban a temas cardinais da nosa cultura: A Igrexa católica e as
linguas vernáculas, Don Manuel Murguía, A situación da Igrexa
en Galiza, Os dereitos humanos na Galiza.
Para rematar esta breve lembranza do amigo, aludirei a tres cousas
máis:
Primeira. A súa colaboración intensa cunha entidade tan entrañable
como esclarecedora da verdade cristiá: Encrucillada, da que formou
parte do Consello de Redacción durante 26 anos.
Segunda. O seu soado e sostido Outeiro de San Xusto, que tan
intensamente ten irradiado no noso país a través de La Voz de Galicia
ata o ano 2002.
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Terceira: Penso eu que en Manuel Espiña, na praxe -ben
intuitiva ou ben consciente- tería competencia moi acusada a
Teofísica de Raimon Panikkar. Ou sexa, a necesidade dunha actuación desde un campo non só relixioso e non só da realidade material,
xa que ambos están no terreo do Logos, da Palabra; un encontro
dialogal no ámbito do Mythos.
En fin, familiarmente diriamos que Manuel Espiña “deu no cravo”
toda a súa vida. De aí o seu compromiso cristián social que ata
hoxe Galicia celebra.
Luz Pozo Garza

Pequena Oración. Poema a Manuel Espiña.
O camiño dos xustos é como a luz da aurora
que vai aumentando até ser día claro.
Velaí vai Manuel Espiña:
o seu corpo é un proverbio.
Olla sempre en fronte,
sen desviar os ollos do teu camiño.
E aí o Manuel dille:
Para proverbio!
Un momento Salomón, fillo de David, rei de Israel,
eu teño que desviar os ollos do camiño.
Olla o que aí hai,
nas beiras, nas cunetas da historia.
Teño que apañar todo iso:
as verbas fanadas,
as frangullas de esperanza,
as cachizas da aurora.
O seu andar é o desvío do camiño.
A Manuel gústalle ir ver a formiga,
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e que o proverbio faga o que ela fai
e diga o que ela di:
Ela non ten amo,
nin patrón, nin Deus!
Ei Manuel, iso non o di o proverbio.
E por que o sabes?
Porque o proverbio son eu, es ti, son eu.
Que non? Acabo de lelo escrito nunha lousa!
E ese grafitti gústalle a Deus.
E tamén o que di Woody Allen:
“Deus non existe
e eu tampouco me encontro moi ben”.
Deus non existe, dis?
Ah, o proverbio xa non sabía que dicir!
E iso gústalle a Deus?
Cousas de Espiña,
o vento polas pólas.
Home, eu non o vin ben, mais oíno rir.
Ah, si? E como ri Deus?,
pregunta desconfiado o Proverbio.
Como un trasno, di Manuel.
Como unha calandra no ceo libre da historia.
E a el mesmo dálle o riso,
vira de súpeto
e olla ao Proverbio de fronte:
Sabes unha cousa, irmán?
Deus é pequechiño!
Non llo digas a ninguén, mais é pequechiño.
Pasounas canutas,
pasounas “neghras”.
Ten o peito de tísico.
Ás veces, na noite, é unha fiestra que tuse,
unha lámpada da que pendura o frío,
un lobo coxo que mordeu a perna
apreixada no cepo.
Ás veces, polo día,
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hai que apartarlle as moscas da cara.
Hai que protexelo.
Iso é un segredo entre nós,
dixo Manuel ao Proverbio.
A Deus temos que protexelo.
É pequechiño.
Ese é o erro.
Todo o mundo pensa nel como un Ser Superior,
infindo,
eterno,
inmune,
impune,
ese Gran Campión.
Mais el é pequechiño, dígocho eu.
Non durme pola tose,
porque ten pesadelos,
porque ten fame,
unha fame superior,
porque ten medo,
porque ten dor,
unha dor superior.
Logo cambiou de ton:
Tiñas que oílo rir!
“Garda o meu ensinamento como a meniña dos teus ollos”.
Iso non se esquece nunca.
Palabra de trasno,
palabra de Deus.
Manuel Rivas
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Crónica do Finis Terrae

Unhas eleccións en clave de cambio
Xosé Luís Barreiro Rivas

Galicia é Galicia e a súa circunstancia
Parafraseando a Ortega –“eu
son eu e a miña circunstancia”– volverei a insistir na idea
de que non é posible facer
unha crónica do acontecer
fisterrán sen coñecer a causa
e a orixe dos problemas que
nos aflixen ou das venturas que
nos gratifican. Para falar de
nós temos que falar do mundo, xa que nunca como agora
a interacción das sociedades e
a globalización dos problemas
políticos e económicos fixeron
inútil e nostálxica a visión localista da vida. A nosa identidade
xa non consiste na posesión
dun universo propio, senón na
interpretación vivencial e histórica dese universo que na súa
meirande parte está plenamente compartido.
As nosas cousas, as que determinan o curso da nosa historia, suceden agora en Bruxelas,

Lisboa, Pequín ou Madrid, e, a
pouco que observemos con detención as páxinas dos xornais,
poderemos decatarnos de que
a circunscrición autonómica
danos moitos máis sucesos
–feitos que agroman sobre o
tecido social sen explicalo nin
modificalo sensiblemente– que
noticias –información sobre
elementos subxacentes á realidade que poden axudarnos a
entendela e a interactuar con
ela–. Facer crónica de Galicia
a base dos acontecementos
que só se desenvolven no noso
territorio levaríanos a analizar
a política sobre a base de discursos tan serodios como os de
Núñez Feijoo, Manuel Vázquez
e Guillerme Vázquez, ou a tratar de entender as dinámicas da
vida local –célula base da vida
democrática– a partir do enrocamento político protagonizado
nos últimos anos polos alcaldes
de Vigo e A Coruña, ou a crer
que a batalla contra o paro que
Encrucillada 173, maio-xuño 2011

79
319

Xosé Luís Barreiro Rivas

afecta aos mozos composteláns
ten culpables e redentores no
Pazo de Raxoi, ou a mirar cara
os grandes conflitos do Magreb
e Medio Oriente, ou cara os
rescates de Portugal e Irlanda,
ou cara a crise do Fondo Monetario Internacional (FMI)
coma se, por ser sucesos alleos
a nós, só nos interesasen dende
unha curiosidade intelectual e
minoritaria e ocupasen lugares
secundarios na nosa escala de
valores.
A miña crónica, sábeno ben
vostedes, sempre atende a aquilo do que máis falamos os galegos, coma se fosen a conversa
e a escrita, e non os límites
territoriais, as que determinan
o ámbito da galeguidade. E por
iso considero acaído facer un
obrigado esforzo de situación
nesta crónica que empecei a
escribir o Día das Letras Galegas –que a Real Academia
Galega dedicou ao poeta Lois
Pereiro–, e que rematei ao día
seguinte das eleccións municipais (23-05-2011) cando o
cambio producido en España,
e en menor medida en Galicia,
aínda abraiaba pola súa magnitude. No medio –que lle imos
facer?– baixou o Deportivo da
Coruña á Segunda División.
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Pero incluso iso hai que explicalo falando do que sucedeu
no estadio Ciutat de Valencia,
onde o Zaragoza derrotou ao
Levante, ou do que fixo o Valencia –outra vez!– no Estadio
de Riazor.
Aínda que fun moi crítico
coa identificación entre lingua
e galeguidade que presidiu boa
parte do recente rexurdimento
democrático e autonómico,
considero moi necesario que,
no marco da globalización e
da extensión crecente da política comunitaria, volvamos
a reflexionar sobre a función
determinante que cumpre a
lingua no proceso de creación e
sostemento da nosa identidade.
É dicir, que rectifico en parte
as miñas posicións anteriores.
Xa que logo, froito desta perspectiva e deste contexto da crónica, véxome obrigado a deixar
constancia da fonda sensación
de crise, ou da xeneralización
de elementos en crise que
afecta a nosa sociedade, e que
ameaza con prolongar e agravar
os efectos xa perniciosos que
tiveron –por esta específica
orde– as crises política e económica. Tratase dunha crise
de desorientación moral que
nos está privando das firmes

Unhas eleccións en clave de cambio

conviccións –e incluso convencións– que necesitamos para
atravesar situacións procelosas,
e dunha crise de pensamento que, ademais de privarnos
dunha correcta formulación e
aplicación das experiencias históricas, tamén está lastrando a
tarefa de construír a armazón
intelectual que se precisa nos
intres de cambio acelerado.
Non teño ningunha dúbida
de que unha das causas sobranceiras desta crise intelectual e moral é a dificultosa asimilación que ten no campo da
cultura –no seu sentido máis
amplo– a potente irrupción
das TIC no sistema mediático
e nos procesos de socialización, que están afectando de
xeito especial á comprensión
e ao exercicio da democracia,
á educación da xuventude, e a
un sincretismo relixioso e filosófico, escasamente entendido,
que se resolve nunha relativización de tódolos principios e
nunha banalización dos camiños trillados –via trita via tuta–
polos que os devanceiros aconsellaban progresar. Episodios,
seguramente pasaxeiros, como
as mobilizacións de indignados
que proliferaron por España a
partir do 15 de maio, apuntan

cara unha banalización do
pensamento democrático e da
súa estruturación operativa
que pode eivar seriamente o
sistema actual sen necesidade
de substituílo denantes por
outro. E por iso preocupa especialmente que Galicia se vexa
axitada, motivada e cambiada
por feitos e circunstancias que
no fondo teñen moi pouco que
ver cos nosos problemas, coas
nosas expectativas, e mesmo
coas nosa arelas de cambio.
Incluso cabe pensar que os
corrementos electorais que se
produciron na noite do 22-M,
especialmente visibles na provincia da Coruña, van nunha
dirección
diametralmente
oposta á que se tivera producido entre nós se funcionaramos
con criterio verdadeiramente
autónomo, xa que ten pouco
sentido a protesta –o voto
popular foi dirixido contra o
poder– cando vai favorecer á
formación que se proclama facedora do noso futuro e garante do noso progreso. A pesar de
termos unha autonomía politicamente avanzada, que nos fornece de claves abondosas para
a toma de decisións electorais
propias e intelixentes, os galegos sentimos unha paradoxal
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tendencia a votar cada vez máis
con claves externas, influídos
por prensa que non informa –
ou informa mal– sobre a nosa
realidade-, e confiando o noso
futuro a propostas que serven
tamén para outras áreas políticas claramente diferenciadas
da nosa. E iso só se explica,
digámolo xa, porque a forza
da comunicación tecnificada
e individualista está primando
sobre a experiencia directa da
nosa realidade, ata o punto de
facernos tomar actitudes que
están mellor relacionadas cun
mundo virtual que tratamos
como propio que cun mundo
real do que cada vez parecemos
ficar máis afastados.
Claro que, dende esta perspectiva, cabe pensar que a crise
moral non é tan grave como o
estamos pensando, xa que, se
temos en conta que é un produto sobranceiro da inadaptación entre a mentalidade e as
ferramentas da comunicación,
e se tomamos exemplos doutros
procesos sociais, tamén intensos, dos que temos experiencia
–a introdución da mecánica
a gran escala, as comunicacións a enorme distancia, os
grandes transportes e toda a
era dos grandes inventos– po82
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deríamos concluír que a nosa
mentalidade e as nosas formas
de socialización non tardarán
moito en acomodarse tamén
a este profundo e fulgurante
cambio. Pero a perspectiva das
TIC, con ser importante, non é
a única que está incidindo na
actual crise de valores, xa que é
evidente que tanto o utilitarismo moral como o materialismo
económico –acumulación de
riqueza, consumismo compulsivo e desigualdade social– están facendo menoscabando un
mundo que, ata finais dos anos
oitenta do pasado século, e a
pesar das horribles experiencias
imputables á confrontación
ideolóxica e a unha pésima
instrumentación do Estado, estaba avanzando na construción
dun discurso que era substancialmente máis avanzado que o
que temos hoxe. Xa que logo,
sen ánimo de esgotar a materia,
e coa clara intención de que
esta crónica non quede presa
dun só problema, limitareime a
mencionar algúns asuntos que
deberían acender a alerta moral e facernos reflexionar sobre
a irresponsable acumulación de
tensións que se está producindo no mundo de hoxe.
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A crise da UE, por exemplo,
ten moito menos que ver coa
economía que co rexurdimento
do nacionalismo de Estado,
coa incapacidade para compartir progreso cos seus veciños,
cos rebrotes de xenofobia que
determinan un modelo de benestar que se nega a ser compartido, coa incapacidade dos
grandes partidos para manter a
súa coherencia ideolóxica fronte as estratexias claramente da
extrema dereita, coa cegueira
que nos impide diagnosticar as
debilidades dun proxecto que
moitos aínda cren que pode
avanzar sen cesións e integracións para as que se require
unha nova mentalidade.
Noutro orden de cousas,
sorprende desagradablemente
que, cando Obama anunciou o
asasinato de Bin Laden –pois
iso foi o que de verdade fixo
o pasado 2 de maio–– apenas
encontrou quen lle reprochara
as formas, quen esixira que
un poder independente do
Executivo controle as accións
que implican compulsión sobre
os dereitos fundamentais das
persoas, e quen fixera unha defensa do dereito a xuízo xusto
como expresión esencial e irrenunciable da pureza democrá-

tica. A través das redes sociais
e das seccións mediáticas participadas, foi patente a adhesión
da cidadanía ao principio de
que “morto o can extinguiuse a rabia”, e todos parecen
abrazar con entusiasmo o “eficientismo” proteccionista que
actúa con crecente frecuencia
a través do que o profesor
Dahrendorf bautizara como
“fascismo exterior”, que é tanto
como gardar a democracia para
a casa e para os problemas que
non se enquistan, e actuar por
vía expeditiva, con falsa protección legal ou sen ela, cando así
se xulga pertinente.
Na mesma clave hai que
entender a intervención en
Libia, cuxa precipitación entolecida contrasta coa tolerancia
extrema mantida con Siria,
Bahrein, os Emiratos Árabes
e o apartheid decretado e
exercido sobre Palestina. Se a
guerra de Afganistán foi unha
vinganza para consumo interno
dos Estados Unidos, na que
Europa entrou con cega fidelidade ao xendarme americano;
e se a guerra de Iraq foi a
burda utilización dun pretexto
que permitira alterar a orde
establecida no Medio Oriente
e tomar posicións adiantadas
Encrucillada 173, maio-xuño 2011

83
323

Xosé Luís Barreiro Rivas

cara un futuro equilibrio armado e enerxético, a intervención
en Libia é a guerra da arroutada, a ocasión que esperaban
os deuses menores –Sarkozy e
Cameron especialmente– para
facerse maiores e asistir á posta de largo da Unión Europea.
Como toda arroutada –improvisada, e carente de proxecto
e análise de viabilidade e
recursos– a guerra de Libia
ten tódalas características da
política inmoral, ao xerar un
modelo de conflito sen saída,
ao tratar de xeito desigual aos
que son iguais, ao iniciar un
conflito e non asumir as consecuencias, e ao condenar ao
pobo libio a anos de miseria e
enfrontamentos civís aos que
ninguén –á marxe de posibles
paces formais– lle pode poñer
coto. Unha obscenidade.
Pero a peor cara de Europa
estase a mostrar nas crises
dos refuxiados, que, a pesar de
ter orixe certa e expresamente
inducida, poden resolverse na
quebra do principio de libre
circulación e no fracaso xeral
dos acordos de Schengen, peza
teórica da Unión, e principio
moral da mesma. Tamén en España, a utilización que fixeron
os partidos do proceso de lega84
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lización de Bildu apunta cara
un modelo de actuación na que
todo parece valer, e na que os
acordos ou consensos normativos parecen estar ocupando
con vantaxe o lugar que antes
ocupaban os grandes principios democráticos, os dereitos
fundamentais da persoa, e a
independencia, formal sequera,
dos xuíces e tribunais.
Contra estas graves quebras
do sistema, cuxos exemplos poderían multiplicarse sen grandes esforzos, xorden iniciativas
faltas de reflexión e orientación
que nos fan pensar se non será
peor o remedio que a propia
enfermidade. Movementos sociais como “Democracia Real
xa”; falsas revolucións como a
de Islandia, convertida nunha
fuxida cara diante que lle traslada a outros países o custo da
súa propia burbulla; o divorcio
social entre o sindicalismo e o
goberno grego, que pode levar
ao país á quebra; o enxerguemento da oposición portuguesa
que, cegada pola proximidade
do poder, agravou perigosamente a crise que xa arrastraba
o país, compoñen unha panorámica de problemas mal enfocados e peor explicados que
teñen a virtualidade de acelerar
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os pequenos conflitos sociais
ata convertelos en mecanismos
de desafección que empezan
a ser preocupantes. E por iso
estraña tanto que, metidos de
cheo nun deserto de ideas, o
partido que sae máis beneficiado das eleccións municipais
sexa precisamente o que máis
ten contribuído ao empobrecemento discursivo operado nos
últimos anos.

ron os coligados de esquerdas
–Vigo, Ourense, Pontevedra e
Lugo– tamén se mantiveron,
en termos de esquerda dereita, por pequenas porcentaxes
ínfimas que definen grandes
vitorias ou grandes derrotas e
termos políticos. Xa que logo,
se as circunstancias fosen normais, o partido estaría aberto, e
non sería razoable que o PP sacara peito por gobernar en tres
cidades e non facelo en catro.

Unhas eleccións locais
pensadas para adiantar as
xerais.

Pero estas mesmas eleccións
analizadas no contexto estatal,
que establece unha diferenza
de dez puntos porcentuais favorables ao PP con respecto ao
PSOE, fálanos dun PSOE desaloxado da práctica totalidade
dos poderes autonómicos e dos
concellos das grandes cidades e
capitais de provincia, de líderes
históricos que desaparecen, de
territorios mantidos por cerca
de tres décadas que pasan ao
PP, dunha espectacular derrota
en Euskadi e Cataluña, e dunha
sensación de derrube partidario
que presaxia outras dúas derrotas inminentes: a das xerais e a
das autonómicas de Andalucía
que xa esperan ás hostes de
Rodríguez Zapatero á volta de
poucos meses. Explicacións,
se se queren dar, hai moitas,

“Se traspoñemos os resultados electorais das municipais
2011 a unhas hipotéticas eleccións autonómicas –anunciaba
o día 23 de maio La Voz de
Galicia– Feijoo tería logrado
un deputado máis”. E iso quere
dicir que, en termos electorais,
os movementos do voto galego
entre esquerda e dereita foron
moi escasos –apenas un 3 %–
e que o sismo anunciado por
todos, por min tamén, ten algo
de ficticio. As grandes alcaldías que deron a sensación de
terrible derrota do socialismo
cambiaron por un puñado de
votos –salvo os casos notables
de A Coruña e Ferrol–, e as
grandes alcaldías que mantive-
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e entre elas non debería ser a
menor a anomalía que supón
nun país con democracia avanzada e aberta o feito de que
cidades como A Coruña, ou
comunidades como Andalucía,
Estremadura e Castela-A Mancha non teñan cambiado de cor
nos seus gobernos durante case
tres décadas. Pero máis aló das
explicacións, a acumulación de
todas estas derrotas nun tempo de excepcional desgaste do
Goberno marcado pola crise, e
baixo o evidente –que sexa xusto é outra cousa– desprestixio
persoal e político de Zapatero,
as eleccións municipais do
22-M cumpriron de cheo a expectativa de Mariano Rajoy, ao
funcionaren como un anticipo
das xerais, e poñer en bandexa,
salvo graves e impredicibles
circunstancias, o desaloxo dos
socialista do pazo da Moncloa,
e a súa substitución por un
PP pletórico que vai funcionar
durante varios anos coma se
fose un partido dominante, ou,
o que é o mesmo, un partido
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sen apenas oposición que logre
inquietalo nin condicionarlle o
exercicio do poder.
Para Galicia, que xa estaba
gobernada por un Núñez Feijoo pletórico de poder e cunha
oposición debilitada e desaxustada, a etapa que se abre pode
recordar outras anteriores de
memoria pouco feliz. E por iso
non se explica moi ben que,
volvendo outra vez a tropezar
na mesma pedra, teñamos xerado unha nova oportunidade
para que os discursos fofos e
triunfalistas substitúan outra
vez ás necesarias políticas de
reforma estrutural, para que
as políticas clientelares, de
corte electoralista, volvan a alimentar localismos ineficientes
de dilapidadores, e para que
as grandes alcaldías volvan a
fragmentar os modelos de desenvolvemento e de prestación
de servizos que agora, máis que
nunca, necesitamos racionalizar e vertebrar.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Rolda da Cultura
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Existe unha obra escrita en
gaélico, posiblemente arredor
do ano 700 d. C., pero, que se
cre que, tamén posiblemente,
fora transmitida ata ese intre,
e durante moito tempo, de xeito oral –o Leabhar Ghabhála,
ou Libro das Invasións– que
nos ofrece parte do proceso
de asentamento nesa illa dos
antepasados dos irlandeses
actuais. Resulta practicamente
imposible datar sequera con
certa aproximación, aínda que
a obra o intenta, os fascinantes
relatos que contén. Por ela,
sen embargo, é pola que somos sabedores da historia de
Breoghán, pai de Ith, fundador
de Brigantia e construtor da torre do seu nome. Outros datos
nela ofrecidos permiten intuír
que dende esta Brigantia ata
un lugar de Irlanda chamado
Inber Scenn, posiblemente un
río da súa costa meridional, invertíanse daquela nove días de
navegación, o que representa

unha media de pouco máis de
cen quilómetros cada vinte e
catro horas.
Partindo desta premisa pasemos agora a dicir que, tanto
os máis versados historiadores
como os arqueólogos non teñen respostas autenticamente
determinantes acerca dos antigos celtas, asentados nunha
grande parte de Europa xa no
III milenio antes de Cristo.
A opinión máis xeneralizara,
sen embargo, é a de que tales
celtas, o mesmo que os xermanos, os persas, os latinos ou os
hititas, procedían dun tronco
común, os indoeuropeos, cuxa
orixe atopábase na cordilleira
do Cáucaso. Quizais a causa do
incremento da súa poboación,
ou pola presión doutros grupos,
estas xentes, aínda que emparentadas entre si tanto étnica
coma filoloxicamente, fóronse
espallando cara ao leste e cara
ao oeste, ata chegaren a Escandinavia, Centroeuropa ou ás
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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illas Británicas, primeiro á máis
oriental e, cara ao 2.750 a. C.,
a Irlanda. Nese longo devagar
tales grupos fóronse diferenciando entre si cada vez máis.
Eran pastores, agricultores, artesáns, guerreiros, sacerdotes e
bardos. A súa irrupción na parte
occidental da península Ibérica
e Italia parece posterior xa ao
1800 a.C. No primeiro destes
territorios, aínda que unha boa
parte da súa cultura tradicional
–a formada polos nosos castros
fortificados–, se mantivo durante a ocupación romana –a
partir do 19 a. C.–, advírtese
unha importante influencia dos
ocupantes na mesma.
Comentabamos tamén no
número 171 de Encrucillada,
que no ano 411 d. C., segundo
nos transmite na súa Chronica,
un autor contemporáneo de
tales feitos, Idacio Lémico, os
suevos da Xermania ocuparan
o occidente da Gallaecia, e os
vándalos asdingos a parte oriental da mesma. Algo que supuxo
o final da ocupación romana
no noso territorio, e a constitución do Gallaecia Regnum, que
gobernou Hermerico ata o ano
438, data na que abdicou no
seu fillo Rechila. Como tamén
indicabamos naquel comenta88
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rio, como consecuencia diso,
o Reino de Galicia cumpre
este ano 1600 anos. Un reino
que, inicialmente se compuña
do norte do actual Portugal e
de Galicia, e dende nove anos
máis tarde, ao ser botados dela
os vándalos, tamén de Asturias e dunha grande parte da
Meseta Norte. Posteriormente
abrangueu, asemade, a Bética
e a maior parte das provincias
romanas da Península.
Pois ben, como oportuna
conmemoración dese 1600 aniversario, dous equipos de fútbol
daquela Gallaecia, o Sporting
de Braga, no seu momento
cabeza do reino, e o Porto, da
cidade na que os reis suevos
tiveron durante moito tempo
unha famosa residencia, xogaron a final da Liga de Europa.
O encontro non se celebrou en
ningún lugar intranscendente,
senón precisamente en Irlanda,
no Dublín Arena, coa presenza
de 50.000 espectadores, que
acudiron a el a pesar das dificultades económicas que o
país está a pasar. O vencedor
foi o Porto, pola mínima. Mais
pensamos que iso carece de
importancia diante da xesta
que supón que dúas entidades
deportivas do máis antigo rei-
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no que se formou en Europa
confluíran no estadio irlandés.
Aínda que non esquezamos
que, dende o ano 1128, Portugal e Galicia tomaron camiños
distintos.
Audiovisual
A Coral Casablanca de Vigo
recibiu o pasado 30 de abril
un novo e merecido galardón
que enaltece a súa xa longa e
continuada xeira de 55 anos
dedicada ao canto. A Real
Academia Galega de Belas Artes entregoulle nesa xornada a
súa Medalla de Ouro. A Coral
interpretou a continuación varias obras senlleiras de Rosalía,
Curros Enríquez e Luís Eduardo Aute, rematando co noso
Himno. Seis días máis tarde
a mesma Coral ofreceu outro
recital, con total abarrote, no
recentemente inaugurado Auditorio Mar de Vigo.
Banda deseñada
O 20 de maio, a TVG ofreceu
unha reportaxe sobre Floreano,
o personaxe que o debuxante
grovense Gogue, nos ofrece
cada día no Faro de Vigo. Na
mesma data dedicóuselle a
Floreano unha estatua na vila

natal de Gogue, ao tempo que
este lle entregaba ao actor
Luís Tosar unha lámina cunha
representación do popular Floreano.
Uns días despois, o Departamento de Cultura e a Biblioteca Municipal de A Guarda
organizaron un taller de Banda
Deseñada para mozos. Este tivo
lugar tanto no Centro Cultural
como na Rúa do Porto, coincidindo coa Feira do Libro. O
Curso foi impartido polo autor
e editor Go-Chi.
Cine e Teatro
Na pequena Parroquia de
Cans, no Concello do Porriño,
celebrouse por VIII vez o seu
emotivo Festival de Cine. A
xente trasladouse ata ela en
chimpíns, coma sempre, e as
proxeccións fixéronse, tamén
coma sempre, en galpóns e
bodegas. Os asistentes foron
máis numerosos que en pasadas edicións, e entre eles
estiveron numerosos próceres
da sétima arte, varios dos cales
colocaron por primeira vez a
súa estrela no torreiro parroquial. Proxectáronse 31 filmes,
acompañados por concertos
e proxeccións de videoclips.
Resumindo: Premio de Honra:
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Pedigree 11, de María Pujalte;
Premio Xurado: Estereoscopia,
de Xacio Baño. Premio dos
veciños: El Grifo de Denis
Rovira van Boekholt; Premio
do Público: ¿De que se ríen las
hienas?, de Javier Veiga; Premio
Xurado á mellor curtametraxe
de animación: Vicenta de San
Ortiz, de Verdecinema; Premio
do xurado á mellor interpretación masculina: Celso Bugallo
e Vicente Souza; Premio do
xurado á mellor interpretación
feminina: Toni Acosta; Premio
do xurado ao mellor videoclip:
De los semana; Premio do público ao mellor videoclip: A
marcha das formigas, de Andrés
Montenegro y Belén Mendaña.

para o seu tempo, con pezas de
ferro, enterramentos e a existencia duns machados-moeda,
posiblemente utilizados para
intercambiar a posesión de
obxectos importantes.

Un equipo de arqueólogos
pertencentes ao Instituto de
Estudos Padre Sarmiento, dirixidos por Alfredo G. Ruibal,
están a tomar parte nunha
espectacular experiencia na
pequena illa de Corisco, no
territorio de Guinea Ecuatorial, en África, de resultas da
cal chegaron á conclusión de
que neste territorio, en plena
selva, existiu hai máis de dous
mil anos unha civilización sumamente complexa e avanzada

Temos moi escasa información acerca da onomástica
que había en Galicia –naquel
tempo denominada Gallaecia–
que ocuparon os romanos cara
ao ano 19 antes de Cristo. A
partir dese intre tal onomástica
medrou xa sensiblemente, se
ben que a maioría das denominacións que os documentos
e os textos insculpidos conservaron foi case que toda ela
romana, aínda que misturadas
con outras claramente anterio-
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A Festa dos Maios, coa que
dende hai varios miles de anos
se recibe a primavera na nosa
terra, era unha das catro festas
trimestrais que se gardaban
no mundo celta, e seguen a
manterse aínda no mundo
cristianizado baixo outras denominacións. A Festa dos Maios
actual, que inclúe procesións
de carros, animais e de xentes
adobiados con ornamentos
vexetais e floridos, celebrouse o
primeiro de Maio pasado, aínda
que con menos concorrencia
que noutras ocasións.
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res no tempo, especialmente
os topónimos. No ano 411,
sen embargo, coa chegada dos
suevos, que remataron coa
ocupación romana, produciuse
outra reconversión filolóxica no
noso territorio, no que, a partir dese momento, segundo os
datos cos que contamos, medraron substantivamente tanto
os topónimos como os antropónimos xermánicos no país Non
foi senón a partir do século XII
cando os antropónimos que
utilizaron os nosos antepasados
principiaron a ser tomados da
Biblia ou de nomes de santos,
proba da influencia da Igrexa.
Pois ben, neste intre no que
está a se espallar unha fundamentada inquedanza sobre
o futuro dos apelidos que se
manteñen en Galicia, sabemos
que na existencia e no incremento dalgúns deles contribuíron moito a intencionalidade
e o interese dos xestores dos
rexistros e demais organismos
creados a partir de 1870, que
alteraron uns, ou castelanizaron outros. Mais tamén o
fixeron
circunstancias
tan
aleatorias como as de que os
apelidos das mulleres pasaran a
se situar en segundo lugar nos

nomes dos seus fillos. Unha
simple ollada a calquera reseña
á que poidamos acceder permite comprobar que, mentres os
homes galegos temos, preferentemente, apelidos patronímicos, ou rematados en –ez, os
das mulleres, ás veces mesmo
os dous, son plenamente enxebres. Pero, a causa da anticuada disposición que acabamos
de comentar, están condenados
a desaparecer ao non poderen
ser transmitidos aos seus fillos.
Os estudos da Cartografía de
apelidos de Galicia demostra
tamén que na actualidade hai
un 9% de persoas apelidadas
Rodríguez, porcentaxe que
nalgunhas cidades é moito
máis elevada xa. Eses mesmos
estudos demostran tamén que,
de non se tomar as medidas correctoras que agora están a se
propoñer, de xeito que se elixa
para os gromos de cada parella, o apelido menos común,
dentro de douscentos anos,
todos os nosos descendentes se
apelidarán Rodríguez. Agardemos, pois, que se produza esa
tan necesaria reacción positiva
que conduza a cambios como
os que xa tivemos ocasión de
comprobar no país ao longo da
historia.
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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As Letras
O pasado 30 de abril foron entregados nunha cea celebrada
en Vigo os Premios da Asociación de Escritoras e Escritores
en Lingua Galega do corrente
ano. Para Manuel Rivas (A
Coruña, 1957) foi o Premio de
mellor novela con Todo é silencio; para Marcos Calveiro (Vilagarcía, 1968) o da mellor obra
de Literatura Infantil, por O
Pintor do sombreiro de malvas;
Mª Pilar García Negro (Lugo,
1953), gañou o de ensaio con
O clamor da rebeldía. Rosalía
de Castro: ensaio e feminismo;
Manuel Lourenzo (Ferreira do
Valadouro, 1943), con Flores
de Dunsinane. Asemade Ana
Romaní (Noia, 1962), obtivo
a principal distinción polo seu
poemario Estremas; Alfredo Ferreiro (A Coruña, 1969), a do
mellor blogue literario con O
levantador de minas; e Ramón
Nicolás (Vigo, 1966) o da mellor traxectoria de xornalismo
cultural.
O 16 de maio, membros da
Fundación Penzol de Vigo firmaron un convenio coa Fundación da Cultura de Compostela,
polo que unha parte dos fondos
da primeira vai ser dixitalizada
no que resta de ano para pasa92
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ren a figurar entre os fondos da
Cidade da Cultura do monte
Gaiás, sen necesidade do seu
traslado físico. Trátase duns
1500 documentos inéditos,
dende unha doazón de Afonso
VII o Emperador (1104-1157),
ata outros do século XX, entre
eles autógrafos da propia Rosalía.
Na XIV edición da Feira do
Libro de Tui conmemorouse o
Día das Letras Galegas instalando dúas librarías na veciña
e irmá Valença do Minho. As
autoridades tudenses presentaron o programa que incluíu un
recital de poesía, espectáculo
circense e a actuación de grupos folclóricos. Sete autores
da cidade episcopal firmaron
obras.
En Compostela, na rúa do
Misioneiro Frei Rosendo Salvado, atópase, dende o ano 1974,
a biblioteca Novacaixagalicia.
Un lugar no que se le, consulta
e xestiona préstamos, celébranse multitude de actividades de
animación á lectura, talleres
de ilustración, contacontos,
visitas guiadas a exposicións e
presentación de libros, entre
outras iniciativas. Co gallo do
noso Día das Letras Galegas
esta Biblioteca ofreceu unha
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selección bibliográfica de todos os autores homenaxeados
pola Real Academia, así como
un concerto didáctido sobre
a música tradicional galega
impartido por Lois Mouriño e
Pura Covelo.
Novas en Xeral
Os autores romanos deixáronos admirables comentarios
sobre as razas de cabalos autóctonos do norte e do oeste
da península ibérica. Entre elas
sabían mesmo dunhas eguas
lusitanas das que era sona que
eran fecundadas polo vento.
Sabían tamén duns cabalos
galaicos moi semellantes aos
asturcóns, pero de maior alzada que estes, moi sufridos e de
enorme aguante. Segundo parece, a denominación dos mesmos naquel momento histórico
era a de thieldóns ou celdóns,
se ben que na actualidade
parece que hai moito interese
en levar estes nomes lonxe de
Galicia, a territorio palentino.
Daqueles rústicos equinos que
xa percorrían a nosa terra na
última glaciación, hai máis de
dez mil anos, descenden os que
agora podemos admirar nos curros dos nosos montes. A denominación destes autóctonos é a

de Pura Raza Galega e veñen
sendo coidados en Boqueixón,
preto de Compostela, por un
grupo de criadores e domadores que conseguiu acadar xa
con eles un adestramento autenticamente espectacular.
Na conmemoración das Letras Galegas, o pasado 17 de
maio, foi resaltada a figura de
Lois Pereiro, a quen se dedicaba a data nesta ocasión, con
actos que, na maior parte dos
sitios duraron non só todo o
día senón varias xornadas e semanas, especialmente con recitais de poemas e lecturas das
súas obras. O lugar onde estas
homenaxes resaltaron máis foi,
indubidablemente, Monforte de
Lemos, berce do poeta, a onde
se trasladou a Real Academia
Galega para celebrar sesión na
súa Casa da Cultura. Porén, os
medios de comunicación esforzáronse máis en recoller as
inestables e vacilantes opinións
do Presidente da Xunta, que
as dos demais participantes no
acto. Noutros lugares houbo
concentracións en apoio á nosa
fala, publicouse un libro dixital
en homenaxe a Lois Pereiro,
en San Domingos de Bonaval,
houbo un Concerto da Real
Filharmonía de Galicia, e en
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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Toquio, Xapón, unhas cento
cincuenta persoas celebraron
outro acto na súa honra. Na
mesma data a TVG proxectou
un documental dirixido por
Alexandre Cancelo e Iago Martínez que quizais sexa o traballo
biográfico máis pormenorizado
sobre o poeta.
A Afonso Álvarez Gándara
(Tui, 1939), foille imposta
o pasado 20 de maio a Cruz
Distinguida de Primeira Clase
da Orde de San Raimundo de
Peñafort, así como a Cruz ao
Mérito no Servizo da Avogacía.
Álvarez Gándara, membro,
ademais, dunha recoñecida familia dedicada ás letras galegas
dende hai máis de cen anos, é
avogado en Vigo dende 1970,
Decano do seu Colexio, fundador e Presidente do Consello
da Avogacía Galega e con cargo
no CGAE. Entre as súas opinións no acto da recepción das
medallas, alertou en contra das
escoitas telefónicas, así como
sobre a tan necesaria Cidade
da Xustiza que segue detida de
xeito permanente, por motivos
nada edificantes.
Premios
Hai crise na Fundación Premios da Crítica. Discrepancias
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entre os distintos membros
da súa directiva provocaron
a dimisión da maior parte da
mesma. Os que continúan
provisionalmente á súa fronte
non aclararon demasiado os
motivos desta situación. Tan só
parece que a entidade vai seguir adiante, e que os premios
deste ano, que habitualmente
se entregaban en maio, van
pasar a celebrarse en Outubro.
Varia
Vigo converteuse en Cidade
hai algo máis de douscentos
anos. Un feito axeitadamente
conmemorado no seu momento, a finais do pasado
ano. Mais agora, precisamente na véspera das eleccións
municipais e aproveitando a
celebración do Encontro Internacional da Xoiería –ao que
asistiron representantes de 22
países– leváronse a termo senllos concursos para enaltecer
a efemérides. A grega Vasiliki
Skopi venceu cun brazalete con
varias imaxes da cidade, que se
poden ver ampliadas grazas a
unha lupa móbil incorporada
ao mesmo. O premio de deseño
foi para o belga Dobnatienne
Gregoire.
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Os datos cos que contamos
indican que a Consagración
da Catedral de Compostela
acontecera o 3 de abril do ano
1211. A conmemoración do
oitocentos aniversario do feito,
emporiso, non se fixo nesta
data, senón que se atrasou ao
sábado 9 de abril. Ese día, á
unha da tarde, máis de dúas
mil persoas, autoridades incluídas, arrodearon a Catedral,
de costas á mesma, collidas
das mans, mentres as campás
repenicaban. No evento participaron tamén centros educativos, colectivos, agrupacións de
baile tradicional, asociacións
deportivas, e organizacións non
gobernamentais.
O día 17 de maio, diante do
monumento a Ricardo Carballo
Calero, tamén en Compostela,
foi conmemorado o primeiro

centenario do nacemento do
poeta Ernesto Guerra da Cal
(1911-1994), ensaísta e seguidor do portugués Eça de
Queiroz. No acto foron lidos
poemas tanto seus como de
Lois Pereiro, ao que se lle dedicaba o Día das Letras Galegas.
Neste mesmo mes, a Revista de Estudos Miñoranos de
Gondomar, tirou un monográfico dedicado ao escultor Xesús
Valverde Alonso (Vigo, 1925 Madrid, 1993), con fotografías
e debuxos da súa obra. Xesús
Valverde que estudou en Madrid, Roma, París e Londres,
expuxo en numerosas cidades
do mundo, entre elas Nova
York e, por suposto, tamén na
miñorana Baiona.
Xoán Bernárdez Vilar
xoaberna@mundo-r.com
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Cartas desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Feliz Pascua de Pentecoste
e da Ascensión!
Ola, amigas e amigos! Como
esta Carta-Rolda xa non vos
chega en tempos de vos poder anunciar e desexar unha
Pascua fresca e estreada de
pouco, apelo á coroación da
mesma que son os misterios
de Pentecostes e da Ascensión.
Ben sabedes que todo é un, e
que todo apunta a esa marabillosa realidade de podermos
experimentarnos asentados en
Deus, no Espírito, levados da
man do irmán maior, Xesús, e
non cara á estratosfera, senón
cara ao corazón da vida, do
mundo, da historia, que é o
lugar de encontro preferido por
Deus, o único lugar onde de
verdade podemos bater con el.
Que teñades, logo, unha Pascua redonda e feliz, animosa
e alentadora, pacificada e viva,
que nada disto nos sobra nos
tempos recios nos que vivimos.
96
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Sendo as cousas así, gustándolle a Deus tanto facérsenos
presente na realidade da vida,
non estará nada de máis preguntarnos por onde anda El
no fregado este das eleccións
municipais, das que os resultados se pousan nas nosas mans
cunha agridoce pesadume cando isto escribo, o luns 23 de
maio. Supoño que cada quen
falará da feira conforme na
feira lle teña ido, pero, coma
xente cristiá que pretendemos
ser, teimamos en preguntarnos
que é o que Deus nos pode
falar a través do sucedido neste
acontecemento histórico, no
que en xeral se vai impoñendo
unha determinada maneira de
entender a vida, as relaciones
sociais, a estruturación social,
que é a que nestes momentos
representa o PP. Non vou falar
de política, que non é do caso,
pero si de invitarnos a afiar o
oído para sermos capaces de
intuír, descubrir o que Deus
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nos estea falando nesta hora:
que críticas, que alentos, que
consolos, que impulsos, que
tarefas nos pon nas mans a
través de todo canto día a día
vai sucedendo. Supoño que
entendedes que isto non se
pode facer desde a inxenuidade, e que saber algo de política,
aínda que a palabra soporte
moitas maldicións se cadra ben
merecidas, forma parte da bagaxe precisa para que a voz de
Deus nela presente se nos faga
perceptible.
Sabedes que, despois de
dubidalo moito, dei o paso de
apuntarme para a participación
política a nivel municipal. A
pouco de estrear tarefas, xa
me vin envolto nas tensións
emocionais, espirituais tamén,
me atrevería a dicir, que todo
isto provoca en quen o vive. É
un mundo de tentacións, ante
o que custa conservar a cabeza fresca, a intención limpa, o
corazón saneado, para que palabras clave como son servizo,
dedicación comunitaria, valoración do outro/a, recoñecemento de errores propios, liberdade
ante esquemas propios preestablecidos, colaboración, gratuidade, etc., conserven frescura,
vida, e determinen realmente

os comportamentos persoais
e grupais cada día. Se cadra,
algún día fálovos con certa
calma de todo isto, que considero importante para un laico
cristián como somos a maioría
de nós. De momento só adiantarvos que, ante a tentación e o
risco, me sentín necesitado de
volverme agarimosamente ao
Evanxeo, para zugar ben da experiencia relixiosa e social –política, logo– de Xesús, ao tempo
que o espírito me levou tamén
a reler con vagar a experiencia
igualmente relixiosa e social de
Gandhi, un orixinalísimo mestre no arte de combinar ambos
aspectos. E aí me tedes entre
Gandhi e Xesús aprendendo un
novo oficio de servidor.
Democracia real, xa!
Andando nestas, e o mesmo
día en que andando por Santiago viña gozoso de mercar o
libro de Gandhi Autobiografía,
batín na praza do Obradoiro co
espectáculo vital, desconcertante, dunha considerable cantidade de xente, máis ben moza
–unhas mil persoas– practicando asemblea popular, regalando
a palabra para alentar iso novo
que como flor de primavera
agromou un día de maio, o 15
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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exactamente. Estiven escoitando, participando da asemblea
cousa dunha hora. Sen querer
sublimar nada, porque ás flores
máis fermosas pásalles normalmente o que di Isaías “seca a
herba e cae a flor”, sen querer,
logo, soñar máis do debido –
pero tampouco menos–, quedei
abraiado ante as mensaxes que
alí se dicían e ante a maneira
mesma de dicilas. A linguaxe
firmaríaa Gandhi, tan preñada
estaba sempre, de forma reiterativa, de pretensións pacifistas; a inxenuidade polo menos
aparente das formulacións
podíannos facer rir. Como lle
pasaba a aquela parella que estaba ao meu carón, el con aire
de profesor universitario, que
facía polo baixo apuntes maxisteriais ás palabras dos mozos e
mozas, encurralándoas na pretendida sensatez de quen todo
o controla sabiamente. Incluso
poderíase dicir que, no fondo,
o que se reivindicaba era como
poder acceder ao pastel do privilexiado primeiro mundo ignorando outros. Pero eu aplaudía
cos demais as denuncias que
alí se facían basicamente contra esta pretensión sobrada de
quen quere gobernalo todo,
telo todo, controlalo todo, abu98
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salo todo en beneficio de elites
privilexiadas, e tamén contra
os políticos que, debendo preservar a cidadanía de tamaños
abusos, lles daban cancha e
lei no ordenamento social;
aplaudía os soños pacíficos
daquela xente amiga, que invadía respectuosamente a praza
para anunciar o novo desexado,
que pouca xente ousa expresar
abertamente, por idealista de
máis seguramente, aínda que o
seu remol nos ande queimando
as entrañas e o corazón.
Despois funme. Tiña información de que na Porta do
Sol, en Madrid, e por España
adiante estaba acontecendo
este estoupido primaveral. Souben que militantes cristiáns
da XOC, da HOAC, formaban
parte nalgures destas concentracións de esperanza, matinaba eu en que podería acabar
todo isto, en como sería posible
canalizar tanta cousa fermosa,
para convertela en corpo social; pero unha e outra vez me
invadía o recordo de Xesús de
Nazarét, e dos seus momentos
de encontro popular, cando
onde lle petaba –case sempre
na praza pública– collía a palabra e empezaba a narrar soños,
cousas imposibles, que facían
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rir a algúns, que enrabiaban
a outros, e que a outros máis
necesitados de porvir lles valían
para abrir camiños cara á dignificación das súas vidas abusadas. Bendixen a Xesús por
aquelas voces do Obradoiro; o
seu eco resiste en min, máis
aló das proclamas electorais
das municipais e dos berros
de vitoria ou dos lamentos de
derrota da noite do 22. Despois
souben dos comentarios do
arcebispo Agrelo en Relixión
Dixital, engadindo contrapuntos necesarios e recibindo,
como pasa sempre, loanzas e
críticas; non me pareceu unha
menor, a que insinuaba que a
“indignación” que move todo
isto desde que Stéphane Hessel
publicou o seu libro Indignaos
tamén se podía aplicar a moito
funcionamento eclesial, no que
uns máis ca outros todos e todas estamos incluídas.
Así que logo, Penitencia Pública
De indignación, e non menor,
fala o libro de Xosé Alvilares
Penitencia Pública, co que o
autor lugués se apunta a este
labor de se indignar tamén
ante certas maneiras de ser e
de facer Igrexa. Libro breve,

ao estilo daqueloutro do ano
2002, titulado Dignidade e indignidade da política, pero que,
no canto de ter como obxectivo
reclamar dignidade política criticando daquela as maneiras do
ínclito Sr. Cacharro, demanda
agora dignidade eclesial criticando as formas, e o fondo,
das estratexias xerárquicas sobre todo no caso concreto dos
nomeamentos de bispos. Máis
por vía de exemplo de todo un
funcionamento ca por fixación
persoal, os nomes do bispo de
Lugo D. Afonso Carrasco Rouco e o do seu tío, arcebispo de
Madrid, D. Antonio Mª Rouco
Varela, son obxecto de repetida
referencia crítica. Por iso tamén
o libro está escrito en castelán,
para que poida ser de doada
lectura non só en Lugo, onde
ben entenden o galego, senón
tamén por terras madrileñas.
Pero o libro vai moito máis alá
da análise dun caso concreto, e, baseándose na repetida
consigna do mesmo Papa Pío
XII que afirma que “tamén a
Igrexa é unha corporación viva
e faltaría algo da súa vida se
carecese de opinión pública”,
opina e reivindica un modelo
de Igrexa soñado e promovido
polo Concilio Vaticano II, ante
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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o cal as resistencias son moitas
sobre todo por parte de quen,
por liderala, deberían afanarse
na axeitada recuperación do
seu funcionamento.

antes ca retirar a trabe que impide a visión dos nosos (cfr. Mt
7, 1-5).

Cónstannos que o libro
sentou mal en certos sectores
eclesiais lugueses, supoñemos
que cousa semellante pasaría
por Madrid. A crego Alvilares,
que manexa bos coñecementos teolóxicos, eclesiolóxicos,
manexa tamén con non menor
habilidade a suxestión, a ironía,
un toque fino de mordacidade provocativa que parecen
compoñentes imprescindibles
dunha voz profética un chisco
amargada, pero nunca desesperanzada. Noutras épocas Alvilares sería obxecto de severo
castigo e marxinación eclesial;
hoxe pasea xubilación pola cidade amurallada compartindo
coa cidadanía xesto despistado
e espírito rebelde. Penso que, a
pesar dos malos momentos que
a uns a outros lles puido causar
o libro, é unha obra que cómpre agradecer. As chamadas á
penitencia, máxime se é Penitencia pública, nunca están de
máis nunha Igrexa como a que
todos conformamos, na que a
case todos nos gusta descubrir
o lixo presente nos ollos alleos

Falabamos máis arriba que
foi o 15 de maio cando o movemento “Democracia real” empezou a saír ás prazas públicas
para ocupalas en xesto provocativo e profético. Xustamente
o día do S. Sidro ou Cidre,
cando a xente do campo festexa
o seu patrón, aquel labrego
santo, casado e rezador que
curiosamente andaba tamén
por terras de Madrid. Todos e
todas coñecedes o Movemento
Rural Cristián de Galicia; coa
XOC, coa HOAC, coa XEC, e
outros grupos máis, constitúe
un deses grupos especializados
de Acción Católica, que durante moitos anos foron referencia
fundamental na configuración
dun laicado vivo, evanxelizador
desde a inclusión nos espazos
sociais correspondentes, desde
a militancia cristiá dentro das
estruturas organizativas, políticas, sindicais. Hoxe camiñan
un pouco na penumbra, porque
grupos doutras características,
que diriamos, con terminoloxía
igual xa algo pasada de moda,
máis espiritualistas e menos
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encarnados, enchen o ollo, o
afecto e a atención dos responsables eclesiais. Pero que camiñen na penumbra non quere
dicir que non estean aí, levando a cabo un labor encomiable
de presenza cristiá, eclesial en
medios nada cómodos, pero
onde é imprescindible facerse
presente se un quere que a alternativa cristiá signifique algo
para a nosa sociedade.
A modo de exemplo desta
vitalidade digna de consideración, cítovos un libriño da
editorial San Pablo, titulado
Testigos de un evangelio obrero, ofrecido pola Juventud
Obrera Cristiana (JOC), no
que basicamente se recollen
testemuños de xente nova,
homes e mulleres, que están
empeñando a súa vida nunha
militancia crente nos ámbitos
sociais normais, para converter
eses testemuños, xuntamente
con textos bíblicos, en material
de reflexión, de maduración, de
crecemento nesa forma de presenza cristiá. E cítovos tamén a
celebración que do San Cidre
tiveron este ano en Vilanova de
Lourenzá unhas 600 persoas,
integrantes ou simpatizantes
do Movemento Rural Cristián
de Galicia que este ano facían

encontro, Eucaristía e festa ao
redor deste lema: A crise: tendo
menos, podemos ser máis. Sabemos que celebracións coma
estas se multiplicaron durante
o mes de maio por moitísimos
pobos e cidades de todo o estado español, e que esta vitalidade humilde do MRC, elaborada
a partir desa metodoloxía do
ver-xulgar-actuar, é compartida
por outros grupos paralelos da
Acción Católica, nun empeño
simple de ser sal e luz no medio desta sociedade complexa
que nos tocou vivir.
Un debate simple con rebotica
Por iso mesmo sentín un
fondo pesar cando me chegaron os ecos dun debate habido
en terras valencianas entre o
arcebispo Carlos Osoro e Xoaquín García Roca, ambos ben
coñecidos polos lectores de Encrucillada. Todo partiu dunha
severa afirmación do arcebispo
cando, presentando o Itinerario
diocesano de Renovación 20101014. Sereis mis testigos, convoca a un plan de traballo que
parte da lectura bíblica fronte
á metodoloxía do ver-xulgaractuar “que ten demostrado a
súa ineficacia”. Como se pode
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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facer tamaña afirmación? Eu
teño o convencemento, non
sei se compartido por vós, de
que aquel método humilde, a
pé de vida, iniciado nos grupos
da XOC de Monseñor Joseph
Cardijn, que logo foi compartido por moitos movementos
especializados e que pasou a
formar parte das estratexias e
das programacións pastorais
de innumerables sectores eclesiais e non eclesiais, foi o gran
revulsivo da Igrexa durante os
tempos anteriores e posteriores
ao Vaticano II. Tratábase simplemente de situar a fe ante
a vida dunha maneira directa
e interdependente. Tratábase
de actuar coa convicción de
que é na vida onde Deus fala,
e de que, se non se lle escoita
na vida, co acompañamento da
Palabra de Deus –que recolle
a escoita de Deus na vida feita por outras persoas e outras
xeracións de crentes–, toda a
construción teórica e práctica
que de aí se derive ten grave
risco de desorientarse e de desorientarnos como cristiáns na
vida, e de lanzarnos cara a un
mundo de ficción ou de gnose
cristianamente irrelevante.
A afirmación do arcebispo
foi sabiamente contestada
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por Garcia Roca nun breve
comentario do úmero 244 da
revista Iglesia Viva. Se tedes
oportunidade, lédeo con calma.
Introdúcenos con respecto na
rebotica que tantas veces existe
detrás de determinadas afirmacións e prácticas crentes. Neste
caso a proposta do arcebispo
parece dar gusto á metodoloxía
do “camiño”, na que a escoita
da Palabra, espida e doutamente comentada, non soportada
por un previo “ver”, se presenta
como alternativa en favor dunha participación cristiá dentro
da sociedade; participación de
presenza e non de mediación,
que, esta si, segundo García
Roca, “considera que se necesitan os vimbios da historia
común da humanidade para
construír un mundo segundo
Deus”. A intervención do arcebispo Osoro non é, por suposto, un caso illado; forma parte
dunha maneira nova, quizabes
vella, de se situar ante a vida,
a realidade, compartida por
moitas outras instancias eclesiásticas. E non será porque a
Revisión de Vida, práctica coa
que se poñía en funcionamento iso do ver-xulgar-actuar, ten
tanta carga de vida e de esixencia –tamén de satisfacción
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e de gozo–, que uns e outros
escapamos dela por pereza e
mesmo recelo de conversión?
De todo isto, dese actuar
desde a visión e a valoración
cristiá da realidade, sabían
moito aqueles cregos ferroláns
que nos anos 60-70 acompañaron unha loita basicamente
obreira pola democracia, pola
defensa dos dereitos laborais,
polos valores da propia cultura,
pola nosa lingua, e dese xeito
testemuñaron tamén unha
nova maneira de querer ser e
facer Igrexa. Digo isto porque
me chegou información dun
acto de recoñecemento deses
cregos, e do labor feito por
eles, organizado en Ferrol pola
Asociación Lefre de Caldereta
o día 19 deste mes de maio.
Antonio Martínez Aneiros,
Xaquín Campo Freire, Anxo
Ferreiro Currás e Bernardo
García Cendán puideron evocar con emoción a vida e a
loita, a ilusión daqueles anos
nos que soñar era posible e nos
que os soños se construían coa
implicación diaria nos gozos e
problemas da xente.
Ao redor da pederastia
Supóñovos ben sabedores da
última misiva que Bieito XVI

mandou o luns 16 de maio a
todos os bispos do mundo para
que tivesen claro como proceder no caso de que se dese
algún abuso a menores entre
o clero secular ou regular. As
directrices chegadas de Roma
permitiranlle aos bispos elaborar unhas guías propias para
abordar as posibles situación
concretas. As liñas fortes desas
directrices vaticanas teñen en
conta primeiramente a necesidade de escoitar ás vítimas e
aos seus familiares; de darlles
asistencia espiritual e psicolóxica; ademais apuntan aspectos
preventivos que teñen que ver
cos ambientes seguros para os
menores, coa capacidade de
recoñecer indicios de abusos
sexuais, co perfil dos educadores en centros eclesiásticos,
tanto clérigos coma laicos, cos
responsables de formación do
clero,... Fálase de probas, pero
tamén xa de indicios, aos que
se deberá prestar moita atención. E fálase claramente da
obriga de informar ás autoridades civís de calquera abuso
realizado.
Dá a impresión de que
pecha un capítulo nefasto
recente historia da Igrexa e
que o da tolerancia cero vai

se
na
de
en
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serio, pois supoñemos que cada
bispo en particular aplicará as
directrices encomendadas e
fuxirá definitivamente do torpe
empeño por envolver eses delitos en paternalismos espirituais
e en silencios cómplices. Hai
que lle dar mil grazas –non vos
parece?– a quen se decidiu a
abrir as portas das denuncias,
pois sen elas as vítimas seguirían apandando con todas as
consecuencias, a podremia seguiría infectando o corpo todo,
a hipocrisía reinaría en moitos
estamentos eclesiais e ninguén
ousaría poñerlle o cascabel
ao gato. Penso eu, e non sei
se penso ben, que o tema da
afectividade, da sexualidade segue a ser un tema aberto, non
axeitadamente abordado dentro
da Igrexa, pero tamén creo que,
aínda indo sen razón algo a remolque, a maneira última de se
situar ante os posibles casos de
pederastia por parte da Igrexa
ben podería ser imitada por
outros grupos sociais onde os
abusos son tan frecuentes ou
máis, e os remedios menos e
máis furtivos. Non se trata de
rebaixar gravidades, senón de
urxirnos a todos a unha loita
sen cuartel contra o abuso de
menores.
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Unha beatificación ansiada
e discutida
E vai chegando o momento
de pechar esta Rolda-Carta,
que, coma sempre, quixera que
vos chegase envolta en panos
de esperanza. Amoréanseme as
cousas que vos debería comentar. Lembrade a morte de Xosé
Comblin, o sacerdote belga,
teólogo e práctico da liberación, acaecida no Brasil o 27 de
marzo pasado. Coñecedes ben
a súa vinculación con Hélder
Cámara, o seu servizo a prol
dunha Igrexa considerada coas
clases populares de América
Latina, o seu labor académico,
os seus conflitos con varias
ditaduras
latinoamericanas;
en fin, unha vida gastada polo
Evanxeo entre a xente máis
pobre. Que o seu corpo morto,
que a súa vida toda se faga semente de esperanza.
Entendo que non precisades que vos comente nada da
beatificación de Xoán Paulo II
acontecida o un de maio pasado; todos os medios se fixeron
eco dela, e mesmo entre nós a
TVE1 nos ofreceu en directo
a cerimonia correspondente.
Houbo moitas felicitacións por
esta beatificación moi ansiada por parte de moitos, que
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querían poñer no candeeiro
a figura excepcional deste
Papa. Houbo tamén queixas e
desacordos por unha serie de
razóns que teñen que ver coa
celeridade do proceso, coa selección ideolóxica que implica,
con certas inconsecuencias de
Xoán Paulo II. Eu, que vos vou
dicir, gústame que haxa xente
cabal que tire das comunidades cristiás para adiante nos
tempos complexos que vivimos,
e, sen dúbida, Xoán Paulo II
foino; para a miña sensibilidade houbo e hai outras persoas
máis significativas ca Xoán
Paulo II, que, sen ser obxecto
da elevación que no Vaticano
a el se lle fixo, manteñen viva
a vontade e a esperanza de facer comunidade cristiá, Igrexa,
desde uns parámetros bastante
diferentes; refírome, por exemplo, ao P. Arrupe, do que hai
poucos meses se celebraba o
vixésimo aniversario. Polo demais, sexa quen sexa o beato
ou santo promovido, hai cousas
que me resultan incomprensi-

bles para os tempos de hoxe,
como por exemplo, andar á
busca de milagres para xustificar unha santidade, ou reservar
un frasquiño de sangue para
facela obxecto de veneración,
e en conxunto toda esa maxestosidade –que a min me soa a
fofa, xa sei que a outros non–,
imprescindible, parece, para recoñecer e celebrar a santidade
dunha persoa. Ten que haber,
seguro, maneiras simples de
crear referencias, que nos
evoquen máis doadamente a
matriz evanxélica da que todos
procedemos e á que todos nós
queremos volver.
Como non nos encontraremos nestas páxinas ata pasado
o verán, oxalá que a vida vos
sexa densa e leve a un tempo,
e que todos e todas poidamos
atoparnos xuntos a carón dos
que na sociedade e na Igrexa
máis precisan da nosa compaña
e amparo. Que gocedes dunhas
felices vacacións!
Manuel Regal Ledo
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Recensións

A Nacionalización do pasado irlandés,
1845-1937
Xavier R. Madriñán, Ed. Xunta de Galicia, Centro R. Piñeiro Invest. Humanidades,
Santiago de Compostela, 2010, 783 páxinas.

Xavier R. Madriñán, 1950, é
doutor en Ciencias Políticas,
catedrático de universidade
e ten na súa conta una longa
traxectoria de escritor. Exerceu
de 1989 a 1999 de xefe de
redacción da revista Encrucillada.
A Nacionalización do pasado
irlandés é un tratado histórico e
político da loita irlandesa pola
independencia desde 1845. A
primeira versión desta obra foi
presentada como tese de doutoramento na USC, en decembro de 2005; obtivo a máxima
cualificación. A versión actual,
de 783 páxinas, consta de cinco partes:
I.-Modernización, nacionalismo e representación do pasado.
II.-A nacionalización da historia.
III.- A formación do modelo
nacionalista da historia de Irlanda.
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IV.- A fixación do relato histórico nacionalista.
V.- A historia oficial da nación
irlandesa e conclusións.
Na páxina 17 recórdanos o
autor a relación e a afinidade
entre Galiza e Irlanda que
“complementaría a súa formulación sistemática durante a
segunda e a terceira década do
século XX, xusto no período de
concreción doutrinal e articulación do nacionalismo galego
na procura dunha proxección
social máis efectiva tanto no
terreo cultural coma no político, despois da creación das
Irmandades da Fala en 1916”.
Esta magna obra de X.R. Madriñán dá unha visión histórica
de Irlanda, das peripecias na
recuperación da independencia
nacional durante os séculos
XIX e XX e describe o ambiente
intelectual , político e historiográfico do longo percorrido a
prol da independencia. “O pre-

Utopía frente a recreación del pasado. Dos visiones de la Iglesia

sente traballo estuda o relato
nacionalista do pasado a partir
do exame dos factores ideolóxicos, políticos e historiográficos
que determinaron nas súas distintas variantes, diferenciando
entre a versión literaria e a
posterior académica, para dar
conta das continuidades e rupturas que as relacionan. A diferenza entre elas vén dada pola
renovación que nos anos finais
do século XIX experimentou
a narración do pasado como
consecuencia do “xiro culturalista” do nacionalismo irlandés,
que funda desde entón -e non
antes- a nacionalidade na singularidade cultural gaélica, do
nacemento da política de masas no país, articulada a través
dun partido nacionalista que
pronto se volveu hexemónico, e
da penetración dos métodos da
historiografía académica.
Unha vez caracterizado o
relato canónico que finalmente resulta, sistematízanse as
relacións entre as dúas representacións modelo de cuxa
confluencia deriva, a “popular”
e a académica. A conclusión
sostén que, a pesar da formalidade “científica” de que se
revestiu, a historia da nación
irlandesa vén ser o resultado

final dun proceso de “perfeccionamento” da primeira
interpretación nacionalista do
pasado, a cal permaneceu inalterable nos seus elementos historiográficos constitutivos. Este
relato nunca deixou de ser, nin
sequera cando foi elaborado
por un historiador profesional
como McNeill, un instrumento
de intervención no escenario
político, destinado a cumprir
función de concienciación,
mobilización e lexitimación”.
O autor relaciona constantemente os factores ideolóxicos
cos políticos e cos historiográficos. Estes, parece, sonlle os
máis atractivos. Así dedica amplo espazo á obra de Eoin Mc
Neill -renovador da historiografía en Irlanda no primeiro terzo
do século XX- e previamente
analizou textos do movemento
“Young Ireland”(The Spiriit
of the Nation, 1845), de John
Mitchel (Jail Journal.Or Five
Years in British Prisons, 1854),
de A.M. Sullivan (The Story
of Ireland, 1867 e de Charles
Gavan Duffy (A bird`s view of
Irish history) etc.
O lector galego, probablemente, bota en falta especificacións máis amplas dos proxectos e características persoais
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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dos líderes do independentismo
irlandés. En todo caso, é de
agradecer a análise, no texto
e nas conclusións, da historiografía nacionalista que realiza
Madriñán e que conclúe: “A
representación
nacionalista
sempre foi excluínte de calquera alternativa, pretendendo ser
a única que describía a realidade auténtica da historia da
nación. O “pluralismo historiográfico” nunca foi unha opción
contemplada no nacionalismo
irlandés”.
Queda pendurada no aire a
outra liña de constitución da
Irlanda independente, a que
tería de asumir as aspiracións
“irlandesas” de sectores de
poboación, de cidadáns orixinarios do exterior ou de cidadáns
de cultura non gaélica, que,
inicialmente, sintonizaban coas
arelas dunha Irlanda nación.
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Prevaleceu no camiño independentista o construto da cultura
gaélica, coa relixión católica e a
preponderancia das clases máis
populares, en enfrontamento
coa cultura inglesa, industrial,
protestante. Tal enfrontamento
está aí; é a cuestión pendente. Madriñán na súa obra de
remexido político, ideolóxico e
historiográfico deita luz e preguntas.
Segundo ten anunciado X.R.
Madriñán en presentacións
deste libro, está a elaborar a
visión galega do iter irlandés:.
“como en Irlanda, Galiza: levántate e anda”. Neste groso
volume temos un arsenal de
datos e de acercamentos á longa, difícil e sen rematar xeira
nacional de Eire, de Irlanda.
Francisco Carballo

Recensións

Buena crisis. Hacia un mundo
postmaterialista
Jordi Pigem. Kairós, Barcelona 2010 (2ªed.), 190 pp.

GPS (Global Personal Social). Valores para
un mundo en transformación.
Jordi Pigem. Kairós, Barcelona 2011, 176 pp.

“Outro mundo no só é posible, está chegando. Nos
días tranquilos oio como
respira” (Arundhati Roy).

Jordi Pigem é un pensador
e escritor catalán doutor en
Filosofía. Deu clases en Inglaterra e foi logo coordinador da
coñecida revista española de
ecoloxía Ingral; durante anos
foi asistente de Raimon Panikkar. Fixo sobre el a súa tese;
e posteriormente coordinou os
primeiros volumes da edición
catalá da súa Opera Omnia
(Fragmenta). É precisamente a
relación con este gran mestre
o que nos une desde hai anos.
Coñecémonos na mesma casa
de Panikkar en Tavertet, e mantivemos a amizade desde entón.
A súa tese de doutoramento
(El pensament de Raimon
Panikkar:
interdependència,
pluralisme,
interculturalitat,

Barcelona 2007), a miña (Dios,
Hombre, Mundo. La Trinidad
en Raimon Panikkar, Barcelona
2008) e a que fixo o dominico José Ramón de la Osa (La
moral en la obra de Raimundo
Panikkar. Lectura moral de un
discurso antropológico, 2002)
son as únicas feitas en España,
das máis de 30 teses que se
fixeron en todo o mundo sobre
Panikkar (cf. o meu libro Más
allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon
Panikkar, Valencia 2008; en italiano Oltre la frammentazione

del sapere e la vita: Raimon
Panikkar, Milano 2011).
Aparte destes dous libros,
Jordi Pigem publicou hai uns
anos outro na mesma editorial La odisea de Occidente.
Modernidad y ecosofía (1994);
e coordinou dúas publicacións colectivas cos mesmos
Encrucillada 173, maio-xuño 2011

109
349

Victorino Pérez Prieto

intereses: Nueva conciencia:
plenitud personal y equilibrio
planetario para el siglo XXI (Integral, 1991) e El somriure diví
(Icaria, 2008).
Os dous libros que nos ocupan, publicados con menos
dun ano de diferenza, son claramente complementarios; aínda que, se debo quedarme cun,
teño que confesar que o que
máis me gusta é Buena crisis.
Hacia un mundo postmaterialista, que vai xa na 2º edición
en menos dun ano. Trátase
dun magnífico ensaio cunha
aposta clara, esperanzadora
e valente, en perspectiva humanista, holística e espiritual.
O coñecido físico, pensador
e escritor Fritjof Capra, que
leva anos reflexionando sobre
as consecuencias filosóficas e
sociais da ciencia moderna (El
tao de la física, La trama de
la vida, etc.), escribiu sobre el
estas verbas que van ao núcleo
do libro: “Buena crisis parte do
convincente argumento de que
a actual crise económica é só
o síntoma máis visible dunha
crise sistémica máis antiga e
moito máis fonda, que é unha
crise de percepción, resultante
da nosa obsesión fatal polo
materialismo”. E o prologuis110
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ta, o pensador catalán Álex
Rovira, nun texto que titula
expresivamente Necesaria lucidez, cualifícao coma un libro
extraordinario e un gran regalo
que nos fai o seu autor. Con
palabras semellantes ás que
escribira eu hai anos no meu
libro Do teu verdor cinguido
(A Coruña 1996), Álex Rovira
di aquí lúcidamente: “Necesitamos cambiar a mentalidade
actual de depredador e volver
á de xardineiro”; porque xa
empezamos a “pagar a factura
da gran bouffe que nos demos”
irresponsablemente nas últimas
décadas, derroche esquilmador
que foi producindo un cancro
que o devora todo.
Certamente, este libro de Pigem é un valioso regalo, no que
as súas menos de 200 páxs.
non mingua a súa riqueza. Con
boa información e reflexión, o
seu punto de partida é unha
lectura do significado orixinario
da crise, como oportunidade
de curación ou empeoramento final da enfermidade. O
que está enfermo é o sistema:
contrariamente ao que dicía
días atrás a dereita española,
“a crise é do sistema”; porque
-como berraban os mozos do
15M nas prazas españolas no

Buena crisis. Hacia un mundo postmaterialista,

que podería ser unha nova primavera- o que está enfermo é o
sistema, máis que de tal ou cal
goberno. Unha crise que pode
sandar un sistema enfermo e
caduco, se este acepta o reto
que supón; unha crise que leve
a un mundo postmaterialista;
no que a economía estea ao
servizo das persoas, sobre todo
das que menos poden, e non
ao revés, como acontece agora:
“crear e celebrar, no canto de
competir e consumir, e no que
a conciencia non se vexa coma
un epifenómeno dun mundo
inerte”, di Pigem.
O volume ten tres partes claramente separadas:
I. Da crise á transformación;
con tres capítulos con títulos
tan expresivos como: Hacia
una buena crisis... Una economía como si la gente importara
(fronte á tolemia insaciable
da economía, unha “madurez
sustentable”); Mil barriles por
segundo... El final de la fiesta
fósil (crise económica e crise
enerxética, son as dúas caras
da sociedade idolátrica consumista, que está nos límites); La
hora del decrecimiento... Pacificar la economía (cómpre pacificar unha economía violenta,
a relixión con máis seguidores,

coa perspectiva da décroissance de S. Latouche, que Pigem
traduce por acrecimento, e a
resiliencia local).
II. A anatomía dun espellismo; cos capítulos La gran
superstición (a “insaciable
sede de certezas” de Galileo a
Descartes e Newton, hoxe obsoleta, o materialismo que leva
a alienación, o consumismo e
o totalitarismo) e La crisis del
ego materialista (“consumo,
logo existo”, que mete nun círculo vicioso de medo).
III. O postmaterialismo que
ven; a parte máis longa, cos
capítulos: Del materialismo
al postmaterialismo (trocar
posuír-consumir por solidariedade, sabedoría e conciencia
do espírito que nos reconcilia
e nos leva a participar na realidade, no canto de controlala);
La gran transición. Nuevos valores para un mundo nuevo (ou
“principio de responsabilidade”, a “intelixencia ecolóxica”,
a taxa de “Felicidade Interior
Bruta”, os valores espirituais e
morais...); Redes de relaciones
(illadamente non somos, existimos en relación e diálogo); e
El universo participativo (a vella sabedoría oriental coincide
coas afirmación de físicos como
Encrucillada 173, maio-xuño 2011

111
351

Victorino Pérez Prieto

Schrödinger, que di que “todos
nós estamos todos en todos”,
ou Bohm que fala da “totalidade indivisa”) Cómprenos trocar
o mundo materialista, que non
permite amar nin actuar con
sabedoría, pola perspectiva
postmaterialista que redescubre o asombro, o encanto e o
amor ante o mundo.
O segundo libro ten un título
que soa a expresión coñecida:
GPS; pero non ten que ver cos
nosos navegadores electrónicos, senón con Global Persoal
Social, unha axuda máis importante para orientar o noso rumbo con valores que nos axuden
realmente no mundo convulso
e en transformación no que
estamos inmersos; pois o ben
da persoa é inseparable do ben
común. O libro resulta máis
esquemático que o anterior,
pero está cargado de numerosas citas (desde Eric Fromm
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e Ivan Illich a Leonardo Boff
e Eckhart Tolle, pasando por
psicólogos como Maslow e economistas como Schumacher ou
Bauman), esquemas e recadros
sumamente valiosos, de cara ao
que o autor vai chamando en
tres capítulos: Nova realidade,
nova conciencia, A insostibilidade dunha ilusión e Valores
para un mundo en transformación. Estes últimos son os
valores clave, que poden servirnos mellor para orientar as
nosas prioridades: revalorizar o
mundo, celebrar a diversidade,
conciencia planetaria, reequilibrar, participar, ser un mesmo,
fluír...
Dous libros bastante máis
útiles que tantos manuais de
autoaxuda repetitivos e oportunistas.
Victorino Pérez Prieto

Recensións

Utopía frente a recreación del pasado. Dos
visiones de la Iglesia
Avelino Seco Muñoz.
Editorial Nueva Utopía, Madrid 2009, 285 páx.

O título do libro que reseñamos, exacto na súa abstracción, non dá cabal idea nin do
obxectivo, nin da riqueza nin
do interese do seu contido.
A dirección de fondo aparece
clara: dous modos de enfrontar
o problema da Igrexa á busca
de saídas fronte a un futuro
seriamente problemático. Pero
o tratamento non se move nas
augas neutras da abstracción,
senón que se encarna en dúas
propostas moi concretas: a
que vén dos movementos promovidos pola XOC, fundada
polo sacerdote belga Joseph
Cardijn e a do grupo Comuñón
e Liberación, fundado polo sacerdote italiano Luigi Giussani.
Son estilos distintos e mesmo
contrapostos, que definen de
maneira moi intensa a aposta
de futuro na Igrexa católica actual e achegan unha luz clarificadora sobre a transcendental
encrucillada en que se atopa,
nos atopamos.

Só por isto o libro pagaría
con creces o esforzo da lectura.
Pero hai aínda algo máis, moito
máis. Cun estilo claro e rigoroso —atreveríame a dicir que
non alleo á súa formación na
Comillas que os dous tivemos
a sorte de vivir e compartir—
fai preceder o tratamento con
dous capítulos.
O primeiro está dedicado
a esclarecer os conceptos de
utopía e ideoloxía. En ámbolos
dous, recorrendo aos autores
fundamentais, Bloch, Popper,
Manheim e Ricoeur, sinala criticamente as súas ambigüidades, máis fortes na ideoloxía, e
salienta as valencias positivas,
que sitúa sobre todo na utopía.
Aclara, con todo, que toma esta
desde o seu enraizamento na
esperanza, que lle é común coa
relixión, e véndoa non como
proxecto racional ou programa
definido (obxecto das críticas
de Popper), senón como impulEncrucillada 173, maio-xuño 2011
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so vivo, promotor de futuro e
aberto á transcendencia.
O segundo capítulo céntrase
no problema da formación e
dos métodos educativos, discriminando entre os “transmisores
de ideoloxía” e os “xeradores
de utopía”. Destes últimos,
que son os que lle interesan,
fai unha excelente análise dos
propostos por Lorenzo Milani,
coa súa Escola de Barbiana,
e Paulo Freire, coa educación
liberadora. A finalidade é clara
e o autor non a oculta, pois a
súa tese consiste xustamente
en mostrar que, mentres a
XOC se move neste ámbito de
promoción utópica, Comuñón
e Liberación derivou cada vez
máis cara á ideoloxía.
A mostralo con detalle e
lúcida paixón dedica o corpo
fundamental da obra. Empeza
pola XOC, sinalando as súas
orixes e analizando polo miúdo o seu proceso centrado na
revisión de vida. Non oculta
as críticas —atendendo tanto ás feitas por estudos máis
teóricos (cita a Tamayo Acosta
e Casimiro Martí) e por consiliarios, incluída a súa propia
experiencia de tal— como ao
rexeitamento frontal de Giussani. Cre, no entanto, que o ba114
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lanzo é fecundamente positivo
e mesmo pioneiro en aspectos
decisivos, algúns desenvolvidos
no Concilio Vaticano II e na
Teoloxía da liberación.
O capítulo seguinte, o quinto,
dedícao ao método educativo
de Comuñón e Liberación, do
que fai igualmente unha historia iluminadora. Sen ocultar os
seus valores positivos, detecta
unha progresiva ideoloxización,
a base dun modelo educativo
transmisivo (doutrina oficial, a
interiorizar en textos fixados,
en xeral polo propio Giussani,
e non discutidos), centrado no
rexeitamento da secularidade e
sobre todo da lacra do laicismo,
criticando duramente as que
considera tendencias “protestantizantes”, subxectivistas e
relativistas, que estarían a minar a igrexa actual.
Non entro en máis detalles,
que pertencen xa a unha lectura demorada da obra. Pero
quero subliñar a enorme forza
esclarecedora do que está a
suceder na igrexa actual. Refírome en primeiro lugar á crise
dos movementos de Acción
Católica, tan dolorosamente vivida por moitos de nós, e, sobre
todo, á afirmación e promoción
oficial daqueles movementos

Utopía frente a recreación del pasado. Dos visiones de la Iglesia

que optan decididamente por
unha pastoral de contención
e unha cultura católica concibida non como fermento
senón como alternativa illada
e distanciada. O capítulo final
analiza, xa máis brevemente, o
proceso crecente de converxencia coa xerarquía e da clara e
decidida protección que esta lle
presta: empezou xa con Paulo
VI, consolidouse sen fisuras
con Xoán Paulo II e continúa
con Bieito XVI.
Como ás veces as anécdotas
esclarecen máis ca moitos
discursos, paga a pena sinalar
a que o propio Giussani narra
de Paulo VI. O Domingo de
Ramos de 1975, “apesarado
polos acontecementos e tendo
convocado aos mozos na Praza
de san Pedro para un encontro

de oración, nun día de chuvia e
vento, o Papa decatouse de que
aparte de mil “cielinos” [así lles
chaman en Italia] non había
case ninguén máis. Entón, ao
entrar de novo no Vaticano
tralo final da Misa, camiñando
a modo como xa entón facía,
chamoume persoalmente e
cando me acheguei díxome:
Ánimo! Este é o camiño xusto” (p. 109). Segundo informa
o noso autor, tanto Giussani
como Camisasca, historiador
do movemento, consideran este
como o momento fundamental
de achegamento e acollida por
parte dun Papa, que, por certo,
ao principio non lle fora favorable. Anécdota mínima, revelación importante e iluminadora.
Andrés Torres Queiruga
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González-Balado, José Luis;
Playfoot Paige, Janet N. Madre
Teresa de Calcuta. Un pensamiento para cada día. KHAF, Madrid,
2010. 208 páx. Expresiones.
Recompilación de pensamentos e reflexións da madre
Tareixa de Calcuta, que inclúe
unha reseña biográfica da relixiosa e os recordos dos autores, compiladores da estancia
da madre Tareixa en España.
García Roca, Joaquín; Torregrosa Sarrión, Rubén, Jóvenes en la era de las migraciones.
Una experiencia de liderazgos
comunitarios. KHAF, Madrid,
2010. 164 páx. Expresiones.
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J. Malley é profesor de teoloxía da Universidade de Georgetown, e historiador da Igrexa.
Relata neste libro a traxectoria
do papado dende as súas orixes
ata a actualidade. Respectuoso
e crítico, describe as vicisitudes
dos santos e os pecadores que
gobernaron a Igrexa católica
durante vinte séculos.
O orixinal inglés: A history of
the popes. From Peter to the present editouno Sheed&Ward en
Lanham en 2010. A tradución
é de Milagros Amado Mier.
Bermejo, José Carlos, Introducción al counselling (relación
de ayuda). Sal Terrae, Santander 2011. 184 páx. Centro de
Humanización.

Un grupo de mozos de diversos países construíron un
proxecto de igualdade. Escoitando as voces e silencios dos
seus pobos propoñen cuestións
como a cidadanía activa, o
co-desenvolvemento, a proxección social dos seus estudos,
a interculturalidade. Una viva
experiencia de solidariedade e
educación con responsabilidade social.

Novo caderno do Centro
de Humanización da Saúde
dos padres Camilos, asinado
por José Carlos Bermejo. O
counselling é case sinónimo de
relación de axuda. Nesta relación, unha persoa acompaña a
outra no manexo de situacións
difíciles, axudándolle a explorar
o que vive e a buscar dentro de
si a saída das dificultades.

Malley, John W., Historia
de los papas. Desde Pedro hasta hoy. Sal Terrae, Santander
2011. 375 páx. Panorama.

Barghiglioni, Edigio e Mariella, Meddi, Luciano, Adultos en la comunidad cristiana.
Guía para la preparación de iti-
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nerarios para la evangelización
y el crecimiento en la fe. Sal
Terrae, Santander 2011. 215
páx. Recursos catequéticos.
O matrimonio formado por
Edigio e Mariella Barghiglioni
son catequistas de adultos.
Luciano Meddi é profesor de
Catequética na Pontificia Universidade Urbaniana de Roma.
Este libro contribúe a mellorar
a preparación da catequese de
adultos propoñendo unha catequese que se fai experiencia
integral de fe.
O orixinal italiano: Adulti
nella comunità cristiana. Guida
alla preparazioni di itinerari per
l’evangilizzazione, la crescita
nella fede a la mistagogia della
vita cristiana editouno Paoline
Ed. en Milán en 2008. A tradución é de José Luis Saborido
Cursach.
Anido, Iria; Eguía, Xan
Cambio de estrela, TresCtres
Santa Comba, 2011. 70 páx.
Varilongo/poesía.
Poemario escrito a catro
mans: Xan Eguía realza coas
súas ilustracións a expresión
poética intimista de Iria Anido.
Un libro para ler e contemplar.
Lanero Táboas, Daniel.
Historia dun ermo asociativo.

Labregos, sindicatos verticais
e políticas agrarias en Galicia
baixo o franquismo. TresCtres
Santa Comba, 2011. 585 páx.
Castropombo agraria 01.
O doutor en historia Daniel
Landero Táboas ofrécenos este
voluminoso ensaio, inspirado
na súa tese de doutoramento,
para achegarnos a nosa historia
agraria máis recente. O libro
está prologado por Lourenzo
Fernández Prieto.
Vidal, Senén. El documento Q. Los primeros dichos de
Jesús. Sal Terrae, Santander
2011. 158 páx. Presencia teológica
Este libro achega o documento Q, fonte de ditos e feitos de
Xesús, que parece alimenta os
evanxeos de Mateo e Lucas,
ao gran público. Analiza os
resultados das investigacións,
reconstrúe o texto e o escenario no que sucedeu.
Hillesum, Etty. Escritos
esenciales. Introducción y edición Annemarie S. Kidder, Sal
Terrae, Santander 2011. 205
páx. El pozo de Siquem.
Introdúcenos esta nova obra
na personalidade de Etty Hillesum, muller sorprendente que,
dous anos antes de desaparecer
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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nos campos de exterminio,
deixou un diario da súa experiencia interior que a prefigura
como unha singular mística no
medio do avance do nazismo
por Europa.
O orixinal inglés: Essential
Writings. Selected with an
Introdution by Annemarie S.
Kidder, editouno Orbits Books
en 2009. A tradución é de José
Pérez Escobar.
Barry, William A. Aquí está
mi corazón, aquí está mi mano.
Vivir en plenitud la amistad
con Dios.
Sal Terrae, Santander 2011.
232 páx. El pozo de Siquem.
Experto en acompañamento espiritual, William Barry
axúdanos a comprender como
experimentar unha relación
persoal e durable con Deus,
deixándonos neste libro o máis
central do seu pensamento sobre a amizade con Deus.
O orixinal inglés: Here’s my
heart, here’s my hand publicouno The Society of Jesus of
New England en Chicago en
2009. A tradución é de José
María de Vera.
Belda, Rosa Mª. Gestión
con corazón. El corazón de la
118
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gestión. Sal Terrae, Santander
2011. 174 páx. Cuadernos del
Centro Humanizar la Salud.
Levar o timón, xestionar,
coordinar, dirixir unha organización é tamén unha tarefa
humanizadora que humaniza
a quen a realiza. Neste libro
a doutora Belda parte da súa
experiencia de dirección e
penetra no corazón da xestión
dando claves para a súa humanización.
Cucci, Giovanni; Zollner,
Hans. Iglesia y pedofilia: una
herida abierta. Una aproximación psicológico-pastoral. Sal
Terrae, Santander 2011. 158
páx. Servidores y testigos.
Os psicólogos Cucci e Zollner
reflexionan sobre o complexo
mundo da pedofilia, as súas
causas e características, así
como as posibles medidas que
hai que tomar para que este
delito non volva ocorrer no
seo da Igrexa. Este libro axuda
a entender e previr tales desmáns.
O orixinal italiano: Chiesa e
pedofilia. Una ferida aberta. Un
aproccio psicologico-pastorale
publicouno Ancora Editrice en
Milán en 2010. A tradución é
de Ramón Alfonso Díez Aragón.

Libros chegados

Leach, Javier. Matemáticas
y religión. Nuestros lenguajes
del signo y del símbolo. Sal Terrae, Santander 2011. 206 páx.
Ciencia y religión.
Javier Leach, matemático e
xesuita, fai un suxestivo estudo da evolución histórica da
linguaxe das matemáticas e a
súa influencia na evolución
das linguaxes da metafísica e a
teoloxía.
O orixinal inglés: Mathematics and religion: Our languages
of sign and symbol publicouno
Templeton Press en West Conshohocken en 2010. A tradución é do autor.
Chittister, Joan; Williams,
Rowan. Vive Agradeciendo.
Ahondar en la gratitud. Sal Terrae, Santander 2011. 190 páx.
El pozo de Siquem.
A coñecida abadesa bieita e o
arcebispo de Canterbury asinan
este libro no que non hai lugar
para sentimentalismos nin trivialidades. É posible asombrarse e loar a Deus na vida diaria,
as veces incerta o desalentadora. Deus é bo, e todo o que nos
pasa, dalgún xeito, contribúe a
dar nova vida.
O orixinal inglés: Uncommon
Gratitude. Alleluia for All that Is

publicouno The liturgical Press
Saint John’s Abbey en Collegeville en 2010. A tradución é de
Milagros Amado Mier.
García, José A. Ventanas que
dan a Dios. Experiencia humana y ejercicio espiritual. Sal
Terrae, Santander 2011. 269
páx. El pozo de Siquem.
Toda a realidade está habitada por unha Presenza amorosa, misteriosa pero real, que
o transcende todo, que todo
o alenta e sostén. Por iso a
realidade exterior e tamén as
nosas experiencias humanas
son sacramentos da presenza
de Deus, ventás que dan a El.
Grün, Anselm. Orad en todo
momento. Sal Terrae, Santander 2011. 173 páx. El pozo de
Siquem.
Orar significa poñelo todo
baixo a bendición de Deus: a
min mesma, ao resto dos seres
humanos e a realidade deste
mundo. Así presenta Anselm
Grün oracións para diferentes
momentos do día, familia e
nenos, ocasións especiais, exercicios na vida diaria,...
O orixinal alemán: Mein Gebetbuch editouno Vier-Türme
GmbH en Münsterschwarzach
Encrucillada 173, maio-xuño 2011
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en 2010. A tradución é de Isidro Arias Pérez.
Nogueira, María Xesús.
Dicionario Lois Pereiro. TresCtres Santa Comba, 2011. 145
páx. Letras dous mil...
En palabras do director da
RAG Méndez Ferrín, María
Xesús Nogueira “foca neste
libro un Lois Pereiro entendido
como totalidade e relacionado
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co seu, co noso, tempo. O ollar
crítico amosa a circunstancia
da recepción contemporánea,
mais tamén atende ás raíces,
ás xíneas, ás fondas fontes de
onde abrolla o leite negro que
moito verso de Pereiro é. Sinala a silueta da persoa física,
convertida xa en emblema”.
Marisa Vidal Collazo

